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...For Pure Sound

Dążenie do perfekcji.

Stworzone z pasji do muzyki.
Sisound to polska marka, która powstała z miłości do 
muzyki i pasji do budowania systemów audio.
 
Nasza przygoda Nasza przygoda rozpoczęła się w latach 70′ ubiegłego 
stulecia, gdy dominowały urządzenia lampowe oraz płyty 
winylowe. W obecnych czasach, oddajemy hołd złotej 
erze muzyki, oferując nowatorskie rozwiązania bazujące 
na najlepszych rozwiązaniach dawnych lat.
 
Posiadamy szeroką ofertę urządzeń audio, kolumn,
przewodów High-End oraz wielu innych akcesoriów zwiąprzewodów High-End oraz wielu innych akcesoriów zwią-
zanych z muzyką i płytami winylowymi.

Budujemy kompletne systemy Audio Stereo i Surround,
dostosowane do Klienta. Wszystkie nasze produkty są 
wytwarzane przez nas w 100% w Polsce. Współpracujemy 
między innymi z takimi polskimi firmami jak: EDIS, MIFLEX, 
Polnik, Wood-effect i wieloma innymi, propagując polską 
myśl techniczną i polskie wyroby.

Naszym głównym celem jest dążenie do 
uzyskania jak najlepszej jakości dźwięku.

Hasło przewodnie „For Pure Sound” jest tego 
potwierdzeniem. Dbamy aby każdy detal 
naszych produktów wykonany był ze 
szczególną dokładnością oraz profesjonalizmem.

Zestawy Audio            
Kolumny Głośnikowe
Wzmacniacze Lampowe
Przedwzmacniacze Gramofonowe
Odtwarzacz Strumieniowy
Stoliki Audio
Okablowanie AudioOkablowanie Audio
Akcesoria Audio
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Produkty Sisound:

Marka Sisound
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...For Pure Sound

Unikatowy Luksus

Kompletny system stereo PARK BM SE
Flagowy zestaw audio naszej marki. Wiele lat pracy oraz
doświadczeń pozwoliło na stworzenie oraz dopasowanie 
wymarzonego systemu audio. Naszym celem było wywołanie 
doznań, których doświadczamy podczas koncertów live.

Design

System SisoundSystem Sisound to połączenie estetyki, elegancji oraz potęgi 
muzyki w luksusowym wydaniu. 
Zrównoważenie wymagań konstrukcyjnych i estetycznych 
doprowadziło do stworzenia unikalnego systemu, który wpisuje 
się w każdy wystrój wnętrza. Wszystkie elementy systemu zostały  
zaprojektowane tak, aby gwarantowały unikalność wzornictwa 
oraz możliwość jego wizualnej adaptacji. 

BrzmienieBrzmienie

Wybór kompletnego zestawu Sisound gwarantuje pełną 
kompatybilność każdego elementu systemu. To przekłada się 
na odtwarzanie pełnego pasma z niewiarygodną ilością detali.
W połączeniu ze zróżnicowaną, monumentalną podstawą 
basową i trójwymiarową sceną wywołuje niezapomniane 
emocje rodem z koncertów live. 

Innowacyjność
Bardzo istotnym elementem wyróżniającym 
nasz system na rynku jest innowacyjność w 
zakresie ponad 10 krotnego zmniejszenia 
poboru energii przez System Audio Sisound 
co za tym idzie korzystny wpływ na 
ochronę środowiska naturalnego.ochronę środowiska naturalnego.

Kompletne zestawy Sisound kierujemy do 
najbardziej wymagających Klientów.
Tworzymy oraz dopasowujemy cały projekt do 
wyglądu najbardziej awangardowych wnętrz, 
badź osobistych wymagań.

