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design: Bejot Development Team

PL | Najnowsze trendy kreowania przestrzeni w biurach, hotelach czy też pracowniach, niejako wymuszają 
na naszych projektantach tworzenie rozwiązań zarówno elastycznych jak i efektywnych. Dlatego w naszym 
projekcie Rollwall, staramy się łączyć dwie pozornie przeciwstawne wartości. Zachowując swobodę i nie 
ograniczając otwartości obiektu dajemy możliwość wydzielenia mniejszych, kameralnych i wyciszonych 
przestrzeni.

DE | Aktuelle Trends im Bereich der Raumkreation in Büros, Hotels oder Werkstätten zwingen unsere Designer 
gewissermaßen dazu, sowohl flexible als auch effektive Lösungen zu schaffen. Daher versuchen wir in 
unserem Rollwall Projekt, zwei scheinbar gegensätzliche Werte miteinander zu kombinieren. Unter Erhaltung 
der Freiheit und ohne Beschränkung der Offenheit des Objektes ermöglichen wir, kleinere, gemütliche und 
schallisolierte Räume abzutrennen. 

EN | The newest trends in creating office, hotel and workshop space to some extent force our designers to 
develop both flexible and effective solutions. Therefore, in our Rollwall project we attempt to combine two 
seemingly opposite values. While retaining the freedom and not restricting the openness of the object, we 
give our customers the opportunity to separate smaller, intimate and soundproof spaces.
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Produkt / 
Produkt / 
Product

Współczynnik po-
chłaniania dźwię-
ku αw / Schallab-
sorptionsgrad | 

Sound absorption 
coefficient

RW 0,65 – klasa C | 
class C | Klasse C
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find your own solution

PL | Nawiązujące do nowoczesnej szkoły wzorniczej, a także wyposażone w kółka ścianki, idealnie 
spełniają swoją rolę – zdobią przestrzeń i pełnią funkcje użytkowe. Mogą być błyskawicznie przesta-
wiane, dopasowując się do aktualnych potrzeb chwili, a system mocowania akcesoriów sprawia, że 
optymalnie wykorzystana zostanie powierzchnia ścianek działowych w biurze.

DE | An die moderne Design-Schule anknüpfend und mit Rollen ausgestattet, erfüllen die Wände 
ideal ihre Rolle – sie dekorieren Räume und haben nützliche Funktionen. Sie können blitzschnell um-
gestellt und an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden, und dank dem System der Befestigung 
von Zubehörteilen kann die Fläche der Trennwände optimal genutzt werden.

EN | Being a reference to modern design school and equipped with wheels, the walls ideally fulfill 
their role – they decorate space and fulfill a utility function. They can be quickly rearranged adapting 
to current needs, and owing to a system of mounting accessories, you can make the most of the area 
of the partition walls in your office.
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