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Satojentuhansien vuosien kuluessa ovat korvamme sopeutuneet toimimaan 
ulkona. Tänä päivänä vietämme jopa 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. 
Yli 50 vuoden ajan Ecophonin tavoitteena on ollut parantaa tietoutta siitä, 
miten sisätilojen kuulokokemus saataisiin vastaavaksi kuin ulkona.

Ecophonin innovatiiviset ääntä vaimentavat järjestelmät mahdollistavat 
akustisesti miellyttävät huonetilat työskentelyyn, opiskeluun, 
parantumiseen ja rentoutumiseen. 

Miellyttävä silmälle, korvalle ja mielelle
Päätavoitteemme on luoda hyvä kuulemisympäristö, mutta haluamme 
myös, että ratkaisumme ovat visuaalisesti miellyttäviä. Näin 
mielelläkin on tiloissa hyvä olla. Siksi tarjoamme laajan valikoiman 
sisäkattoja, vapaasti leijuvia akustisia ratkaisuja sekä seinälevyjä 
ja seinäkkeitä, joilla kuhunkin tilaan voi luoda juuri sinne sopivan 
tunnelman. 

Luonnollinen sisätila
lisää hyvinvointia ja tehokkuutta

Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon 
–konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, 
mikä tuote soveltuu parhaiten aiottuun ympäristöön sekä näyttää 
järjestelmäsovellukset. Tekninen tieto perustuu testituloksiin tai pitkän 
ajan kokemukseen normaalioloissa. Tuotteille ja järjestelmille määritellyt 
toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käsittelyohjeet, 
asennuskuvat ja -ohjeet, ylläpito-ohjeet ja muut ilmoitetut ehdot ja 
suositukset on huomioitu ja niitä on noudatettu. Jos niistä mitenkään 
poiketaan, esim. komponentteja tai tuotteita vaihdetaan, vapauttaa 
se Ecophonin kaikesta vastuusta lopputuloksena saavutettavien 
toiminnallisuuksien, tulosten tai ominaisuuksien suhteen. Kaikki kuvaukset, 
kuvat ja mitat edustavat yleistä tasoa eivätkä toimi osana mitään 
sopimusta. Tuotteita ja järjestelmiä, jotka esitellään tässä julkaisussa, 
voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kuvauksia ja suosituksia päivitetään 
jatkuvasti. Viimeisimmän tiedon saat osoitteesta www.ecophon.fi tai 
lähimmältä Ecophon –edustajalta. 
 
© Ecophon Group 2016
Idea ja taitto: navigator. Painopaikka: Skånetryck AB. Kansi: Vasakronan AB, 
Ruotsi, Valokuvaaja: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
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Pidämme huolta ympäristöstä
Kannamme vastuumme tuotteidemme koko elinkaaren ajalta, ja 
pidämme huolen, että tuotteet ovat ympäristöystävällisiä joka 
näkökulmasta. Akustiikkajärjestelmiemme jokainen levy on tehty 
3. sukupolven lasivillasta, sisältäen yli 70 % kierrätettyä lasia ja 
kasvipohjaisen sideaineen. Tehtaillamme käytetään uusiutuvaa 
energiaa, ja levykohtaiset CO2-päästömme ovat todennäköisesti 
koko toimialan alhaisimmat. Tuotantojätteestä valmistamme 
maantäyteaineena käytettäviä pellettejä. Kierrätysohjelmamme myös 
takaa, että otamme vastaan käytöstä poistettavat levyt ja muutamme ne 
uusiksi tuotteiksi. 

Mitä tulee sisäilmaan, voit olla vakuuttunut siitä, että 
järjestelmämme ovat täysin turvallisia. Kaikki vaimennuslevyt 
täyttävät tiukimmatkin sisäilmastandardit ja meillä on sertifikaatteja 
sen takeeksi.

Ecophon – a sound effect on people.

