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Produkcj! kolumn. Budujemy polskie 

zestawy g"o#nikowe, bazuj!c na przetwor-
nikach SB Acoustics.

Baz$ biznesow! i obudowy do kolumn 
zapewnia Witowa – %rma, która od lat spe-
cjalizuje si$ w wytwarzaniu wysokiej klasy 
stolarki – drzwi wewn$trznych lakiero-

wanych, mebli, zabudów i elementów wy-
posa&enia wn$trz. Sounddeco ma dost$p 
zarówno do stolarskiego do#wiadczenia 
pracowników Witowej, jak i jej zaawan-
sowanych maszyn. Firma dysponuje roz-
budowan! lakierni!, a w trakcie budowy 
jest kolejna hala produkcyjna. Dzi$ki temu 
zapleczu Sounddeco jest w stanie realizo-
wa' nawet du&e zamówienia, zachowuj!c 
najwy&sz! jako#' wykonania. Nie mniejsze 
znaczenie ma fakt, &e praktycznie nieogra-
niczony dost$p do #wietnie wyposa&onego 
parku maszynowego od samego pocz!tku 
znajduje odzwierciedlenie w atrakcyjnej 
polityce cenowej. Bud&etu Sounddeco nie 
obci!&a"y gigantyczne inwestycje, które te-
raz musieliby#my amortyzowa' i przenie#' 

cz$#' kosztów na klientów. Mamy do dys-
pozycji profesjonaln! stolarni$, do#wiad-
czony personel i dost$p do know-how. 
Mo&emy na bie&!co i na dowolnym eta-
pie kontrolowa' jako#', a jakby tego by"o 
ma"o – nie musieli#my na ten cel zaci!ga' 
wielomilionowego kredytu. To daje nam 
ogromny komfort i swobod$ dzia"ania, 

a jednocze#nie pozwala kalkulowa' ceny 
rozs!dnie, z uwzgl$dnieniem rynkowych 
potrzeb.

:LWRZD�GHELXWXMH�Z�EUDQĝ\�KL�ğ"
Osoby odpowiedzialne za stolark$ ko-

lumnow! s! od lat zwi!zane z bran&!, po-
niewa& wcze#niej pracowa"y w Tonsilu. Nie 
ma w tym zreszt! nic dziwnego. Dzia"amy 
w Wielkopolsce – regionie kojarzonym 
z zestawami g"o#nikowymi i o bogatych 
tradycjach stolarskich. Niejako naturaln! 
kolej! rzeczy najlepsi specjali#ci z Wrze#ni 
znale(li zatrudnienie w Witowej. 

Firma przez lata funkcjonowa"a jako 
podwykonawca, dostarczaj!c obudowy 
%rmom kolumnowym. Od pocz!tku za-

opatrywa"a np. producenta profesjonal-
nych monitorów APS, Harpi$ Acoustics,  
a ostatnio zacz$li si$ zg"asza' renomowani 
wytwórcy z zagranicy.

Niezale&nie od wyników rozmów ju&  
z tego krótkiego omówienia wida', &e  
Sounddeco ma bardzo solidne podstawy.

Decyzja o powo"aniu do &ycia projektu, 
który zajmie si$ budowaniem zestawów 
g"o#nikowych, zapad"a w tym roku. Ze-
bra"o si$ kilka osób, które od lat  funkcjo-
nuj! w bran&y g"o#nikowej i bazuj!c na 
potencjale i wsparciu kapita"owym Wi-
towej postanowi"y stworzy' now! mark$ 
kolumn. Tak w najwi$kszym skrócie po-
wsta"o Sounddeco.

