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Akutik panel  merupakan  material berbentuk panel peredam ruangan yang dapat 
mengurangi terjadinya echo (gema) dan reverbration (suara dengung) di dalam sebuah 
ruangan seperti studio rekaman, home theater, ruang auditorium, ruang rapat dan 
sebagainya. 

Akustik panel berkualitas adalah akustik panel yang dapat menyerap suara dengan baik, 
memiliki kelebihan untuk redaman pada frekuensi High, Mid - Bass (echo, resonansi dan 
reverberasi).

Material akustik panel yang kami buat memiliki nilai NRC (Noise Reduction Coefficient) 
dan menggunakan bahan ramah lingkungan.

“Suara yang nyaman dalam sebuah ruangan,
akan meningkatkan kesehatan dan kejernihan 
berfikir”

ARCHITIUM



A R C  S K Y L I N E
D I F F U S E R
Panel diffuser ini adalah alat yang sangat populer dan 
efektif untuk meningkatkan akustik ruangan, terdiri 
dari 144 elemen yang masing-masing telah dipotong 
dan memiliki panjang yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pembuatan panel akustik 
ini tiap susunan kayu telah memiliki perhitungan yang 
tepat dan cermat.

Arc Skyline Diffuser menyebarkan gelombang       
akustik sebelum memantulkan ke dinding atau plafon 
dan dapat mengurangi gema tanpa merusak suara 
pada ruangan.

Arc Skyline Diffuser terbuat dari kayu yang merupakan bahan favorit dalam pembuatan 
panel akustik. Anda bisa mengecatnya sendiri dengan warna apa pun menggunakan 
pernis, dll disesuaikan dengan keinginan Anda.

Arc Skyline Diffuser sangat populer digunakan pada studio rekaman, akan tetapi cocok 
juga digunakan baik di ruang musik, home theater, auditorium atau ruangan lain di mana 
kita mengharapkan suara yang memanjakan tellinga. 

SPESIFIKASI
Warna : Natural
Material : Full Solid Wood 
Berat: 20 Kg
Difusi frec : 580HZ - 3000 Hz 
Ukuran : 60 cm x 60 cm 
Garansi : 1 Minggu 
Ketebalan : 15 cm

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. Harga / pcs @ Rp.1.500.000,-



A R C  U LT R A S O N I C
A C O U S T I C S
Panel ini memberikan efek yang luar biasa terutama 
pada frekuensi rendah dan menengah. Untuk hasil 
terbaik panel ini biasanya di pasang pada sudut 
ruangan.

Panel akustik ini juga bisa difungsikan sebagai Bass 
Trap.

Arc Ultrasonic Acoutics merupakan kombinasi unik dari kayu asli, acoustic foam, dan 
memiliki rongga yang dibuat secara matematis membuat panel ini cocok di aplikasikan 
untuk kebutuhan akustik ruangan audio seperti recording studio, studio musik latihan, 
home theater, auditorium, studio radio, studio televisi dsb.

SPESIFIKASI
Warna : Natural
Material : Acoustic Foam, MDF 
Berat: 8 Kg
Finishing : Laminated, Woodstain 
Ukuran : 60 cm x 60 cm
Garansi : 1 Minggu
Ketebalan : 7 cm

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. 
Harga / pcs @ Rp.850.000,-
Harga / pcs @ Rp.750.000,- ( Non Laminated, Finishing Fabric )

Pilihan Warna Kain :



Arc Fabric Acoustics Wall menjawab kebutuhan 
akustik dan estetika ruangan Anda dengan perfor-
ma penyerap suara yang kuat memiliki daya tahan 
dan penampilan yang elegan.

Panel ini berfungsi untuk meredam suara dan men-
gurangi gema. Tersedia dalam berbagai ukuran, dan 
warna.

Panel akustik ini memungkinkan Anda untuk menciptakan kontrol suara dalam ruangan 
yang efektif, jelas, dan alunan suara musik terdengar mengalun sehingga memanjakan 
telinga ketika berada di dalam ruangan. Cocok digunakan pada ruang rapat, auditorium 
hall, gym, sekolah, studio musik, karaoke, home theater, dsb.