Design by Maria Westerberg

Akusto-tuoteperhettä suunniteltaessa 
Ecophon teki yhteistyötä tunnetun 
ruotsalaisen suunnittelijan, Maria 
Westerbergin kanssa. Maria osallistui 
uuden nykyaikaisen värivalikoiman sekä 
näyttävän Akusto One -esittelyseinän 
suunnitteluun, sekä esiintyy myös 
asentajana lanseerausvideolla.  
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Kaikki alkaa ihmisten kohtaamisesta. Meillä ihmisillä on tarve puhua, 
keskustella ja pitää hauskaa. Siten me saamme asioita eteenpäin, 
siten kehitystä tapahtuu, askel askeleelta. Ja kaikki olisi hyvin, jos ei 
olisi ympäröiviä kovia seiniä, lattioita ja kattoja, jotka saavat äänen 
kimpoilemaan edestakaisin muuttaen puheen hälinäksi ja keskustelut 
meluksi.  

Meidän tunnetuista kattojärjestelmistämme ja leijuvista 
akustiikkakentistämme on tullut perusresepti hyvän akustisen 
ympäristön luomiseksi. Luonnollinen täydennys tähän on Ecophon 
Akusto™, valikoima innovatiivisia, erittäin tehokkaita ja visuaalisesti 
miellyttäviä seinävaimentimia. Akustolla on helppoa luoda 
työpaikkoja, joissa ihmisillä on hyvä olla ja heidän suoriutumisensa on 
parhaimmillaan.

Kuulostaa voittajaratkaisulta
Ecophon seinäakustiikka
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Avotoimistoissa on tärkeää pysäyttää puheen ja äänen leviäminen, ja minimoida melun 
työntekijöille aiheuttamat häiriöt. Kouluissa oppilaat tarvitsevat hyvän oppimisympäristön 
kuullakseen hyvin opettajan ja toistensa puheen ja voidakseen keskittyä. Terveydenhuollon 
tiloissa potilaat tarvitsevat rauhaa levätä ja toipua samalla kun henkilökunnan tulisi voida 
kommunikoida selkeästi.  

Vastatakseen kaikkiin vaihtuviin tarpeisiin, Ecophon on kehittänyt suunnittelun avuksi 
Toimintapohjaisen akustiikkasuunnittelun -konseptin. Oikean akustiikkaratkaisun 
määrittämiseksi suunnittelussa pitää huomioida kolme näkökohtaa, jotta löydetään 
paras ratkaisu. Paras mahdollinen akustiikkaratkaisu löytyy yhdistämällä eri 
äänenvaimennusratkaisuja; alaslaskettu alakatto, leijuvia akustiikkalevyjä, seinälevyjä 
ja seinäkkeitä.

Kuulostaa suunnitelmalta 
menestyä

2 People2 People
Minkälaiset ihmiset tilassa 
työskentelevät? Onko heitä paljon? 
Ovatko he nuoria, iäkkäämpiä tai 
onko heillä jotain erityistarpeita?

3 Space3 Space

1 Activity1 Activity
Mitä tilassa tehdään? Puhutaan puhelimessa? 
Opetetaan? Opitaan? Levätään ja toivutaan? 
Onko tilassa meluisaa? Kuinka paljon tilassa 
kommunikoidaan? 

Onko tila pieni vai suuri? Miten se sijoittuu muihin 
tiloihin nähden? Onko tilassa kovia pintoja, 
kuten betoniseiniä ja -kattoja? Onko tilassa 
ääntä aiheuttavia laitteita, kuten projektoreita tai 
ilmastointilaitteita? 
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Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu 

Haluatko tietää lisää hyvän huoneakustiikan 
suunnittelusta? Käy osoitteessa ecophon.fi/
akustiikkaratkaisut löytääksesi vinkkejä ja suosituksia 
erilaisten tilojen suunnitteluun. 
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Akustiikkaratkaisu kaikkiin tiloihin
Toimistot
Avotoimistoissa Akusto-vaimennuslevyt ovat ihanteellisia kaiunnan vähentämiseksi 
ja puheen selkeyden parantamiseksi. Sijoita ne lähelle äänen lähdettä, ja keskitä ne 
sen korkeudelle. Esimerkiksi 1,2 metrin korkeudelle, jos ihmiset istuvat ja 1,6 metrin 
korkeudelle, jos suurin osa ihmisistä seisoo. Optimaalisten olosuhteiden saavuttamiseksi 
vaimentimet tulisi asettaa kahdelle vierekkäiselle seinälle.  