Kolumny Fortis SE
Wzmacniacz PSE
Przedwzmacniacz Acus S
Stolik Gravis
Okablowanie SE Sisound
Listwa zasilająca Fluctus

Skład zestawu:
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Zestawy Audio
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...For Pure Sound

Potęga Dźwięku

Kolumny podłogowe Hi-End Fortis S
Głośniki  dla prawdziwego melomana i konesera muzyki. Para 
kolumn podłogowych Sisound Fortis S to bezkompromisowa 
konstrukcja oparta na wysokoskutecznych przetwornikach, 
unikatowym wzornictwie oraz wielu latach doświadczeń.

Design i Brzmienie

Projektując kolumny Sisound Fortis, przyświecały nam trzy 
główne cele - naturalność, uniwersalność oraz potęga. 
Kolumny Fortis S zostały zbudowane tak, aby odtwarzały cały Kolumny Fortis S zostały zbudowane tak, aby odtwarzały cały 
zakres pasma muzycznego - od monumentalnych pomruków 
basu po szeroką, dynamiczną oraz namacalną średnicę, 
kończąc na wielkiej, holograficznej scenie kreowanej przez 
wysokie tony. 

Dzięki zastosowaniu lekkiej, papierowej membrany kolumny 
Siosund Fortis posiadają całkowitą kontrolę nad muzyką.

Specjalnie Specjalnie zaprojektowana tuba głośnika wysokotonowego
wykonana z jednorodnego bloku aluminium oraz 12 calowy
przetwornik nisko-średniotonowy pozwalają na wykreowanie
niezwykle namacalnej oraz wielobarwnej średnicy,
trójwymiarowej stereofonii oraz przestrzeni.

Dynamiczne uderzenia bębnów nie 
kotłują się w gąszczu skomplikowanej 
muzyki, jesteśmy w stanie odczuć każdy 
"wystrzał" stopy czy podmuch powietrza. 
Schodząc niżej, wysokoskuteczne 
przetworniki kolumn Fortis, nadal trzymają przetworniki kolumn Fortis, nadal trzymają 
kontrolę, prezentując najniższe tony z 
elegancją oraz należytą potęgą. 

Impedancja 
Skuteczność 
Pasmo przenoszenia 
Konstrukcja
Obudowa typu
Wymiary 
Waga Waga 

8 Ohm
102 dB

18Hz – 30 kHz
2-drożna
BR+TL

125 x 45 x 55 cm
ok. 50kg sztukaok. 50kg sztuka

Specyfikacja:
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7 warstwowy lakier na wysoki połysk z opcją frontu z 
drewna naturalnego. Możliwość wyboru dowolnego 
koloru RAL z opcją perłowej poświaty lub mat.

Opcje kolorystyczne:

Wykończenie

Graphite
Glare

Wood
Finish

Black
Abyss

Orange
Bliss

Glamour
White

Kolumny Fortis S
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...For Pure Sound

Szerokopasmowce

Kolumny podłogowe Fortis MIDI
Głośniki dla konesera bezpośredniego odbioru muzyki. 
Para kolumn podłogowych Sisound Fortis MIDI to konstrukcja 
zaprojektowana w oparciu o bezpośrednie połączenie 
przetwornika szerokopasmowego ze wzmacniaczem bez 
wykorzystania zwrotnicy. 
Kolumny mogą stanowić wyposażenie systemu stereo dla 
pomieszczeń o powierzchni pomieszczeń o powierzchni do 30m kw lub być uzupełnieniem 
systemów kina domowego jako tylne głośniki surround.
 
Design

Wygląd kolumn zgodny z linią Fortis Sisound z możliwością 
wybarwienia w dowolnym kolorze RAL lub zastosowaniu frontu 
z wybranego rodzaju drewna. Dzięki temu mamy możliwość
indywidualnego doboru wygląduindywidualnego doboru wyglądu do wystroju naszych wnętrz. 

Brzmienie

Miłośnicy muzyki filmowej oraz wielkich składów orkiestralnych 
czy też występów live poczują się jak na prawdziwej sali 
koncertowej. Kolumy w  bardzo rzeczywisty i naturalny sposób 
oddają muzyczne instrumenty klasyczne i charakteryzują się 
otwartym, nie podbarwionym dźwiękiem.