&]\�6RXQGGHFR�ZVSöïSUDFXMH� 
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W pewnym sensie, poniewa& jestem 
aktywny w obu przedsi$wzi$ciach. Od 
lat projektowa"em monitory dla APS-u  
i nadal pracujemy razem nad nowymi 
konstrukcjami. Sounddeco to kolejne 
wyzwanie i szansa na stworzenie pr$&nie 
dzia"aj!cego przedsi$wzi$cia, atrakcyj- 
nego zarówno brzmieniowo, jak i biz- 
nesowo.
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Zgadza si$. Jednak pomimo znacznie 
u"atwionego startu – dysponowali#my 
praktycznie nieograniczonymi mo&liwo-
#ciami produkcji oraz wiedz! z dziedziny 
projektowania – na pocz!tku prac napo-
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tkali#my do#' istotny problem. Trzeba by"o znale(' silnik ka&dej 
kolumny, czyli przetworniki. Rozwa&ali#my Seasa, Scan Speaka 
i Vif$. Dzi$ki temu, &e mamy w zespole osoby, które wiedz!, co 
w bran&y piszczy, nawi!zali#my kontakt ze stosunkowo now!  
i ma"o znan! w Polsce %rm! SB Acoustics. To struktura dzia"aj!ca 
od 2007 roku, powo"ana w USA przez Davida Stephensa. Wyko-
rzystuj!c swoje znajomo#ci w#ród projektantów ze Skandynawii, 
postanowi" stworzy' w"asn! mark$ przetworników. Zale&a"o mu 
na tym, &eby dostarcza' maksymalnie dopracowane produkty  
w przyst$pnych cenach. Bardzo nam si$ to spodoba"o, poniewa& 
pasowa"o do naszej %lozo%i. David zna si$ na g"o#nikach, ale na-
wi!za" wspó"prac$ ze specjalistami, którzy wcze#niej pracowali  
w Vi%e, Scan Speaku i Peerlessie. Wszystkie te osoby maj! wk"ad 
w powstanie katalogu SB Acoustics.
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W"a#nie tak to dzia"a, przy czym David nie ogranicza si$ do 
Du)czyków. Jak  stwierdzi" w jednej z rozmów, w Stanach zna 
#wietnych specjalistów od g"o#ników basowych, w tym równie& 
przeznaczonych do subwooferów, natomiast je&eli chodzi o tony 
#rednie i wysokie, najbardziej odpowiada mu szko"a du)ska. To 
pokazuje, &e ma szerokie spektrum zainteresowa). Nie ogranicza 
si$ do jednego schematu i porusza si$ w bran&y tak swobodnie, 
&e w ka&dej dziedzinie znajdzie specjalistów, z którymi mo&e 
stworzy' co# ciekawego.

Produkcja SB Acoustics jest zlokalizowana w Indonezji i od-
bywa si$ w fabryce nale&!cej do, dzia"aj!cej od 1981 roku, %rmy 
Sinar Baja Electric. Wytwarza ona mi$dzy innymi elektroni-
k$, g"o#niki estradowe, a obecnie bardzo intensywnie rozwija  
lini$ g"o#ników domowych. Sinar Baja produkuje nie tylko  
przetworniki wed"ug specy%kacji SB Acoustics, ale równie& 
bogat! gam$ innych driverów, tak&e jako dostawca OEM. Zao- 
patruje znane nam wszystkim marki audio, a tak&e samo- 
chodowe.

Ich potencja" produkcyjny wydaje si$ nieograniczony, a dzi$ki 
temu, &e dzia"aj! ju& d"ugo i na du&! skal$, s! w stanie dostarcza' 
bardzo dobre produkty w rozs!dnych cenach.

&]\�SR]D�6%�$FRXVWLFV�6RXQGGHFR�NRU]\VWD�]�LQQ\FK�
GRVWDZFöZ"

Katalog SB Acoustics jest na tyle bogaty, &e pozwala zbudo-
wa' praktycznie dowolne kolumny. Znajduj! si$ w nim zarów-
no drivery wysokotonowe, jak i du&e basowce. Dzi$ki temu nie 
musimy si$ specjalnie ogranicza' w swoich wizjach i mo&emy 
projektowa' zestawy bardzo dobrej jako#ci, nie martwi!c si$ o to, 
czy znajdziemy do nich odpowiedni przetwornik.

