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STILL Akustik Aydınlatma Sersi

tasarım; Ece Yalım Desing Studio

kuruluş



“…tasarım ekibi olarak, gerçek meselelere dikkat çekmek, 
gerçek ihtiyaçları arayıp bulmak ve bu ihtiyaçlara cevap veren 
tasarımlarla insanların yaşamlarına değer katmanın peşindeyiz...

…kendimizi direkt kullanıcı ihtiyaçları ile sınırlamayıp, iç mimar
ve mimarların ürün ile etkileşimini, mekânda yaratabilecekleri 
kurguyu özgür kılmayı fazlasıyla önemsiyoruz…”

Ece Yalım - Oğuz Yalım



Çalışma kültürüdür bir şirketin değerini belirleyen… 
STILL Akustik Aydınlatma Serisi, insanın sadece görme duyusuyla sınırlanmayıp, diğer duyularına da 

odaklanarak ofis kültürünüze daha fazla değer katmak, ışık ve akustik ihtiyaçlara tek seferde çözüm getirmek için 
tasarlanmıştır. Aydınlatma armatürü ile akustik panel birlikteliğinin ofis mekanına getirdiği ‘Değerler’; ‘Sükunet’, 

‘Konsantrasyon’ ‘Konfor’ ve bunları takip eden motivasyon, yaratıcılık, kavrama kolaylığı ve tabi ki uyumlu bir 
çalışma ortamı…  
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REST ‘Hibrit’ akustik aydınlatma birimi, günümüz açık ofis 
mekânlarında yaşanan ışık ve akustik problemlerine tek 
üründe odaklanır. Akustik panellerin aydınlatma birimine 
entegrasyonu sayesinde, verimli ışığın yanında, gürültü 
yönetimi ve konsantrasyonu arttıran, kullanıcının duygusal ve 
fiziksel sağlığını gözeten bir üründür.

REST… Rahatla!

ic panels 
 

Orta omurgayı oluşturan LED lineer aydınlatma 
her iki tarafında akustik panelleri taşır. Paneller 
önerdikleri iki farklı temel form ile mekâna görsel 
zenginlik katarlar.

 
element 

Temel Formda Kanatlar

Üstündeki kablo ve tesisat karışıklığını gizleyerek temiz 
bir tavan görüntüsü önerir. Panellerin önerdikleri iki farklı 
temel form ile özellikle çoklu kullanımlarda mekâna ritim 
ve estetik bir zenginlik getirir. Bir akustik tavan seviyesi 
yaratarak iç mimari bir elemana dönüşür. 



LED Lineer aydınlatmanın, açılı panellerin 
yarattığı girintiye gömülü olması, mekân 
genelinde gözü LED lambanın 
parlaklığından korur. Paneller açık ofiste 
oluşan uğultuyu soğurup stresi azaltırken, 
çatı gibi formu kucaklayıcı yapısı ile 
kişiselleşen konforlu bir çalışma alanını 
tanımlar.

Göz Kamaşmasından Korunma



Açık ofislerde bugün uğultu sorununa en kolay çözüm, 
tavana asılan akustik panellerdir ki aynı noktalarda sarkıt 
aydınlatmalar ile çakışırlar. 

REST, tek bir ürünle mimarlara ve iç mimarlara bu karmaşayı 
hem pratik, hem de estetik bir şekilde çözme imkânı sunar.