Zastosowanie przetworników szeroko-
pasmowych tworzy magiczną średnicę 
oraz poczucie spójności. 
Entuzjaści 8-mio calowych przetworników 
grających całym pasmem, znajdą 
niespotykane dotąd walory odsłuchowe.

Promieniowanie z jednej osi oraz Promieniowanie z jednej osi oraz brak 
zniekształceń zwrotnicy, tworzy realistycz-
ną i spójną atmosferę.

Impedancja 
Skuteczność 
Pasmo przenoszenia 
Konstrukcja
Obudowa typu
Wymiary 
Waga Waga 

8 Ohm
99 dB

35Hz – 18 kHz
1-drożna
BR+TL

100 x 32 x 45 cm
ok. 35kg sztukaok. 35kg sztuka

Specyfikacja:

8



7 warstwowy lakier na wysoki połysk z opcją frontu z 
drewna naturalnego. Możliwość wyboru dowolnego 
koloru RAL z opcją perłowej poświaty lub mat.

Opcje kolorystyczne:

Wykończenie

Graphite
Glare

Wood
Finish

Black
Abyss

Orange
Bliss

Glamour
White

Fortis MIDI
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...For Pure Sound

Technologia i budowa

Głośnik Centralny Fortis
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prezentujemy 
nowatorski głośnik centralny, spójny z naszą flagową linią Fortis. 
Wysokoskuteczna kolumna mono z dwoma 
szerokopasmowymi przetwornikami najwyższej jakości.

Design

Konstrukcja stworzona dla najbardziej wymagających 
miłośników miłośników muzyki oraz kina domowego. Projektując kolumnę 
Fortis Center, zadbaliśmy o spójność wizualną z resztą naszej linii 
oraz odpowiednią skuteczność kolumny. 
Aluminiowe pierścienie anodowane na czarno podkreślają 
luksusowy styl znany z większych konstrukcji.

Brzmienie

Pełna średnicaPełna średnica, piękne wokale typowe dla przetworników sze-
rokopasmowych. Niskie zniekształcenia pozwalają cieszyć się 
przestrzenną górą, a konstrukcja otwarta potęguje niższe tony. 
Całe pasmo jest czyste i jednocześnie odpowiednio 
dociążone.

Fortis Center łączy zalety przetworników 
szerokopasmowych oraz technologię 
budowy z większych kolumn Fortis S.

Nowatorska konstrukcja potrafi 
wykrzesić z dwóch, 5 calowych 
membran idealne pasmo dla głośnika 
centralnego. 

Impedancja:
Skuteczność:
Pasmo przenoszenia:
Konstrukcja
Obudowa typu
Wymiary:
Waga:Waga:

4 Ohm
96 dB

55Hz – 18 kHz
1-drożna
Bass-reflex

25,5 x 44,5 x 40 cm
ok. 15kg sztukaok. 15kg sztuka

Specyfikacja:
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7 warstwowy lakier na wysoki połysk z opcją frontu z 
drewna naturalnego. Możliwość wyboru dowolnego 
koloru RAL z opcją perłowej poświaty lub mat.

Opcje kolorystyczne:

Wykończenie

Graphite
Glare

Wood
Finish

Black
Abyss

Orange
Bliss

Glamour
White

Fortis Center
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...For Pure Sound

Wzornictwo

Wzmacniacze Lampowe linii Impes
Referencyjne, zintegrowane wzmacniacze lampowe Hi-End. 
Sisound Impes C82 L/W, C84 L/W, C86 L/W w pełnej klasie A, 
dedykowane dla kolumn o skuteczności powyżej 92dB.

Design

Tworząc serię wzmacniaczy Impes chcieliśmy uzyskać jak 
najlepsze parametry soniczne oraz niski pobór energii 
elektrycznej. 
Stylowy oraz minimalistyczny designStylowy oraz minimalistyczny design, pasuje do reszty
naszych produktów w tym referencyjnych kolumn Fortis S.

