
HUSH PADS



 

HUSH PADS to atrakcyjne wzorniczo panele pochłania-
jące dźwięk, które łączą w sobie perfekcyjne właściwości 
akustyczne, design oraz funkcjonalność. Panele HUSH 
PADS można stosować jako okładziny ścian, ekrany 
zwieszane z sufitu lub panele wolnostojące i wizerunkowe.

Improve the sound environment of the workplace with  
style. The HUSH PAD collection not only makes for a playful,  
attractive look, it also stops sound waves effectively,  
thereby improving the room’s acoustics. HUSH PADS  
panels can be mounted on the wall, hinged from the ceiling 
or used as freestanding privacy screens.
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Hush Pads pochłaniają aż 85% fal dźwiękowych. Panele zostały przebadane w laboratorium akustycznym posiadającym certyfikat 
PCA. Badania przeprowadzono w komorze pogłosowej według normy ISO 354:2005 oraz ISO 11654:1997.

The Hush Pads collection delivers efficient sound-absorbing properties with 85% sound wave diffusion. We back our acoustic 
products with accredited laboratory testing conducted in reverberation chamber according to ISO 354:2005 and ISO 11654:1997 
standards.  This is a guarantee for you as a costumer that all technical data are correct and they fulfill international, European and 
British standards.

Hush Pads są przyjazne środowisku. Rdzeń paneli wykonany w 100% z odzyskiwanych włókien Poliesterowych PET.
Hush Pads nie zawierają formaldehydów i można je poddać pełnemu recyklingowi.

Hush Pads are ecofriendly. The core is constructed of 100% recycled PET polyester fibers. 
We produce all our products without harmful substances containing formaldehydes.

Hush Pads to bezpieczeństwo pożarowe. Panele zostały przebadane przez akredytowane laboratorium w celu określenia europej-
skiej klasyfikacji ogniowej dla wyrobów budowlanych i uzyskały klasyfikację: „B-s2,d0”. Uzyskany wynik oznacza, że Hush Pads są 
bezpieczne do użycia jako okładziny ścian oraz panele zwieszane z sufitu i są traktowane jako produkt trudnopalny.

We guarantee fire safety.  Our acoustics operate to the flammability performance classification of „B-s2,d0” and adhere to all  
building material regulations under European Standards.  This classification confirms that Hush Pads pose a low flammability hazard 
and are therefore safe to use mounted on walls and hinged from ceiling in all environments. 

Dla Hush Pads dedykujemy ekskluzywne tkaniny Blazer i Synergy z naturalnej wełny, renomowanej brytyjskiej firmy Camira.

Panels are upholstered with 100% virgin wool from award-winning UK textile manufacturer Camira. Choose from a large selection 
of colours in Blazer and Synergy ranges.

Specjalnie opracowana technologia pozwala na formowanie niemal dowolnych kształtów paneli.

Specialist technology offers a host of possibilities for creating almost any shape.  

Nadzwyczajna lekkość i trwałość paneli Hush Pads gwarantuje ich szybki montaż i zmianę konfiguracji.

The superb lightness and durability of Hush Pads makes installation easy. 
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Montaż paneli;

1/ Panele mocowane do ściany
2/ Panele wolnostojące
3/ Panele zwieszane z sufitu
4/ Budka telefoniczna
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Panel mounting options;

1/ Panels mounted on the wall
2/ Freestanding panels 
3/ Panels hinged from the ceiling
4/ Phone booth 
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Specjalnie opracowana technologia pozwala 
na formowanie niemal dowolnych kształtów 
paneli.

Specialist technology offers a host of possibi-
lities for creating almost any shape. 
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Nadzwyczajna lekkość i trwałość paneli Hush Pads gwaran-
tuje ich szybki montaż i zmianę konfiguracji.

The superb lightness and durability of Hush Pads panels 
guarantees easy installation. 

Sposób montażu paneli Hush Pads zwiesza-
nych z sufitu jest bardzo wygodny i estetyczny. 
Zwieszane panele nie wymagają żadnej ramy 
dzięki czemu zachowują swoją naturalną lek-
kość i wysokie właściwości akustyczne. Panele 
zwiesza się z sufitu przy użyciu dyskretnych lin 
stalowych o dużej wytrzymałości. Istnieje rów-
nież możliwość montażu oświetlenia LED w pa-
nelach.

Our panels do not require additional frames. 
This retains their natural lightness and outstanding 
acoustic properties. They can be hinged from 
the ceiling or against a wall on high quality metal 
rails.  Our rails are tested for safety and we also 
offer LED lighting options. 
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Specjalnie opracowana technologia pozwala na formowanie 
niemal dowolnych kształtów paneli.

Specially developed technology allows to form almost any 
shapes.

Wizerunkowe panele wolnostojące Hush Pads 
to doskonałe rozwiązanie do każdego wnę-
trza gdzie oprócz doskonałych właściwości 
akustycznych równie istotne jest oryginalne 
wzornictwo. Specjalnie opracowana technolo-
gia pozwala na formowanie niemal dowolnych 
kształtów. Szeroka gama kolorystyczna oraz 
tkaniny o urozmaiconej teksturze dodatkowo 
stymulują wyobraźnię i pozwalają na projekto-
wanie unikalnych paneli. Hush Pads są wyjątko-
wym produktem w portfolio architekta. 

Freestanding Hush Pads offer partitioning  
solutions that can be easily adapted for  
change requirements in the workplace. Used as 
screens Hush Pads not only enhance a  room’s 
aesthetics, it prevents sounds waves from bunc- 
ing straight back. The screens come in both 
rectangular and creative shapes in a choice of 
dimensions and colours. Discover our full range 
of partitions and sound absorption panels, and 
see how creative design can enhance the sound 
experience in your workplace.
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www.furniko.pl   I   www.furniko.co.uk   I   www.furnikoconcept.pl
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