Opetustilat
Opetustiloissa on luotava olosuhteet, joissa pystytään järjestämään sekä opettajavetoisia 
oppitunteja että ryhmätöitä. Tämän saavuttamiseksi Akusto-vaimentimia tulisi asentaa 
kahdelle vierekkäiselle seinälle, jotta ne vaimentavat kaikista suunnista tulevia ääniä. 

Terveydenhuolto
Akusto-vaimennustuotteita voidaan käyttää äänen leviämisen estämiseksi, kaiunnan 
minimoimiseksi ja puheen selkeyden parantamiseksi. Kaikki tämä on erittäin tärkeää 
terveydenhuollon tiloissa. Aseta vaimentimet lähelle äänen lähdettä, lähelle alueita, 
joissa tapahtuu kommunikointia ja vierekkäisille seinille.  

Vaativat olosuhteet
Urheiluhalleissa ja vastaavissa tiloissa tarvitaan paljon äänenvaimennusta ja levyjen 
on oltava iskunkestäviä. Akusto Wall C –vaimennuslevyt varustettuna Super G 
-pinnoitteella täyttää nuo vaatimukset. Suosittelemme rakoresonaattoria lähelle 
lattiaa ja Akusto Wall -levyjä kahden metrin korkeudelta alkaen. Rakoresonaattori 
voidaan rakentaa seiniin upotettuihin kehyksiin, joiden sisällä on ääntävaimentavaa 
materiaalia, kuten Ecophon Extra Bass -levyä. Vahva ristikko suojelee 
vaimennusmateriaalia ja päästää äänen lävitseen vaimennettavaksi. 

Tiloihin, joissa on erityisvaatimus matalien taajuuksien äänien vaimentamiselle, kuten 
TABS-rakennuksissa, suosittelemme asentamaan Ecophon Extra Bass -levyä suoraan 
Akusto Wall -levyjen taakse.
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Kuulostaa taideteokselta
monissa muodoissa ja väreissä

Ecophon Akusto™  -tuoteperhe sisältää kolmenlaisia pystysuuntaisia 
vaimentimia, joista kaikilla on erinomaiset akustiset ominaisuudet. Akusto-
tuotteissa yhdistyvät design ja joustavuus. Erilaisia kokoja, muotoja ja värejä 
yhdistelemällä on helppo luoda tilaan oikeanlainen tunnelma.   

Akusto Wall
Akusto Wall on oiva ratkaisu, kun täytyy saada laajempia alueita 
peitettyä. Nämä seinälevyt ovat 40 mm paksuisia ja niitä on saatavilla 
kahdenlaisilla eri reunamalleilla, leveyksillä ja kiinnikkeillä. Levyt 
asennetaan näkyville listoille. 

Akusto Wall A -levyissä on käsittelemätön reuna. Kun levyt 
asennetaan vierekkäin, listat asetetaan levyjen väliin reunojen 
peittämiseksi. 

Akusto Wall C -levyjen pinnoite peittää myös levyn pitkät sivut. 
Tämä luo tyylikkään liitoskohdan, kun levyjä asennetaan vieretysten.   

Akusto One
Akusto One on sarja muunneltavia vaimentimia pienemmässä 
kokoluokassa. Kaikkien paksuus on 40 mm. Luo innovatiivista 
designia ja suunnittele näyttävä kokonaisuus seinälle. Levyjen reunat 
on maalattu joko harmaalla tai valkoisella.  

Akusto Screen
Akusto Screen on ääntä vaimentava seinäke, jonka 88 mm paksuus 
takaa erinomaisen äänenvaimennuksen. Sillä on alumiininen kehys, 
jykevillä ja vakailla jaloilla. Seinäkkeen päälle on myös mahdollista 
asentaa 400 mm korkea kirkas lasilevy.  