Charakterystyka

Dzięki wyeliminowaniu kondensatorów elektrolitycznych 
uzyskaliśmy dużą dynamikę, szybkość oraz detale,
cechujące klasę A. 
Wzmacniacze świetnie zgrywają się ze wszystkimi kolumnami Wzmacniacze świetnie zgrywają się ze wszystkimi kolumnami 
szerokopasmowymi jak i konstrukcjami wielodrożnymi. Do 
budowy wykorzystujemy komponenty o najwyższej jakości, 
pochodzenia europejskiego i japońskiego.

Unikalny wzór obudowy, z kodem binarnym 
oraz 3 opcje wykończenia frontu, pozwala-
ją na niepowtarzalny projekt, dopasowany 
do klienta. 

Fronty wytwarzamy z każdego gatunku 
drewna, kompozytu lub aluminium. 
Pracujemy nad dowolnym wybarwieniem 
spełniając najwyższe wymagania projektu.

Klasa
Moc 
Pasmo przenoszenia 
Lampy Mocy
Lampy pozostałe
Impedancja
Ilość wejśćIlość wejść
Wymiary (WxHxD)
Waga

A
2W - 4W

10Hz - 22kHz
2x EL84

ECC83, ECL82, ECL86, EL84 EZ81
8 Ohm, na zam. 16 i 4 Ohm

33
435 x 135 x 400mm

12-27kg

Specyfikacja:12



Metalową obudowę malujemy proszkowo i uzupełniamy 
stylowymi frontami. Na życzenie klienta obrabiamy 
drewna egoztyczne, aluminium anodowane, kompozyty
specjalistyczne lub kryjemy lakierem z palety RAL.

Opcje paneli frontowych:

Wykończenie

KompozytDrewno
Naturalne

AluminiumLakier
Połysk / Mat

Wzmacniacze Impes
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...For Pure Sound

Wzornictwo

Wzmacniacz Lampowy PSE
Nasza najnowsza, wzorcowa konstrukcja dla wymagających 
systemów Hi-End. Sisound PSE to zintegrowany wzmacniacz 
lampowy, pracujący w pełnej klasie A o mocy 8W.

Design

Razem z linią wzmacniaczy PSE, zaprojektowaliśmy nowe, 
głębsze obudowy, które będą towarzyszyć naszym 
produktom. Zachowując produktom. Zachowując dotychczasowy styl, zapewniliśmy 
więcej miejsca na układy oraz cyrkulację powietrza. 
Nowa konstrukcja korzysta z podwójnej ilośći lamp mocy
oraz zmodyfikowaną topologię komponentów.

Charakterystyka

Entuzjaści naszych konstrukcji na lampach EL84 znajdą 
tutaj nową jakość. Konstrukcja PSE jest bardziej spójna, 
uporządkowana, a przede wszystkim uporządkowana, a przede wszystkim wydajniejsza. 

Większy spokój na górze pasma oraz niesamowita kontrola 
najniższych zakresów. Instrumenty oraz złożone nagrania 
układają jeszcze lepszą scenę 3D oraz dokładniejszy wokal. 

Unikalny wzór obudowy, z kodem binarnym 
oraz 3 opcje wykończenia frontu, pozwalają 
na niepowtarzalny projekt, dopasowany do 
klienta. 

Regulacja głośności

Oferujemy także opcję Oferujemy także opcję regulacji poziomu 
dźwięku za pomocą pilota. Nasz patent 
gwarantuje zero strat w jakości dźwięku.

Klasa
Moc 
Pasmo przenoszenia 
Lampy Mocy
Lampy pozostałe
Impedancja
Ilość wejśćIlość wejść
Wymiary (WxHxD)
Waga

A
8W

10Hz - 22kHz
4x EL84

ECC83, ECL82, ECL86, EL84 EZ81
8 Ohm, na zam. 16 i 4 Ohm

33
435 x 135 x 400mm

12-27kg

Specyfikacja:14



Metalową obudowę malujemy proszkowo i uzupełniamy 
stylowymi frontami. Na życzenie klienta obrabiamy 
drewna egoztyczne, aluminium anodowane, kompozyty
specjalistyczne lub kryjemy lakierem z palety RAL.

