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Acoustic comfort in your office
Modern open-plan offices promote communication, collaboration 
and creativity. However, this workplace concept can also have 
disadvantages – unwanted noise cause concentration problems, 
decrease work productivity and has negative impact on health.

We are offering solutions, which create acoustic comfort for 
employees and office visitors, also form individual work, 
collaborative teamwork and retreat zones to make your office stand 
out.

Akusztikus kényelem az irodájában
A modern open-office irodák a hatékony kommunikációt, 
együttműködést és kreativitást kínálnak a munkavállalóknak. Ennek 
a koncepciónak azonban árnyoldala is van: a kellemetlen zajártalom, 
ami zavarja a kollégákat a koncentrációban és a hatékony 
munkában, továbbá káros élettani hatásokkal is jár.

Mi olyan megoldást kínálunk, amely akusztikus kényelmet teremt a 
kollégák és az ügyfeleik számára. Továbbá megteremti a lehetőséget 
az egyéni és a csoportos munkavégzésre és úgy hoz létre privát 
tereket, hogy közben a stílusával is kitűnik.
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Válasszon a két szín különböző kombinációi közül és teremtsen személyre szabott 
környezetet, amely illeszkedik a cége arculatához. Az akusztikus paravánok nem 
csak privát teret biztosítanak, de a kívülről érkező zajokat is elnyelik. Könnyedén 
állíthatja a paraván magasságát a igényeinek megfelelően.

MODUS screens

Choose combination of two fabric colours and create individual work 
environment, which will match the image and interior design of your company. 
Acoustic desk screens will not only provide privacy, but also reduce the noise 
coming from the environment. You will be able to easily adjust the height of the 
screen according to your needs.
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Az akusztikus paravánok amellett hogy nyújtanak egy kis privát szférát a zajokat 
is elnyelik. Ez nagy segítséget nyújt a munkában és lehetővé teszi hogy a 
kollégák könnyedén kommunikálhassanak egymással. A paravánok bench 
asztalokhoz is kiválóan alkalmasak. 

TOP 530

Acoustic desk screens give you some privacy at work and reduce noise from the environment. 
This helps to concentrate on your work, though does not separate employees and allows them to 
communicate easily. Also suitable for benches.
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A DESK 760 akusztikus paraván rendszer hatékonyan óvja meg Önt a rohanó világ 
zajától, de egyúttal lehetőséget is nyújt a kollégákkal történő zavartalan 
kommunikációra is. Tökéletes választás azok számára, akik munkájuk során 
szeretnék kizárni a zavaró tényezőket.

DESK 760

The acoustic screen system DESK 760 effectively shields you from the busy world, 
but also leaves an opportunity to communicate with other colleagues without 
boundaries. This is an excellent choice for those who want to distance 
themselves from most distractions.
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MY SPACE



14 15

Az univerzális akusztikus bútorok nagy szabadságot 
adnak, de egyszersmind két további funkcióval is 
szolgálnak: elnyelik a hangot és tagolják az irodai 
teret. Számos kombinációt lehet kialakítani nem csak 
egyéni munkahelyeknek, de csoportos 
munkavégzéshez is. Választhatja a MY SPACE-t az 
emelt asztallappal vagy a szabadon álló 
paravánrendszerrel, amely kiválóan illik az állítható 
magasságú vagy a rögzített magasságú asztalokhoz.

MY SPACE

Universal acoustic furniture gives you freedom of 
creation and at the same time serves two functions: 
absorbs the sound and forms work spaces. Various 
combinations are possible not only for individual 
spaces, but also when grouping workplaces. You can 
choose MY SPACE with mounted desktop or free 
standing screen system, which is suitable for sit-
stand or fixed height desks.



16 17

JAZZ  Silent Box
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MODUS
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Egy nyugodt munkahelyi környezet, az ötletek 
továbbfejlesztéséhez, az egyéni munkához vagy csupán a 
kikapcsolódáshoz. A kiegészítők számtalan kombinációja 
személyre szabott akusztikus megoldásokat eredményez. 
Használhatja ezt a privát teret a laptoppal történő munkához vagy 
csak egy szusszanásnyi pihenőre a napi munka forgatagában.

Silent zone in your work environment for meetings, development 
of ideas, individual work or just for recreation. Various 
combinations of accessories to create acoustic spaces adjusted to 
individual needs. You can use this space to work with your laptop, 
show visual information or just take a moment and relax from 
work.

JAZZ Silent Box
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FREE STANDING
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A FREE STANDING akusztikus elválasztó paravánok nemcsak színes 
részlegekre osztják az irodai teret, hanem elszeparálnak a zajjal járó 
területtől. Az elválasztó panelekkel gyorsan megváltoztatható az irodai 
berendezés kialakítása. A praktikus mobil elemek könnyen 
mozgathatóak és ezáltal különböző helyeken használhatóak az irodában.

FREE STANDING acoustic partitions not only create separate colourful 
office areas, but also isolate from noise-producing equipment. 
Partitions may be used to change the office space layout spaces quickly. 
Practical mobile partitions are easily movable, so they may be used in 
different locations.

FREE STANDING
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A Modus akusztikus panelrendszer 
korszerű eszköz a zajártalom 
csillapítására. Az akusztikus panelek 
elnyelik a hangot, új teret hoznak 
létre és design funkciót is betöltenek.