Akusto Screen
Koko: 1420x1200 mm, 1420x1800 mm

Akusto One
Koko: 600x600 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Mitat sisältävät 4 mm tilan jokaisen levyn ympärille. 

Akusto Wall A
Koko: 2700x1200 mm

Akusto Wall C
Koko: 2700x600 mm
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Akutex™ FT colours

Silent Sand
S 2005-Y30R

Pure Olive
S 2010-Y

Vanilla Dream
S 1505-Y

Pale Garden
S 1005-G10Y

Volcanic Dust
S 2002-Y

Akutex™ FT
Sileä, helposti puhdistettava pinta, jonka värit ovat saaneet inspiraation 
luonnosta. Saatavilla Akusto Wall- ja Akusto One -tuotteille.

Texona
Kestävä kangaspinta, ilmeikkäille seinälevy- tai seinäkeratkaisuille. 
Saatavana kaikkiin Akusto-tuotteisiin. 

Super G
Luja lasikuitukankainen pinta, joka on luotu kestämään iskuja 
vaativissa ympäristöissä. Saatavilla Akusto Wall -tuotteille.

Akusto-levyille printtaaminen 
Kuvan tulostaminen Akusto-tuotteiden pintaan on myös mahdollista. 
Jotta optimaaliset akustiset ominaisuudet säilyvät, suosittelemme 
kuitenkin olemaan yhteydessä kokeneeseen painotaloon printtausta 
suunniteltaessa.  

Misty Rose
S 1010-Y60R

Soft Slate
S 7000-N

Silver Shadow
S 4502-Y

White Frost
S 0500-N

Texona colours

Super G

Sea salt
S 0500-N

Garlic
S 2502-Y

Oyster
S 4005-Y20R

Ginger
S 2005-Y30R

Liquorice
S 9000-N

Cranberry
S 2060-R20B

Acai
S 6020-R90B

Tangerine
S 2060-Y50R

Menthol
S 4040-B30G

Mustard
S 2050-Y

Poppy seed
S 3020-B10G

Pepper
S 6502-Y

Thyme
S 2010-B90G

White 085
S 1002-Y

Grey 984
S 3502-G

Blue 481
S 1050-R90B
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Kuulostaa unelmalta
asentaa

Akusto-tuoteperhe on tehty 3. sukupolven lasivillasta. Tämä materiaali on sekä kevyttä 
että vahvaa, jolloin asentaminen on helppoa ja vaivatonta. Innovatiiviset Connect-profiilit 
viimeistelevät seinäpinnan. Koska Akusto on suunniteltu joustavasti sijoitettavaksi, luovat 
mahdollisuudet asetella niitä ovat lähes rajattomat. 

Akusto Wall
Connect Thinline -profiili

Connect Thinline -profiili on elegantti ratkaisu, 
joka on valmistettu alumiinista. Sitä käytetään 
pääasiassa Akusto Wall C -levyjen kanssa, 
mutta sitä voidaan käyttää myös yksittäin 
asennettavien Akusto Wall A -levyjen kanssa.

White 02
textured
S 0500-N

Grey 03 
textured
S 1500-N

Grey 04 
textured
S 4500-N

Connect Structure -profiili

Connect Structure -profiilia voidaan käyttää 
yhdessä Connect Thinline -profiilin kanssa. Tämä 
mahdollistaa levyjen asettelemisen erivärisiksi 
ja erilaisia kuvioita muodostaviksi kentiksi sekä 
vaaka- että pystysuuntaisesti. 

Grey 03  
textured 
S 1500-N
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Connect U-lista

Connect U -lista on helppo ja käytännöllinen 
ratkaisu Akusto Wall A -levyille. Käytä Connect 
T24 -pääkannatuslistaa tai Connect-hattulistaa 
levyjen välissä. Hattulistan käyttäminen 
mahdollistaa myös hyllyjen lisäämisen, 
jolloin järjestelmää voidaan käyttää myös 
kirjahyllynä.  