'ODF]HJR�]GHF\GRZDOLĂFLH�VLÚ�DNXUDW�QD�WH�JïRĂQLNL"
Zamówili#my próbki ka&dego przetwornika, który móg" nam 

si$ przyda'. Wypakowali#my je z pude"ek i roz"o&yli#my na 
mi$kkim dywanie. Nast$pnie to samo zrobili#my z propozycjami 
konkurencji, w"!czaj!c w to nawet g"o#niki estradowe. Pod"!czy-
li#my wzmacniacz i s"uchali#my.

7DN�VDXWÓ"
Tak. Je&eli ma si$ du&e do#wiadczenie w elektroakustyce, tak 

w"a#nie mo&na pracowa'. Udaje si$ uchwyci' charakter g"o#nika 
i stwierdzi', czy pasuje on do naszych za"o&e), czy te& powinni-
#my szuka' dalej. Próbki przys"ane przez SB Acoustics zagra"y 
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tak dobrze, &e zdecydowali#my si$ wyko-
rzysta' g"o#niki tej %rmy w naszych ko-
lumnach.

6NÈG�SRP\Vï�QD�SLHUZV]È�VHULÚ�L�FR�
ZFKRG]L�Z�MHM�VNïDG"

Autorem koncepcji pierwszej linii pro-
duktowej jest nasz specjalista od sprzeda&y 
– S"awomir Sobczy)ski. To w"a#nie on sta-
ra" si$ odgadn!' oczekiwania odbiorców, 
okre#li" zakres cenowy poszczególnych 
modeli oraz sk"ad katalogu Sounddeco.

Nasze najwi$ksze kolumny, które pre-
mierowo zaprezentowali#my na Audio 
Show 2012, nosz! oznaczenie Alpha F3  
i kosztuj! 9000-10000 z", w zale&no#ci od 
wyko)czenia. Alpha F2 to mniejsza pod-
"ogówka, dost$pna za 6000-7000 z". Naj-
mniejszy zestaw wolnostoj!cy to Alpha F1 
za 3000-3500 z". Do tego mamy monitor 
Alpha M, satelitki Alpha S i g"o#nik cen-
tralny Alpha C.

W tej chwili pracujemy nad subwoofe-
rem. Zastanawiali#my si$ te& przed wy-
staw! nad mody%kacj! Alphy F1, któr! na 
Audio Show pokazali#my przedpremiero-
wo. Nowe przetworniki narzuci"yby now! 
koncepcj$ strojenia, ale  okaza"o si$, &e 
obecna wersja jest bardzo udana.

*cieraj! si$, jak zwykle w takich przy-
padkach, dwie koncepcje strojenia albo 
inaczej dwie %lozo%e brzmienia. Tak by"o 
chocia&by w przypadku Alpha F2. Najgor-
sze, &e obie wersje s! udane, obie nam si$ 
podobaj!, a trzeba si$ na co# zdecydowa'. 
Chcieliby#my zaproponowa' s"uchaczom 
jeden g"o#nik z dwiema estetykami d(wi$-
ku, które mo&na by w ka&dej chwili prze-
"!cza'. A tak: i to kusi, i to n$ci.

.LHG\�UR]SRF]ÚOLĂFLH�SUDFH"
Pó" roku temu.

"�
Tempo by"o szale)cze. Nawet David Ste-

phens z SB Acoustics przyzna", &e z pocz!t-
ku nie wierzy", &e nam si$ uda. Pracowali-
#my bardzo intensywnie, bo ca"! koncepcj$ 
marki, brzmienie, wzornictwo i pozycjo-
nowanie trzeba by"o wymy#li' od nowa.  
W zasadzie jedyn! osob!, która uwa&a"a, &e 
si$ obijamy, by" nasz inwestor i organizator 
formalny przedsi$wzi$cia – Jan Zamiar. Ale 
to zrozumia"e, zw"aszcza dzi#, kiedy dost$p 
do %nansowania jest utrudniony.

