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Rogoz Audio jest producentem specjalistycznych mebli audio: stolików, standów i akcesoriów 
antywibracyjnych. Oferta skierowana jest przede  wszystkim  do  audiofili, melomanów oraz  
profesjonalistów  branży  muzycznej, a także do  wszystkich  ceniących  wysoką jakość  reproduk-
cji  dźwięku  i  wzornictwo. Naszym głównym celem jest tworzenie produktów zapewniających 
uzyskanie idealnych warunków odsłuchowych tak, aby każdy system osiągnął maksimum swoich 
możliwości  i cieszył właścicieli najwyższą jakością dźwięku.
Meble i akcesoria antywibracyjne  przeznaczone są pod komponenty audio wysokiej klasy. Kon-
strukcje zestraja się przez odpowiednie łączenie elementów  stali stopowych i wysokowęglo-
wych. Odsprzęganie wewnętrzne i zewnętrzne oraz precyzyjnie poziomowanie odbywa się za 
pomocą regulowanych stożków antywibracyjnych. W niektórych modelach mebli do wzajemne-
go separowania elementów konstrukcji stosowane są miękkie podkładki antywibracyjne.
Cechą firmy jest elastyczność działania – w ramach regularnej ceny można dokonać pewnych 
modyfikacji, dlatego każdy mebel wykonywany jest na indywidualne zamówienie. Duże zmiany 
standardowych produktów wyceniamy indywidualnie.
Możliwość zmian standardowego wzoru dotyczy:
• wszystkich wymiarów
• rodzaju stelaży stolików i standów
• rodzaju  blatów w stolikach
• kształtu blatów standów
• rodzaju odsprzężenia.



W ZESTAWIE:

ZASTOSOWANIE

OPIS TECHNICZNY

• odtwarzacze CD;
• przetworniki D/A;
• gramofony analogowe;
• wzmacniacze zintegrowane;
• przedwzmacniacze;
• końcówki mocy;
• kolumny głośnikowe;
• platformy antywibracyjne

• trzy punkty regulacji;
• konstrukcja sandwicz (stal stopowa, stop mosiężny, 

stal wysokowęglowa, włókno węglowe); 
• wysokość stożka - 32 mm; 
• wysokość podkładki - 6 mm;
• wysokość całkowita (stożek plus podkładka) - 38 mm; 
• średnica - 40 mm; 
• waga całkowita - 238 g; 
• zakres temperatur pracy - od -40 do +80 st. C; 
• maksymalna obciążenie pojedynczego stożka - 100 kg; 
• maksymalne obciążenie przy zastosowaniu 3 

stożków - 300 kg; 
• maksymalne obciążenie przy zastosowaniu 4 

stożków - 400 kg; 
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Stożki antywibracyjne o konstrukcji typu sandwicz oraz regulowanej wysokości, przeznaczone 
są do stosowania w wysokiej klasy systemach audio. Działanie antywibracyjne kolców polega 
na redukowaniu przenoszenia drgań pomiędzy podłożem  a urządzeniami. Dzięki zminimali-
zowaniu powierzchni styku energia kinetyczna zmieniana jest w energię termiczną (entropia). 
Konstrukcja jest strojona przez odpowiednie łączenie stali stopowych i wysokowęglowych 
oraz polimerów węglowych. Dostępne kolory wykończenia – srebrny, złoty lub srebrno-złoty.

• 1 stożek; 
• 1 masywna podkładka chroniąca podłoże 

STOŻEK ANTYWIBRACYJNY ROGOZ AUDIO



W ZESTAWIE:

ZASTOSOWANIE

OPIS TECHNICZNY

• 1 stopa antywibracyjna

• wysokość całkowita - 18 mm;
• średnica - 40 mm;
• waga - 133 g;
• zakres temperatur pracy - od -20 do +40 st. C;
• maksymalne obciążenie pojedynczej stopy - 

13,75 kg;
• maksymalne obciążenie przy zastosowaniu  

3 stóp - 41 kg;
• maksymalne obciążenie przy zastosowaniu  

4 stóp - 55 kg;
• kolor - srebrny

BW40MKII

Stopa antywibracyjna o konstrukcji typu sandwicz, przeznaczona do stosowania w wysokiej 
klasy systemach audio. Kolor – srebrny. Działanie antywibracyjne stopy polega na reduko-
waniu przenoszenia drgań pomiędzy podłożem  a urządzeniami. Dzięki  wykorzystaniu cech 
anizotropowych użytych materiałów oraz różnic ich gęstości powierzchniowych (naprężenia 
rozciągające i ściskające) uzyskana została pożądana charakterystyka tłumienia. Konstrukcja 
jest strojona przez odpowiednie łączenie stali stopowych i wysokowęglowych oraz polimerów 
węglowych. 

• odtwarzacze CD;
• przetworniki D/A;
• gramofony analogowe;
• wzmacniacze zintegrowane;
• przedwzmacniacze;
• końcówki mocy;
• platformy antywibracyjne;
• magnetofony;
• tunery;
• kolumny głośnikowe

STOPY ANTYWIBRACYJNE ROGOZ AUDIO