Opcje paneli frontowych:

Wykończenie

KompozytDrewno
Naturalne

AluminiumLakier
Połysk / Mat

Wzmacniacz PSE
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Przedwzmacniacze Phono Acus / Sinus
Lampowe przedwzmacniacze Sisound to referencyjne 
rozwiązania dla odtwarzania dźwięku z gramofonu. 
Naszym celem było stworzenie w pełni analogowego brzmie-
nia, bez utraty dynamiki czy detali.
 
Konstrukcja

Przedwzmacniacze gramofonowe to konstrukcje lampowe, 
która bazują na specjalnie dobranych komponentach oraz 
układach bez sprzężenia zwrotnego. Lata doświaddczeń oraz 
eksperymentów doprowadziły nas do uzycia perfekcyjnej, 
pasywnej korekcji RIAA. Dzięki temu, jesteśmy w stanie oddać 
każdy szczegół odsłuchiwanych płyt winylowych.

Seria Sinus

Serię Sinus cechuje bardziej Serię Sinus cechuje bardziej namacalny detal, transparentność 
oraz dynamika. Wszystkie te cechy oczywiście idą w parze z 
realnym odwzorowaniem nagrania. Całe pasmo przyjmuje 
równy poziom, przez co idealnie ukazuje różnice w nagraniach. 
Dźwięk nie jest w żadnym wypadku sztucznie podbity czy 
wychudzony – tymi właściwościami steruje jedynie faktyczna 
realizacja płyty winylowej. 
Przedwzmacniacz gramofonowy o Przedwzmacniacz gramofonowy o niezwykłej szybkości, 
kontroli oraz zróżnicowaniu basu.

Seria Acus

Serię Acus cechuje większy spokój pasma
oraz skupienie na muzykalnej średnicy przy 
jednoczesnym zachowaniu szybkości oraz 
detali. 

Wszystkie Wszystkie mikro detale w utworach są w pełni 
słyszalne, przy mniejszym wyeksponowaniu 
góry. Całość pasma wydaje się być bardziej 
dociążona, ciepła.

SINUS
Klasa
Typ wkładek
Pozdiom sygnału
Ilość wejść/wyjść
Wymiary WxHxD
Waga Waga 

ACUS
Klasa
Typ wkładek
Pozdiom sygnału
Ilość wejść/wyjść
Wymiary WxHxD
Waga Waga 

A
MM/MC
1,4V

1/1 RCA L+R
43,5 x 9,3 x 28 cm

10kg

AA
MM
0,4V

1/1 RCA L+R
43,5 x 9,3 x 28 cm

7kg

Specyfikacja:
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Phono Acus/Sinus

Metalową obudowę malujemy proszkowo i uzupełniamy 
stylowymi frontami. Na życzenie klienta obrabiamy 
drewna egoztyczne, aluminium anodowane, kompozyty
specjalistyczne lub kryjemy lakierem z palety RAL.

Opcje paneli frontowych:

Wykończenie

KompozytDrewno
Naturalne

AluminiumLakier
Połysk / Mat

17
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Funkcjonalność

Odtwarzacz strumieniowy Rasmus
Aby zapewnić wszechstronność naszego systemu audio, 
wprowadzamy do oferty sieciowy odtwarzacz strumieniowy 
RASMUS. 
 
Design

W swoim wnętrzu Rasmus kryje między innymi mikrokomputer 
Raspberry Pi oraz wysokiej klasy kartę dźwiękową 
Allo DigiOne SignatureAllo DigiOne Signature. System operacyjny to Volumio - 
archlinux przeznaczony wyłącznie do odtwarzania muzyki 
na najwyższym poziomie. Dzięki temu działa szybko i 
nie jest zakłócany przez procesy innych aplikacji jak to 
bywa w przypadku PC i Smartfon.