Connect WP -profiili

Connect WP -profiili on tukeva profiili, joka 
on tehty suulakepuristetusta alumiinista. Sitä 
käytetään pääasiassa Akusto Wall C -levyjen 
kanssa, sekä suositellaan käytettäväksi myös 
Super G -pinnoitteen kanssa.

White 03 
textured
S 0502-Y

Natural 
anodized
S 1000-N

Black 01
textured
S 9000-N

White 01
S 0500-N

Grey 01 
metallic
S 2502-B

Black 01  
matt
S 9000-N
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Akusto One

Connect One -koukkukiinnike

Connect One -koukkukiinnike on metallinen 
levy, jossa on kaksi koukkua. Ruuvaa 
kiinnikelevy seinään ja paina Akusto One 
-levy koukkujen läpi. Suuremmille neliön ja 
suorakaiteen muotoisille levylle suosittelemme 
käyttämään kahta koukkukiinnikettä yhtä levyä 
kohden.

Connect One -lista  

Connect One -lista on metallinen lista, 
joka ruuvataan kiinni seinään. Päissä on 
V:n muotoiset leikkaukset. Ne toimivat 
pidikkeinä kahdelle Connect One 
-vaimennuslevyankkurille, jotka ruuvataan levyn 
taakse.

Connect One -kiinnike 

Connect One -kiinnike on helppo tapa 
asentaa Akusto One -levyjä. Ruuvaa holkki 
seinään, leikkaa tai poraa levyyn reikä ja 
pujota levy holkkiin. Varmista levyn kiinnitys 
kangaspintaisella design-napilla, jota on 
saatavilla useissa väreissä.
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Akusto Screen A:n tyylikäs kehys on luonnollisesti 
anodisoitua alumiinia. Kahden tai useamman 
seinäkkeen rinnakkain asettelussa seinäkkeet 
kiinnitetään toisiinsa yksinkertaisella liittimellä.

Akusto Screen toimitetaan kehys paikalleen 
asennettuna. Ainoa, mitä sinun täytyy tehdä, on 
kiinnittää jalat. Mikäli olet päättänyt hankkia 
seinäkkeen päälle tulevan lasilevyn, tulee se 
kiinnittää kehykseen mukana tulevilla ruuveilla.

Akusto Screen
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Velvollisuutemme on olla täysin avoimia tuotteidemme 
ympäristövaikutuksista ja toimistamme niiden 
vähentämiseksi. Siksi laadimme perusteellisia 
elinkaarianalyysejä selvittääksemme tuotteidemme 
ympäristövaikutusten kaikki mahdolliset aspektit.  
Tämä tieto auttaa meitä kehittämään toimintaamme niin 
raaka-aineiden hankinnassa kuin jätteiden vastuullisissa 
käsittely- ja käyttötavoissakin.

Seuraa matkaamme osoitteessa ecophon.fi/kestava-kehitys

Viime vuosien ponnistelumme vähentää 
tuotteidemme ympäristövaikutuksia 
tuotantoprosessissa on auttanut meitä 
vähentämään päästöjä, löytämään uusia 
materiaaleja, luomaan terveempiä 
sisäympäristöjä ja toteuttamaan 
käytettyjen tuotteidemme kierrätystä. 
Näillä ponnisteluilla olemme ansainneet 
koko tuotevalikoimallemme muutamia 
vaativimmista sertifikaateista ja luokituksista 
maailmassa. Näihin kuuluvat esimerkiksi 
Californian Emission Regulation ja 
ranskalainen VOC A+ –standardi.

A+A+

70%

Mullistava 3. sukupolven lasivillamme yhdistää 
yli 70 prosenttia kierrätettyä lasia uusiutuvaan 
kasvipohjaiseen sideaineeseen. Koska emme käytä 
lainkaan fossiilisia raaka-aineita säästämme 24 000 
barrelia raakaöljyä vuodessa. 

Ympäristöä säästävä valinta
Ympäristöystävällinen ja kestävä
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Otamme vastuuta tuotteidemme koko elinkaaresta. Tämän takia olemme kehitelleet 
palautusjärjestelmän kaikille 3. sukupolven lasivillasta tehdyille tuotteillemme. Lue lisää 
osoitteessa ecophon.fi/kestava-kehitys.