Çoklu Kullanım
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Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

01183.11.30.031 29 2675 3000 Ra>80 14,0

01183.11.40.032 29 2785 4000 Ra>80 14,0

Alüminyum gövde 
renk seçenekleri RAL 9006RAL 9016 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Optik Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik 
faktörüne sahip SMD Mid Power LED  

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+40C° 

Opsiyon Dali 
3 saat acil aydınlatma kiti
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Ses Emici Panel Ses Emici Panel Renk Seçeneği

Akustik panel,%100 polyester fiber 
den yapılmış, alev almaz, zehirli gaz 
yaymaz

SILVER GREY
FLT02

ANTHRACITE GREY
FLT01

A sınıfına kadar yüksek Akustik 
performans (EN-11654) 
Yangın esnasında güç tutuşur 
(EN-13501)B,S1,d0
Kanserojen madde ve 
formaldehit içermez 
(ISO-14184)zehirli gaz salınımı 
yoktur(Low VOC)

%99,9 Anti bakteriyel yapı 

(ISO-20743)

Uzun ömürlü kalıplanmış ve 

darbelere, nem ve rutubete dayanıklı

Nemli bir bez veya elektrikli 

süpürgeyle kolayca temizlenir.

* 250-2000Hz arasındaki ortalama ses emme katsayısı
**    Ağırlıklı ses enerjisi emme katsayısı
 *** Performans sınıfı acc.TSE EN ISO 354 standardına göre

ALEVE DAYANIKLILIK TEST TABLO

Test Metodu Parameter Parameter Uygunluk Kriteri

TS EN ISO 11925-2 Fs<150mm filtre kağıdında yanma
Evet
Hayır

Evet (B-D)
Hayır (d0)

TS EN 13823

FIGRA0.2 MJ [W/s] 15.9 ≤ 120 (B)

THR600 s (MJ) 1.7 ≤ 7.5 (B)

LFS < kenar (-) Evet (B)

SMOGRA [m2/s2] 0.0 ≤ 30 (s1)

TSP600 s [m
2] 2.2 ≤ 50 (s1)

yanan damlalar/ tanacik yanma süresi 600s Yok Hayır (d0)

SES YUTMA ÖZELLİKLERİ

NRC* αω** Sınıf*** Yüzey Alanı

50mm Gap 0,44 0,35 D 1,50m2
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Akustik Performans



REST-R



Ürün, basit form dili, sadece yeterli oranda minimum malzeme 
temiz bir görüntü sunmasının yanında, çıplak montaj detayları 
kolay bakım ve zaman içinde panellerin kolay değişim 
imkânını sunar.

Sürdürülebilirlik
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Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

01183.12.30.031 29 2675 3000 Ra>80 14,0

01183.12.40.032 29 2785 4000 Ra>80 14,0

Alüminyum gövde 
renk seçenekleri RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Optik Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik 
faktörüne sahip SMD Mid Power LED  

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+40C° 

Opsiyon Dali 
3 saat acil aydınlatma kiti
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Ses Emici Panel Ses Emici Panel Renk Seçeneği

Akustik panel,%100 polyester fiber 
den yapılmış, alev almaz, zehirli gaz 
yaymaz

SILVER GREY
FLT02

ANTHRACITE GREY
FLT01

A sınıfına kadar yüksek Akustik 
performans (EN-11654) 
Yangın esnasında güç tutuşur 
(EN-13501)B,S1,d0
Kanserojen madde ve 
formaldehit içermez 
(ISO-14184)zehirli gaz salınımı 
yoktur(Low VOC)

%99,9 Anti bakteriyel yapı 

(ISO-20743)

Uzun ömürlü kalıplanmış ve 

darbelere, nem ve rutubete dayanıklı

Nemli bir bez veya elektrikli 

süpürgeyle kolayca temizlenir.

* 250-2000Hz arasındaki ortalama ses emme katsayısı
**    Ağırlıklı ses enerjisi emme katsayısı
 *** Performans sınıfı acc.TSE EN ISO 354 standardına göre

ALEVE DAYANIKLILIK TEST TABLO

Test Metodu Parameter Parameter Uygunluk Kriteri

TS EN ISO 11925-2 Fs<150mm filtre kağıdında yanma
Evet
Hayır

Evet (B-D)
Hayır (d0)

TS EN 13823

FIGRA0.2 MJ [W/s] 15.9 ≤ 120 (B)

THR600 s (MJ) 1.7 ≤ 7.5 (B)

LFS < kenar (-) Evet (B)