Obsługa

Do obsługi Streamera możemy wykorzystać każde urządzeDo obsługi Streamera możemy wykorzystać każde urządze-
nie znajdujące się w obrębie naszej sieci WiFi jak smartfony 
tablety lub komputery. 
RASMUS podłączamy do konwertera cyfrowo analogowego 
czyli DAC-a poprzez kabel cyfrowy (rekomendowany z 
naszej oferty przewodów audio).

Dzięki takim aplikacjom jak Tidal, Spotify, 
Radio Paradise oraz wielu innych serwi-
sów możemy korzystać z nieograniczo-
nego dostępu do bibliotek muzycznych.

Transport cyfrowy

Streamer Rasmus to także idealne 
urządzenie do odtwarzania własnej 
biblioteki plików wav i flac. Jakością nie 
ustępuje topowym transportom CD.

System Operacyjny
Wejścia

Wyjścia

Wymiary WxHxD
Waga
 

Volumio
Ethernet Gigabit

4x USB
1x SPDIF 75Ohm RCA
1x SPDIF 75Ohm BNC
43,5 x 9,3 x 27 cm

ok. 5kgok. 5kg

Specyfikacja:
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Metalową obudowę malujemy proszkowo i uzupełniamy 
stylowymi frontami. Na życzenie klienta obrabiamy 
drewna egoztyczne, aluminium anodowane, kompozyty
specjalistyczne lub kryjemy lakierem z palety RAL.

Opcje paneli frontowych:

Wykończenie

KompozytDrewno
Naturalne

AluminiumLakier
Połysk / Mat

Streamer Rasmus
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Indywidualny projekt

Stolik audio Sisound Gravis
Elegancki oraz solidny stolik Hi-End. Sisound Gravis powstał na 
bazie doświadczeń oraz wymagań, z którymi spotyka się każdy 
audiofil. Stylowy mebel łączacy wygląd oraz funkcjonalność.
 
Design

Stolik Gravis posiada modułową konstrukcję, dopasowaną  pod 
zamówienie klienta. Nóżki stolika oraz kolce antywibracyjne są 
wykonywane z najwyższej jakości wykonywane z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Do produkcji 
elementów stalowych wykorzystujemy nowoczesne obróbki 
maszynowe oraz robotykę. Wszystko jest poprzedzone projektami
i wizualizacjami komputerowymi. To daje nam powtarzalność 
każdego z elementów oraz najwyższą jakość wykończenia.

Gravis pod gramofon i płyty winylowe

Wersja pod gramofon, powstała z myślą o funkcjonalności oraz 
minimalistycznym podejściu do odtwarzania muzyki z winyla. Na minimalistycznym podejściu do odtwarzania muzyki z winyla. Na 
dolnej półce jesteśmy w stanie pomieścić ok. 80 albumów. 
Użyliśmy do tego specjalnych elementów stalowych, które dzielą 
płyty na 2 strefy oraz stylowo prezentują okładki albumów.
Półka środkowa zaprojektowana z myślą o przedwzmacniaczu 
gramofonowym. Może ona także pomieścić dodatkowy 
wzmacniacz  Sisound. Natomiast górny blat pozwala nam 
wyeksponować to co najważniejsze – ulubiony gramofon.wyeksponować to co najważniejsze – ulubiony gramofon.

Stoliki Sisound są projektowane indywidualnie 
pod system klienta. Przed akceptacją 
realizacji tworzymy wizualizacje, które ukazują 
zamierzony efekt końcowy konstrukcji.

Wykończenie

Każdy z blatów jest starannie przygotowywa-
ny przez naszego stolarza oraz kryty 
7 warstwowym lakierem na wysoki połysk. 