PalautusjärjestelmäPalautusjärjestelmä

Ympäristöystävällisimmän tuotteen valitseminen rakennukselle on usein hyvin 
vaikeaa. Auttaaksemme sinua onnistumaan olemme raportoineet kaikki tiedot 
kattojärjestelmistämme ympäristöselosteissamme (EPD, Environmental Product 
Declarations). Seinäasennuksiin standardeja tai vaatimuksia ympäristöselosteille ei 
ole, mutta me Ecophonilla kehittelemme parhaillaan  ympäristöselosteita Akusto-
tuoteperheemme pystysuuntaisille akustiikkalevyille, jotta sinulla olisi kaikki 
faktat käytössäsi. Voit olla vakuuttunut siitä, että Akusto-levyt tuotetaan yhtä 
ympäristöystävällisesti kuin kattolevymmekin. 

Kaikki Ecophonin ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen riippumattomien 
organisaatioiden varmentamia. Ecophonin ympäristöselosteet löytyvät osoitteesta 
ecophon.fi.

Olemme ylpeitä siitä, että meillä on todennäköisesti koko alan matalimmat CO2-päästöt 
tuotettua neliömetriä kohden. Olemme päässeet tähän, koska: 

- Käytämme uusiutuvaa kasvipohjaista sideainetta kaikissa levyissämme 

- 70 prosenttia raaka-aineena käyttämästämme lasista on kierrätettyä 

- Tehtaamme tyydyttävät suurimman osan energiantarpeestaan vesivoimalla ja biokaasulla 

- Levymme ovat hyvin kevyitä, jolloin kuljetuskustannukset vähenevät  

Emme ole vielä valmiita. Haluamme 
jatkuvasti parantaa toimintaamme. 
Siksi Ecophon ei koskaan lopeta uusien 
ja entistä ympäristöystävällisempien 
ratkaisujen kehittelemistä – 
planeetallemme ja meille, jotka elämme 
täällä. 
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Kun olet harkitsemassa Ecophon-järjestelmien ja -tuotteiden asennusten yksityiskohtia, 
seinäliittymiä, ripustettujen tai integroitujen laitteiden asennuksia kuten valaisimia tai 
IV-päätelaitteita, voit selata meidän kattavaa tietokantaamme, joka sisältää lukuisia tämän 
kaltaisia ratkaisuja. Tietokanta löytyy E-tools Drawing Aid -sivulta, jossa suositeltujen 
ratkaisujen detaljit ovat järjesteltynä tuotteittain. Sivusto löytyy osoitteesta ecophon.fi/
tietoja-ecophonista/E-tools/Drawing-Aid/ 

20%20%

1.2m1.2m

Kun käytetään pystysuuntaisia vaimentimia, Ecophon 
suosittelee, että seinistä peitettävä ala vastaa 20 prosenttia lattian 
pinta-alasta. Jotta voitaisiin välttää seinistä kimpoilevien äänten 
luomat kaiut ja saavuttaa optimaaliset edut, vaimentimet tulisi 
asettaa kahdelle vierekkäiselle seinälle. 

Ecophon ei ole koskaan käyttänyt tarpeettomia kemikaaleja tuotteissaan. Sen sijaan 
kehittelemme tuotteita ja pintoja, jotka ovat luonnollisesti turvallisia, eivätkä tarjoa kasvualustoja 
bakteereille. Monet kansanterveysasiantuntijat ovat kanssamme samaa mieltä, kuten Iso-
Britannian terveysministeriö, joka totesi:

”Vaikka mikrobintorjunta-aineilla kyllästettyjä tuotteita (esim. pinnoitteita, maaleja ja verhoja) 
ja mikrobintorjuntamateriaaleja on saatavana, ei tällä hetkellä ole olemassa lopullista tietoa, joka 
tukisi niiden tehoa terveydenhuollollisten infektioiden vähentämisessä.” (Health Building Note 
01-00)

Tuotteemme täyttävät korkeimmat vaatimukset Zone 4:ssä NF S90-351 mukaan ja ovat 
saavuttaneet American Society for Testing and Materials (ASTM) G21-96 -standardin tason 0.

