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ArtSound – sztuka instalacyjnego dźwięku. 

Korzenie ArtSound.

ArtSound to nowa na polskim rynku marka o belgijskim rodowodzie, która oferuje unikalne 

rozwiązania instalacyjne audio do zastosowań zarówno przemysłowych jak i domowych. 

Mądre rozwiązania dla wszystkich. 

ArtSound narodził się w odpowiedzi na specyficzne potrzeby klientów oraz profesjonalnych 

instalatorów. Głównym problemem jaki sygnalizowali to brak należytej opieki posprzedażowej oraz 

doradztwa w skomplikowanych sprawach związanych z instalacjami audiowizualnymi. 

Dlatego sprzęt ArtSound to kompletne rozwiązania nagłośnieniowe, dzięki którym 

wykonywanie instalacji jest przyjemnością łączenia ze sobą idealnie przemyślanych rozwiązań w 

spójną i praktyczną całość. Od elektroniki, przez sterowanie, po głośniki.

ArtSound FL Series – jak cienki i wygodny w montażu może być głośnik?

Seria FL to najnowszy wypust instalacyjnych głośników przeznaczonych do miejsc, gdzie 

liczy się każdy centymetr miejsca oraz szybkość i wygoda montażu. 

Unikalne cechy serii FL:

− grubość 7cm – 70mm to całkowita grubość modelu FL301! Grubość maskownicy to 1mm! 

− maskownice mocowane magnetycznie – 

bez śrub i łączników

− gotowe do malowania – na dowolny kolor

− montaż kwadratowy i okrągły – pełna 

uniwersalność montażu w suficie i 

ścianach

− gotowe kity montażowe – szybki i 

wygodny montaż, praktyczne zaciski 

głośnikowe, perfekcyjne dopasowanie 

elementów, materiał kitów został 



opracowany pod kątem poprawy pracy akustycznej głośnika

− jakość dźwięku – dwudrożna konstrukcja z polipropylenowymi przetwornikami, 

zawieszonymi na ultralekkiej piance resorującej.

ArtSound seria FL – cena od 529 PLN

Głośniki wodoszczelne, łazienkowe, do wnętrz.

ArtSound oferuje szeroką, różnorodną ofertę głośników odpornych na wilgoć i zakroplenie 

oraz specjalnie przygotowane serie całkowicie wodoszczelne.  

Unikalne cechy serii RO:

− odporność na wilgoć, zakroplenie, 

zachlapanie, 

− grubość 8cm – 80mm całkowita grubość 

montażu! 

− gotowe do malowania – na dowolny kolor

− zmienna akustyka – obrotowa kopułka 

wysokotonowa pozwala wybrać kierunek 

promieniowania wysokich tonów, co pozwala 

na skuteczną korekcję dźwięku w 

różnorodnych pomieszczeniach

− jakość dźwięku – dwudrożna konstrukcja wyposażona w wysokotonowy głośnik 

koaksjalny z magnesem neodymowym, oraz potężny 16.5-centymetrowy głośnik 

średnio-niskotonowy z aluminium na zawieszeniu gumowym

− gotowe kity montażowe – w dwóch wariantach: do montażu w karton-gipsie oraz do 

montażu w ścianie z dedykowanym wygłuszeniem. Wygodne sprężynowe zaciski 

głośnikowe, szybki i wygodny montaż.

ArtSound RO – cena od 699 PLN

Inne modele głośników wewnętrznych w pełni wodoodpornych: MDC6, MDC64, DC84.



Głośniki zewnętrzne (outdoor) wodoodporne.

Podstawową cechą zewnętrznych głośników ArtSound jest wybitna odporność na 

zewnętrzne warunki atmosferyczne – wodę, słońce czy ujemne temperatury. 

Unikalne cechy serii ASW:

− całkowita wodoodporność, mrozoodporność

− zintegrowany uchwyt do ściany lub sufitu,

− kompletny system montażowy z kołkami i śrubami 

montażowymi,

− zdolne do nagłośnienia dużych przestrzeni 

otwartych – od 50 do 85W ciągłej mocy RMS

− zoptymalizowane akustycznie – dwudrożna 

konstrukcja z bas-refleksem. 