SMOGRA [m2/s2] 0.0 ≤ 30 (s1)

TSP600 s [m
2] 2.2 ≤ 50 (s1)

yanan damlalar/ tanacik yanma süresi 600s Yok Hayır (d0)

SES YUTMA ÖZELLİKLERİ

NRC* αω** Sınıf*** Yüzey Alanı

50mm Gap 0,44 0,35 D 1,50m2
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FOCUS
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SFOCUS; ‘Hibrit’ akustik aydınlatma, sadece görme duyusuna 

odaklanmayıp, açık ofis kullanımında oluşan akustik sorunlara da aynı ürünle 
çözüm getirmeyi, kullanıcının fiziksel ve duygusal sağlığını gözeterek, 
ortamdaki konsantrasyon ve sükunet etkisini arttırır, stres seviyesini azaltır.

Açık ofislerde, uğultu sorununu çözmenin en kolay yolu tavana asılan 
akustik panellerdir ki aynı noktada sarkıt aydınlatmalar ile çakışırlar. 
Focus, tek bir ürünle iç mimarların ve mimarların bu karmaşayı hem 
pratik hem de estetik bir şekilde çözmesine imkânı tanır.

FOCUS, Odaklan!

 İki lineer aydınlatma, yüz yüze 
çalışmada her ki taraf için 
gerekli ışığı sağlarken, taşıdığı 
arası boşluklu çift panelle de 
bir ses bariyeri gibi davranır. 

Çift Taraflı Kullanım



Özellikle seminer odası, kafeterya, 
sınıf gibi kalabalık mekânlarda, çoklu 
kullanımı sayesinde hem gürültüyü iyi 
derecede soğurma imkânı sağlarken, 
hem de mekâna güçlü bir görsel katkı 
sağlar.

Çoklu Kullanım
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Orta strüktür, iki tarafında akustik panelleri taşımakta 
ve masanın iki tarafını da aydınlatabilen, açısı 
ayarlanarak istenen noktaya ışığı yöneltebilen, etkin 
bir aydınlatma sağlamaktadır.  

Bireysel olarak istenilen açıda ayarlanabilen lineer 
armatürler, çalışma alanına odaklanabilen direkt 
aydınlatma veya isteğe göre endirekt kullanım 
imkânı sunar.

Ayarlanabilir



Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

01183.21.30.062 58 5350 3000 Ra>80 14,0

01183.21.40.064 58 5570 4000 Ra>80 14,0

Alüminyum gövde 
renk seçenekleri RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Optik Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik 
faktörüne sahip SMD Mid Power LED  

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+40C° 

Opsiyon Dali 
3 saat acil aydınlatma kiti
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NRC* αω** Sınıf*** Yüzey Alanı

50mm Gap 0,23 0,20 D 0,60 m2
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TS EN ISO 11925-2
Evet
Hayır

Evet (B-D)
Hayır (d0)

TS EN 13823

FIGRA0.2 MJ [W/s] 15.9 ≤ 120 (B)

THR600 s (MJ) 1.7 ≤ 7.5 (B)

LFS < kenar (-) Evet (B)

SMOGRA [m2/s2] 0.0 ≤ 30 (s1)

TSP600 s [m
2] 2.2 ≤ 50 (s1)

Yok Hayır (d0)

Ses Emici Panel

Akustik panel,%100 polyester fiber 
den yapılmış, alev almaz, zehirli gaz 
yaymaz

A sınıfına kadar yüksek Akustik 
performans (EN-11654) 
Yangın esnasında güç tutuşur 
(EN-13501)B,S1,d0
Kanserojen madde ve 
formaldehit içermez 
(ISO-14184)zehirli gaz salınımı 
yoktur(Low VOC)

%99,9 Anti bakteriyel yapı 

(ISO-20743)

Uzun ömürlü kalıplanmış ve 

darbelere, nem ve rutubete dayanıklı

Nemli bir bez veya elektrikli 

süpürgeyle kolayca temizlenir.