Luonnollisesti turvallistaLuonnollisesti turvallista

Vinkkejä ja kikkojaVinkkejä ja kikkoja

On aina tärkeää pysäyttää ääni mahdollisimman lähelle äänen lähdettä. 
Pystysuuntaisten akustiikkalevyjen sijoittaminen oikein on siksi erittäin 
tärkeää. Esimerkiksi istuessasi tavallisen työpöydän ääressä pääsi on 
suunnilleen 1,2 metrin korkeudella. Seinävaimentimet tulisi näin ollen 
keskittää 1,2 metrin korkeudelle. Tiloissa, joissa ihmiset enimmäkseen 
seisovat, vaimentimet tulisi keskittää 1,6 metrin korkeudelle. Ecophon 
myös suosittelee, että työpöytien välille asetetut seinäkkeet ovat 1,4 metriä 
korkeita ja työskentelyryhmien väliset seinäkkeet 1,8 metriä korkeita.
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Kaikki järjestelmämme ja tuotteemme ovat ladattavissa BIM-objektikirjastosta kotisivultamme www.ecophon.fi. 
BIM-objektit ovat yhteensopivia kaikkien yleisimpien mallinnusohjelmien kanssa, joka mahdollistaa käyttäjälle 
moniulotteisten rakennusprojektien mallinnuksen.

Jopa green building -organisaatiot valitsevat 
Ecophonin. Kun Green Building Councilin Etelä-
Afrikan yksikkö rakensi uudet toimistotilansa, he 
suunnittelivat niihin meidän akustiikkaratkaisumme. 
Meidän mielestämme he tekivät hyvän valinnan, 
sillä jos haluat toimia ympäristöystävällisesti, miksi 
et valitsisi markkinoiden ympäristöystävällisimpiä 
vaimentimia? Akustiikka on osa kaikkia johtavia 
sertifikointijärjestelmiä, kuten Leed, Breeam ja HQE.

BIM objektitBIM objektit

Saadaksesi inspiraatiota suunnitteluun sekä viimeisimpiä 
uutisia Ecophonista, ratkaisuistamme ja  akustiikan 
maailmasta, seuraa meitä: Twitter (@EcophonFI), 
Facebook (facebook.com/Ecophon), Instagram  
(@EcophonFinland) ja LinkedIn (linkedin.com/company/
ecophon ja linkedin.com/company/ecophon-saint-gobain-
rakennustuotteet-oy).

Huolto-ohjeetHuolto-ohjeet
Ecophon tarjoaa web-pohjaisen työkalun projektisi tarpeiden mukaisten huolto-ohjeiden 
tuottamiseksi. Kun syötät käyttämäsi Ecophon-tuotteet työkaluun, työkalu tuottaa sinulle 
yksilöllisen ohjeen. Tämä ohje sisältää tiedot käyttämiesi tuotteiden oikeasta käsittelystä. Luo 
oma ohjeesi osoitteessa ecophon.com/fi/tietoja-ecophonista/E-tools/Huolto-ohjeet/



Ensimmäiset lasivillapohjaiset äänenvaimennustuotteet 
valmistettiin 1958 parantamaan työskentelytilojen 
äänimaailmaa. Tänä päivänä Ecophon toimii 
maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden akustisia 
äänenvaimennusjärjestelmiä, tavoitteenaan luoda 
hyvä huoneakustiikka toimistoihin, oppilaitoksiin, 
terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten 
tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-Gobain 
-konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja teollisuuslaitoksia 
useimmissa Euroopan maissa. Visiomme on ansaita 
maailmanlaajuisesti johtava asema akustisten 
sisäkattoja seinälevyjärjestelmien toimittajana 
tarjoamalla loppukäyttäjille parhaat mahdolliset 
ratkaisut. 

Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten, 
työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti 
huoneakustiikkaa koskevien standardien työstämiseen. 
Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat.

www.ecophon.fi

www.ecophon.fi
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