ArtSound ASW – Cena od 445 PLN

Głośniki ze zmienną opornością. 

Rozwiązania ArtSound to unikalna uniwersalność i elastyczność rozwiązań wyrażona w 

niepowtarzalnych pomysłach, takich jak seria instalacyjnych głośników G ze zmienną opornością. 

Unikalne cechy modeli G4 i G5:

− 8 lub 16 Ohm – zmiana oporności, która 

pozwala na połączenie ze sobą dwóch 

głośników równolegle pod jeden kanał 

wzmacniacza 8 Ohm lub czterech głośników 

pod jeden kanał wzmacniacza 4 Ohm,

− kompletny system montażowy – z 

uchwytem, śrubami i kołkami montażowymi 

w komplecie,

− obudowa z materiału ABS – niezwykle 

trwała, odporna na zarysowania,

− montaż do ściany lub sufitu – dzięki regulowanemu w zakresie 90-stopni uchwytowi seria 

G sprawdzi się zarówno jako głośnik sufitowy jak i ścienny.

ArtSound G4 - Cena: 679 PLN



Budżetowy system multiroom: 4 strefowy i 2-źródłowy wzmacniacz ze sterowaniem z 

bezprzewodowych klawiatur.

Każdy kto postanowił zainstalować w swoim domu system multiroom spotkał się z jedną z 

największych bolączek instalacji wielopokojowych – czyli ze sterowaniem. Rozwiązanie kwestii 

sterowania zawsze tworzy dylemat – czy warto kuć ściany w celu umieszczenia przewodowej 

klawiatury sterującej multiroom w pomieszczeniu? Czy też zainwestować znaczną sumę w 

przenośne centrum sterowania, które jest mało wygodne i wymaga częstego doładowywania? 

Największą wadą mobilnego centrum sterowania takiego jak tablet lub smartfon jest 

konieczność ciągłego noszenia go przy sobie. Poza tym, zarówno tablet jak i smartfon mogą być 

wykorzystywane tylko przez jedną osobę i tylko w jednym pomieszczeniu – tego typu rozwiązanie 

nie spełnia podstawowych założeń multiroomu.  ArtSound rozwiązał ten problem.

Wystarczy zestaw multiroom ArtSound 2.4 z 4-strefowym wzmacniaczem i systemem 

bezprzewodowych klawiatur ArtSound z własnym niezależnym zasilaniem! 

Unikalne cechy wzmacniacza ART 2.4:

− bezprzewodowe sterowanie z poziomu 

klawiatur naściennych, 

− 4 w pełni niezależne strefy 

− 2 źródła w tym jedno ze standardowo 

wbudowanego tunera radiowego FM

− obsługa do 4 pilotów i dwóch klawiatur 

bezprzewodowych na jedną strefę!

− w zestawie jeden bezprzewodowy pilot

− możliwość dokupienia interfejsu  

integrującego z domowym systemem KNX

Unikalne cechy klawiatur ART 2.4:

− bezprzewodowa łączność  - z pomocą fal 

radiowych,

− mobilność – montaż na stałe nie jest 

wymagany, 

− niezależne zasilanie – z pomocą 

standardowej baterii wystarcza na kilka 

lat,



− 3 kolory – biały, sterling, grafit,

− wybór źródła i ulubionej stacji radiowej – prosto z klawiatury naściennej.

ArtSound 2.4 – jednostka centralna i 4 klawiatury - cena systemu: od 11 299 PLN

W ofercie producenta dostępne są inne bardziej zaawansowane systemy multiroom. 

Więcej informacji:
http://www.artsound.rafko.pl/ 
http://www.rafko.com/

Pełny cennik:
http://artsound.rafko.pl/cennik/

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Lemański
e-mail: marketing@rafko.com

tel. (85) 747 97 58
607-266-622

http://www.hifiman.pl/
http://artsound.rafko.pl/cennik/
http://www.rafko.com/