SPESIFIKASI
Warna : Custom/ By Request 
Material : Frame Multiplex 
Berat: 6 Kg
Finishing : Fabric
Ukuran : 60 cm x 60 cm 
Garansi : 1 Minggu 
Ketebalan : 5 cm

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. Harga / pcs @ Rp.450.000,-

A R C  FA B R I C  
A C O U S T I C S  W A L L

Pilihan Warna Kain :



Panel diffuser ini adalah panel penyerap / diffuser hibrida 
yang menyediakan kontrol akustik ruangan yang tepat 
dalam panel yang ringkas. Permukaannya memiliki lubang 
yang keras membentuk pola biner yang telah dioptimal-
kan secara numerik untuk menyediakan difusi pada 
frekuensi yang lebih tinggi, kombinasi difusi dan penyera-
pan antara 1-2 Khz.

Dengan panel ini Anda tidak perlu lagi menambahkan 
panel akustik lainnya secara berlebihan yang nantinya 
bisa menimbulkan ruangan menjadi “mati akustik”. Gunakan ARC Bad Diffuser untuk mengontrol pantulan, mengoptimalkan waktu 

dengung, dan membentuk karakter akustik ruangan Anda tanpa merusak suara. Efisien 
digunakan pada studio musik, ruang audio, auditorium hall, galeri lukisan, restaurant, 
ball room hotel, dll.

SPESIFIKASI
Warna : Natural
Material : MDF/Multiplex Lasercut 
Berat: 8 Kg
Finishing : Laminated
Ukuran : 60 cm x 60 cm
Garansi : 1 Minggu
Ketebalan : 5 - 10 cm

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. 
Harga / pcs @ Rp.950.000,- 
Harga / pcs @ Rp.750.000,- ( Non Laminated, Finishing Fabric )

A R C  B A D  D I F F U S E R

Pilihan Warna Kain :



Gunakan ARC QRD DIFFUSER untuk mengontrol pantulan, mengoptimalkan waktu 
dengung, dan membentuk karakter akustik ruangan. Efisien digunakan pada studio 
musik, ruang audio, studio rekaman, podcast studio, dll.

SPESIFIKASI
Warna :  Natural.
Material : Frame Multiplex
Berat : 8 Kg
Finish Laminated woodstain / fabric 
Ukuran : 60cm x 60 cm
Tebal : 10 cm
Garansi : 1 Minggu

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. 
Harga / pcs @ Rp.950.000,- 

A R C  Q R D  D I F F U S E R
ARC QRD Diffuser terdiri dari celah-celah dengan 
kedalaman yang berbeda, berfungsi untuk meredam 
bunyi pantulan. Panel ini digunakan untuk mengontrol 
pantulan di ruang dengar seperti studio musik, studio 
rekaman, ruang high end audio, dll. QRD diffuser 
meredam pantulan terutama dari dinding belakang dan 
titik awal refleksi.



A R C  OMNIFFUSOR
Pantulan suara dari permukaan yang rata dan keras 
menyebabkan pantulan yang kuat dan dapat 
merusak kejelasan suara percakapan dan 
menurunkan kualitas suara musik. 

Biasanya, panel serap yang dibungkus kain 
digunakan untuk mengontrol pantulan yang 
mengganggu, dengan efek samping yang tidak 
diinginkan yaitu mematikan suara ruang, dengan 
menggunakan ARC Omniffusor suara yang terserap 
sebagian dan sisanya akan dipantulkan sehingga 
tidak menimbulkan mati ruangan (Dead Room)

ARC Omniffusor ini menawarkan dua kali redaman 
pantulan, karena mendifusi suara secara 
berbarengan ke seluruh ruangan. Omniffusor 
memberikan difusi lebar ke langit-langit dan dinding.

ARC OMNIFFUSOR sangat cocok digunakan pada studio musik, studio rekaman, 
akan tetapi cocok juga digunakan baik di ruang musik, home theater, auditorium dll. 
Nikmati keindahan suara dengan memasangkan ARC OMNIFFUSOR.

SPESIFIKASI
Warna :  Natural
Material : Frame Multiplex
Berat : 10 Kg
Finish : Laminated woodstain / fabric 
Ukuran : 60cm x 60 cm
ketebalan : 10 cm
Garansi : 1 Minggu

Pre-Order Only. Minimal Pembelian 4 Pcs. Harga / pcs @ Rp.1.200.000,-



Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi customer support kami :

WhatsApp : 0821 2389 2665

Mobile: 0821 1011 7000 / 0899 7952 344

www.architium.com
www.peredamsuara-akustik.com
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