Pierwszy zestaw – Alpha F2 tworzyli-
#my bardzo d"ugo, poniewa& to w"a#nie 
on mia" zde%niowa' estetyk$ brzmienia 
ca"ej naszej oferty. W jego powstawaniu 
bra"o udzia" najwi$cej osób. Wszystkim 
zale&a"o, &eby zagra" najlepiej, jak tylko 
si$ da. Zaprojektowali#my dla niego ró&-

ne wersje obudowy i ró&ne zwrotnice, 
chc!c uzyska' satysfakcjonuj!cy d(wi$k 
i wygl!d. Bardzo nam te& zale&a"o na 
wygl!dzie kolumn, poniewa& cz$sto to 
wzornictwo decyduje, czy dany model 
znajdzie nabywc$, czy te& b$dzie sta'  
i si$ kurzy'. Zestaw g"o#nikowy to du&y 
przedmiot, który stawiamy w domu na wi-
docznym miejscu. Musi wygl!da' dobrze, 
bo w przeciwnym razie zepsuje wystrój 
pomieszczenia. Odbiorca chce odczuwa' 
przyjemno#' z patrzenia na g"o#niki, nie 
tylko z ich s"uchania. Nie zawsze prze-
cie& mamy czas na wnikliwe ods"uchy,  
a kolumny s! sta"ym elementem wystro-
ju. Dlatego musz! by' zaprojektowane ze 
smakiem i starannie wykonane.

3URMHNW�Z\JOÈGX�]OHFLOLĂFLH�SUDFRZQL�
Z]RUQLFWZD�SU]HP\VïRZHJR"

Nie. O kszta"t, proporcje i wyko)cze-
nie kolumn zadba"a Emilia Cie#la. Nale&y  
do zespo"u i jest absolwentk! Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu oraz  
pe"ni tam funkcj$ asystenta. To w"a#nie 
ona dba o to, &eby#my nie wykreowali 
tworu nieprzyjemnego dla oka. W razie 
potrzeby pow#ci!ga nasze zap$dy i przy-
pomina, &e kolumna to te& mebel, który 
musi odpowiednio zaistnie' we wn$-
trzu. Bardzo sobie to spojrzenie cenimy 
i staramy si$ je uwzgl$dnia' w naszej 
pracy. Dostajemy rysunki i wizualizacje, 
które dzia"aj! na wyobra(ni$ i pozwala-
j! szybciej zrozumie' aspekty estetycz-
ne. Pani Emilia bra"a oczywi#cie udzia"  
w powstawaniu naszych pierwszych ze-
stawów Alpha F2. Pó(niej t$ lini$ wzor-
nicz! kontynuowali#my w kolejnych mo-
delach Sounddeco. 

-DN�VLÚ�RGE\ïR�VWURMHQLH"
Kiedy mieli#my ju& bry"$ obudowy  

i uk"ad g"o#ników, zacz$li#my projek-
towa' zwrotnice. Zbudowali#my kilka 
i wszystkie wnikliwie przes"uchali#my, 
nierzadko powtarzaj!c porównania. Od-
rzucili#my opcje najgorsze i stopniowo 
zaw$&ali#my kr!g kandydatów. W ko)cu 
zostawili#my dwie – równorz$dne, cho' 
zupe"nie ró&ne. Dosy' d"ugo konkuro-
wa"y ze sob!, a& w ko)cu wybrali#my  
t$, która ostatecznie zgromadzi"a wi$cej 
g"osów w próbach ods"uchowych. 