Ses Emici Panel Renk Seçeneği

SILVER GREY
FLT02

ANTHRACITE GREY
FLT01

ALEVE DAYANIKLILIK TEST TABLO

Test Metodu Parameter Parameter Uygunluk Kriteri

Akustik Performans

Fs<150mm filtre kağıdında yanma

yanan damlalar/ tanecik yanma süresi 600s

SES YUTMA ÖZELLİKLERİ

* 250-2000Hz arasındaki ortalama ses emme katsayısı
**    Ağırlıklı ses enerjisi emme katsayısı
 *** Performans sınıfı acc.TSE EN ISO 354 standardına göre
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STAY
Ring



STAY, LED aydınlatma teknolojisi ile çağdaş iç mekanlarda 
geometrik ışık biçimlerini kullanma eğilimine cevap veren 
bir aydınlatma armatürü ailesidir.

Ancak bunu STILL akustik aydınlatma serisinin hibrit 
yaklaşımını taşıyarak yapar ve akustik panelleri aydınlatma 
üniteleri ile bütünleştirir. Amaç yine her iki duyuyu da 
cevaplamaktır; görme ve işitme, günümüz ofis yapılarının 
akustik sorunlarını çözebilmektir.

Stay... Sakinleş!
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Aydınlatma üniteleri, entegre panelleri ile neredeyse yeni 
bir akustik tavan seviyesi tanımlar. Tasarım, hem ofis 
çalışanları gibi doğrudan kullanıcılara hem de iç mekan 
tasarımcıları gibi dolaylı kullanıcılara fayda sağlayan, bir 
fikstürde çakışan iki konfor unsuruna sahip bir ortak çözüm 
önermektedir

Akustik Tavan
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STAY, mevcut tavandan farklı bir seviyede görünen ve ayırt edici özelliğiyle, alanın 
kullanım senaryosunu ve dolaşım şemalarını güçlendirmeye veya plan düzenini daha 
büyük perspektifte geliştirmek için alt bölümler oluşturmaya izin verecektir. Güçlü 
geometrik dil, ürünün, aydınlatma masaları olmaktan, mekândaki bilgi masaları, 
sayaçlar vb. gibi özel alanların altını çizmek dışında, kesin bir iç tasarım öğesi olarak rol 
oynamasına izin verecektir.

İç Tasarım Elementi
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Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

01141.81.30.042 41 3050 3000 Ra>80 14,0

01141.81.40.045 41 3170 4000 Ra>80 14,0

Alüminyum gövde 
renk seçenekleri RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Optik Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik 
faktörüne sahip SMD Mid Power LED  

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+40C° 

Opsiyon Dali 
3 saat acil aydınlatma kiti
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FOCUS Acoustic Performance
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Akustik panel,%100 polyester fiber 
den yapılmış, alev almaz, zehirli gaz 
yaymaz

SILVER GREY
FLT02

ANTHRACITE GREY
FLT01

A sınıfına kadar yüksek Akustik 
performans (EN-11654) 
Yangın esnasında güç tutuşur 
(EN-13501)B,S1,d0
Kanserojen madde ve 
formaldehit içermez 
(ISO-14184)zehirli gaz salınımı 
yoktur(Low VOC)

%99,9 Anti bakteriyel yapı 

(ISO-20743)

Uzun ömürlü kalıplanmış ve 

darbelere, nem ve rutubete dayanıklı

Nemli bir bez veya elektrikli 

süpürgeyle kolayca temizlenir.