Wymiary WxDxH
Przestrzeń użytkowa blatu
pomiędzy nóżkami
Konstrukcja
Funkcje

Waga
  

64,5 x 47,5 x 70-90 cm

51,5 x 43,5 cm
Modułowa

Przestrzeń na winyle
Antywibracyjne podstawy

20-30 kg

Specyfikacja:
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Blaty wykonane są z płyt MDF, które nadają odpowiedniej 
masy i gęstości podstawom. Są głuche na rezonanse,
w odróżnieniu od drewna naturalnego czy sklejki. 
Całość opiera się na stalowych kolcach i podstawach.

Stolik antywibracyjny

Stolik Gravis
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...For Pure Sound

Indywidualny projekt

Przewody audiofilskie Sisound
Marka Sisound oferuje kompletne rozwiązania okablowań 
Hi-End. Kable tworzone z czystych przewodników 
najwyższej jakości, niedostępnych na rynku ogólnym.

Konstrukcje Siosound łączą najwyższą jakość z solidnym 
wykonaniem oraz profesjonalnymi wtykami wiodących 
producentów w świecie audio Hi-Fi.
 
Nasze rozwiązania obejmują:Nasze rozwiązania obejmują:

- Kable głośnikowe
- Interkonekty analogowe
- Interkonekty cyfrowe
- Interkonekty gramofonowe
- Kable zasilające
- Listwy sieciowe

Najwyższa jakość wykonaniaNajwyższa jakość wykonania

Tworząc i testując nowe rozwiązania, zawsze skupiamy się 
solidnym i jak najczystszym łączeniu styków. Nasze kable 
zasilające, głośnikowe oraz listwy sieciowe nie są 
lutowane. W przypadku potrzeby łączeń lutowanych 
używamy wyłącznie bezołowiowej cyny WBT z 3,8% 
dodatkiem srebra.

Oprócz standardowych wersji naszych 
produktow, zawsze umożliwiamy 
modyfikacje wtyków, długości czy oplotu.

Testy i doświadczenie nauczyły nas, że 
każdy element toru ma znaczenie i należy je 
precyzyjnie dobierać do systemu.

Służymy pomocą w doborzeSłużymy pomocą w doborze i testach dla 
uzyskania jak najleszego brzmienia Hi-End.

Okablowanie
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...For Pure Sound

Akcesoria audio Sisound
Nasze niepowtarzalne konstrukcje to nieodzowny element 
każdego entuzjasty albumów muzycznych. 

Stojaki na Winyle / CD

Stylowy design stojaków Sisound pozwala na bezpieczne 
porządkowanie naszej kolekcji muzyki. Zadbaliśmy także o 
jak najwyższe walory estetyczne oraz efektowną 
ekspozycję naszych ulubionych płyt audio.

Wieszaki na Winyle / CDWieszaki na Winyle / CD

Wieszaki na na płyty LP Sisound to już nasz bestseller. 
Wyjątkowy design, solidne wykonanie oraz prezencja 
albumów muzycznych na ścianie dla każdego salonu 
odsłuchowego.

Półki na Gramofon

Półki gramofonowe Sisound to konstrukcje najwyższej
jakości, jakości, zaprojektowane specjalnie pod gramofony 
vintage oraz współczesne. Uchwyty ścienne zostały 
zaprojektowane są tak aby nie przenosiły niepożądanych 
rezonansów, wpływających na dźwięk. 
Całość bardzo stabilna i wytrzymała.

Koperty na płyty LP

Wychodząc na przeciw wymaganiom 
miłośników winyli, nie mogło u nas zabraknąć 
podstawowego produktu – Kopert na płyty LP.
Oferujemy koperty antystatyczne wykonane z 
papieru bezpyłowego i bezkwasowego.

Elementy ze stali nierdzewnejElementy ze stali nierdzewnej

Projektujemy i oferujemy rozwiązania z naszych 
referencyjnych systemów. Kolce, podstawy i 
nożki z najwyższej jakości stali nierdzewnej 
kwasowej - także pod wymiar.

Akcesoria
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