Ta ostateczna wersja powstawa"a pó(- 
niej w ró&nych mody%kacjach, a&  
w ko)cu zbudowali#my t$, która tra%"a 
do produkcji. Oczywi#cie, ka&dy pro-
jektant zg"osi"by dalsze uwagi i zmiany, 
ale w ten sposób gotowy model nigdy 
nie ujrza"by #wiat"a dziennego. Poza tym 
mody%kacje mog"yby za sob! poci!gn!' 
wzrost kosztów, a tego by#my nie chcieli.  
W moim odczuciu kompromis, któ-
ry uda"o si$ wypracowa', zapewnia 
optymalny stosunek jako#ci do ceny. 
Wycisn$li#my z obudowy, zwrotnicy  
i przetworników tyle, ile si$ da"o, i zmie-
#cili#my si$ w za"o&onym bud&ecie.  
Jasne, &e mogli#my u&y' jeszcze dro&-
szych kondensatorów czy oporników, ale 
to nie by"oby rozs!dne. Cena gotowych 
kolumn znacznie by wzros"a, przez co nie 
stanowi"yby one ju& tak atrakcyjnej pro-
pozycji na tle konkurencji.

Z Alph! F3 historia by"a zupe"nie 
inna. Koncepcja tego zestawu zrodzi"a 
si$ dawno temu, ale d"ugo nie mogli-
#my si$ zdecydowa', czy go wprowadzi',  

:LÚNV]\�PRGHO�WR�$OSKD�)��� 
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czy od"o&y' do szu+ady. Ostatecznie, 
krótko przed Audio Show, zdecydowali-
#my si$ rozpocz!' prace i mimo &e czasu 
by"o naprawd$ ma"o, rzutem na ta#m$ 
zd!&yli#my. Po raz pierwszy powa&nie s"u-
chali#my Alphy F3 w przeddzie) wystawy. 
Stres by" du&y, ale chyba si$ uda"o.

W przedpremierowym ods"uchu bra" 
udzia" nasz zespó" oraz panowie z salonu 
w Bielsku Bia"ej. Dzi$ki ich uprzejmo#ci 

mogli#my wykorzysta' do prezentacji 
sprz$t AVM, lampowe monobloki Qu-
ada i okablowanie Black Rhodium. Na 
podstawie wst$pnego ods"uchu F3 uzna-
li#my, &e zestaw nadaje si$ do publicznej 
prezentacji i zdecydowali#my si$ go po-
kaza'. Alpha F3 jest dro&sza od Alphy F2, 
ale te& wi$ksza i lepiej wype"nia d(wi$-
kiem du&e pomieszczenie. Jej projekt 
by" od pocz!tku bezkompromisowy, ale 

warto by"o ryzykowa'. To konstrukcja 
trójdro&na ze zdublowanym wooferem 
i du&! obudow!. Jest to nasz szczyto- 
wy model. W najdro&szym wyko)cze- 
niu kosztuje 10000 z" i nie planujemy 
wprowadza' niczego dro&szego w serii 
Alpha.

&R�WHUD]"
Promocja i rozpocz$cie sprzeda&y. 

Dzi$ki wsparciu, jakie gwarantuje Wi-
towa, mo&emy si$ czu' bezpiecznie  
w najtrudniejszym momencie wej#cia na 
rynek. Je&eli to nam si$ uda i produkty 
zyskaj! akceptacj$ na pocz!tku, to dalej 
ju& powinno by' tylko lepiej.

Staramy si$ dzia"a' sprawnie, a zara-
zem zachowywa' najwy&szy standard. 
Nie jeste#my nowicjuszami, co pozwa-
la nam nie traci' czasu na wywa&anie 
otwartych drzwi. Zamiast tego mo&emy 
si$ skoncentrowa' na dopracowaniu de-
tali. Mamy nadziej$, &e s"uchacze doce-
ni! te wysi"ki i &e kolumny Sounddeco 
im si$ spodobaj!.

¿\F]Ú�SRZRG]HQLD�L�G]LÚNXMÚ� 
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