MODUS acoustic panel system is a 
contem-porary way of reducing noise. 
Acoustic panels absorb noise, create 
spaces, and fulfil the interior design.

MODUS panel system
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Egyoldalú panelek
Az egyoldalú akusztikus panelek kreatív megoldást 
kínálnak a hatékony munkahelyi környezet és a 
zajártalmaktól mentes tér kialakítására. Ezek a panelek 
vagy a falra vagy pedig plafonhoz vannak rögzítve 
különböző magasságokon. A különböző vastagságú és 
színű paneleket szabadon lehet kombinálni.

One-sided panels
One-sided panels are creative solutions for an effective 
working environment and for creating acoustic comfort. 
These panels may be attached to walls or hanged from 
the ceiling at various heights. Different combinations, 
thicknesses (40 or 70 mm) and colours of panels may be 
combined freely.

Kétoldalú panelek
A kétoldalú akusztikus panelek kényelmes megoldást nyújtanak a térátalakításra valamint csökkentik a 
visszhangokat és a munkahelyi alapzajt. A különböző színű panelek lehetőséget teremtenek a személyre 
szabott irodák kialakítására.

Double-sided panels 
Double-sided panels are a convenient way of creating spaces, reducing echoing, and creating better 
acoustics at the office. Fabrics of different colours may be used on the sides of a panel to create 
customized office interiors.

MODUS panel system



MODUS screens

1400x42x740
1600x42x740

FREE STANDING

800x36x1190
800x36x1390
800x36x1590
800x36x1790

800x36x1190
800x36x1390
800x36x1590
800x36x1790

1000x36x1190
1000x36x1390
1000x36x1590
1000x36x1790

1200x36x1190
1200x36x1390
1200x36x1590
1200x36x1790

1400x36x1190
1400x36x1390
1400x36x1590
1400x36x1790

1600x36x1190
1600x36x1390
1600x36x1590
1600x36x1790

1400x36x1190
1400x36x1390
1400x36x1590
1400x36x1790

1600x36x1190
1600x36x1390
1600x36x1590
1600x36x1790

TOP 530

DESK 760

1270(530)x1000x36 1270(530)x1000x36 (710x2)x36x530
(810x2)x36x530

700x36x595
800x36x595

1200x36x595
1400x36x595
1600x36x595 
1800x36x595

1200x36x595
1400x36x595
1600x36x595 
1800x36x595

1200x36x555
1400x36x555
1600x36x555
1800x36x555

1000x36x760 1000x36x760 1400x36x760
1600x36x760

JAZZ Silent Box

1810x925x1420 2500x1810x1420 800x600x400 800x600x700800x600x700

MODUS panel system

400x40x400
400x70x400

800x40x400
800x70x400

1200x40x400
1200x70x400

1200x46x400 1200x46x800

2500x1810x1420

MY SPACE

1472x848x1270
1472x1018x1270
1672x848x1270
1672x1018x1270

1072x1018x1270
1272x1018x1270
1472x1018x1270
1672x1018x1270

2108x2000x1270
2408x2000x1270
2908x2000x1270
3308x2000x1270

2908x848x1270
2908x1018x1270
3308x848x1270
3308x1018x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270

2908x1660x1270
2908x2000x1270
3308x1660x1270
3308x2000x1270

1072x2000x1270
1272x2000x1270
1472x2000x1270
1672x2000x1270

2908x848x1270
2908x1018x1270
3308x848x1270
3308x1018x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270

1472x1660x1270
1472x2000x1270
1672x1660x1270
1672x2000x1270

2108x1018x1270
2408x1018x1270
2908x1018x1270
3308x1018x1270

800x40x800
800x70x800

1200x40x1200
1200x70x1200

1200x40x800
1200x70x800

Kétoldalú panelek

Egyoldalú panelek

Tépőzárral az élén.
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Gyakorlati hangelnyelés | Practical sound absorption

Az akusztikus hab hangelnyelő képességének mérése | Measurement of the sound absorption of acoustic foam

A JAZZ Silent Boxnál használt akusztikus hab 
hatékonyan nyeli el a hangot. (DIN 4102 (B1), 
EN13501, UNI 9177 (Class 1).

The acoustic foam used in the JAZZ Silent Box 
absorbs sound effectively, is fire-resistant 
(DIN 4102 (B1), EN13501, UNI 9177 (Class 1).

*α
w  

A hangelnyelés mértékének együtthatója. | Weighted sound absorption coefficient

Elnyelés értékelése | Evaluation of absorption  
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Vivax Kft.
4026 Debrecen, Hunyadi utca 8.
(Class Design)
Tel. +36 52 524 540
Fax. +36 52 524 541
Mobil. +36 30 336 0699
Email. vivax@vivax.hu, 
tervezes@vivax.hu www.vivax.hu

2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.
(MaxCity Lakberendezési Áruház, II. em. 232. ID Design)
Tel.  +36 23 444 707 Fax . 
+36 23 444 708 Mobil. 
+36 30 968 5232 Email. 
budapest@vivax.hu

3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.  
(Pátria Üzletház 1. emelet) Tel.  
+36 46 413 920
Fax . +36 46 413 921
Mobil. +36 30 903 9255
Email. vivaxmiskolc@vivax.hu

www.facebook.com/vivaxiroda