* 250-2000Hz arasındaki ortalama ses emme katsayısı
**    Ağırlıklı ses enerjisi emme katsayısı
 *** Performans sınıfı acc.TSE EN ISO 354 standardına göre

ALEVE DAYANIKLILIK TEST TABLO

Test Metodu Parameter Parameter Uygunluk Kriteri

TS EN ISO 11925-2 Fs<150mm filtre kağıdında yanma
Evet
Hayır

Evet (B-D)
Hayır (d0)

TS EN 13823

FIGRA0.2 MJ [W/s] 15.9 ≤ 120 (B)

THR600 s (MJ) 1.7 ≤ 7.5 (B)

LFS < kenar (-) Evet (B)

SMOGRA [m2/s2] 0.0 ≤ 30 (s1)

TSP600 s [m
2] 2.2 ≤ 50 (s1)

yanan damlalar/ tanacik yanma süresi 600s Yok Hayır (d0)

SES YUTMA ÖZELLİKLERİ

NRC* αω** Sınıf*** Yüzey Alanı

50mm Gap 0,44 0,35 D 1,50m2
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STAY
Bar



STILL Serisinin başka bir üyesi olan Stay-BAR, çift olarak kullanıldığında 
akustik paneller taşıyan, günümüzün doğrusal led aydınlatma talebini 
yanıtlarken çalışma ortamlarında yaygın olarak tanımlanan akustik 
problemler için belirli bir ölçüde çözüm sunmayı amaçlayan çok işlevli 
bir ürün olarak tasarlanmıştır. 

BAR, STILL Akustik Aydınlatma Serisinin çok yönlü görevini, basit 
tasarım çözümü ve basit form dili sayesinde çok mütevazi bir şekilde 
uygular.

Stay-BAR
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Armatür, iç mekan mimarlarının tercih ettiği farklı ritmik 
uygulamalara bağlı olarak, tavan gibi tamamen alana 
entegre edilmiş hala bir görünüm veya dinamik, zengin 
bir görsel dil sunabilir.

Çoklu Kullanım





Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

01149.81.30.042 33 3430 3000 Ra>80 14,0

01149.81.40.045 33 3630 4000 Ra>80 14,0

Alüminyum gövde 
renk seçenekleri RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Optik Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik 
faktörüne sahip SMD Mid Power LED  

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+40C° 

Opsiyon Dali 
3 saat acil aydınlatma kiti
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Ses Emici Panel Ses Emici Panel Renk Seçeneği

Akustik panel,%100 polyester fiber 
den yapılmış, alev almaz, zehirli gaz 
yaymaz

SILVER GREY
FLT02

ANTHRACITE GREY
FLT01

A sınıfına kadar yüksek Akustik 
performans (EN-11654) 
Yangın esnasında güç tutuşur 
(EN-13501)B,S1,d0
Kanserojen madde ve 
formaldehit içermez 
(ISO-14184)zehirli gaz salınımı 
yoktur(Low VOC)

%99,9 Anti bakteriyel yapı 

(ISO-20743)

Uzun ömürlü kalıplanmış ve 

darbelere, nem ve rutubete dayanıklı

Nemli bir bez veya elektrikli 

süpürgeyle kolayca temizlenir.

* 250-2000Hz arasındaki ortalama ses emme katsayısı
**    Ağırlıklı ses enerjisi emme katsayısı
 *** Performans sınıfı acc.TSE EN ISO 354 standardına göre

ALEVE DAYANIKLILIK TEST TABLO

Test Metodu Parameter Parameter Uygunluk Kriteri

TS EN ISO 11925-2 Fs<150mm filtre kağıdında yanma
Evet
Hayır

Evet (B-D)
Hayır (d0)

TS EN 13823

FIGRA0.2 MJ [W/s] 15.9 ≤ 120 (B)

THR600 s (MJ) 1.7 ≤ 7.5 (B)

LFS < kenar (-) Evet (B)

SMOGRA [m2/s2] 0.0 ≤ 30 (s1)

TSP600 s [m
2] 2.2 ≤ 50 (s1)

yanan damlalar/ tanacik yanma süresi 600s Yok Hayır (d0)

SES YUTMA ÖZELLİKLERİ

NRC* αω** Sınıf*** Yüzey Alanı

50mm Gap 0,44 0,35 D 1,50m2
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