
Ecophon Akusto™

Ontdek de veelzijdigheid van verticale akoestiek
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Ons gehoor heeft zich in de loop van duizenden jaren ontwikkeld 
om perfect te functioneren in een natuurlijke buitenomgeving. Echter 
tegenwoordig brengen we 80 à 90% van onze tijd binnen door, in een 
gesloten omgeving, ongeschikt voor het menselijk oor. Al meer dan 50 jaar 
is het Ecophon’s missie om mensen ervan bewust te maken dat het belangrijk 
is om binnen in een ruimte een situatie te creëren die lijkt op wat we buiten in 
de natuur ervaren.

Ecophon levert innovatieve geluidsabsorberende systemen die het 
mogelijk maken om ruimtes te ontwerpen met optimaal akoestisch 
comfort – om mensen te helpen om te werken, leren, genezen en 
ontspannen. 

Prettig voor het oog, het oor en de geest
Het oor is onze belangrijkste focus, maar wij begrijpen dat ook een 
visueel attractief design bijdraagt aan het realiseren van een aangename 
werkomgeving. Daarom bieden wij een compleet scala aan akoestische 
plafonds, vrijhangende eilanden en wandpanelen. Alles om de sfeer te 
creëren die u wenst.

Breng buiten naar binnen
om welzijn en prestaties te verbeteren

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van 
andere leveranciers. De specificaties zijn een algemene handleiding om 
te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis 
of voorkeur. De technische gegevens zijn gebaseerd op de behaalde 
resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige gebruik in 
normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen 
van de producten en systemen zijn alleen geldig indien gehandeld wordt 
in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandlei-
dingen, onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn 
opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onder-
delen of producten, kan Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor functie, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrij-
vingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter algemene 
informatie en maken geen deel uit van enige overeenkomst. Ecophon 
behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging 
wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl of neem 
contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon.
 
© Ecophon Group 2016
Idee en layout: navigator. Drukker: Skånetryck AB. Cover: Vasakronan AB, 
Sweden, Photographer: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.

De duurzame keuze
We nemen de verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus van 
onze producten en verzekeren dat deze duurzaam zijn in elk aspect. 
Onze akoestische panelen worden gemaakt van de unieke 3e generatie 
glaswol, een combinatie van meer dan 70% gerecycled glas met een 
plantaardig bindmiddel. We gebruiken duurzame energie in onze 
productiefaciliteiten en kantoren en de CO2 uitstoot per absorber is 
waarschijnlijk de laagste in de branche. Ons productieafval wordt 
omgevormd tot drainagekorrels en ons retourprogramma maakt het 
voor klanten mogelijk om snijafval en afgeschreven panelen met 3e 
generatie glaswol te retourneren.

Wat het binnenklimaat betreft kunt u er van verzekerd zijn dat onze 
systemen volledig veilig zijn. Onze producten voldoen aan de strengste 
eisen en we hebben de certificaten om dit te bewijzen. Alle Ecophon 
producten worden aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie.

 
Ecophon – a sound effect on people.

Design by Maria Westerberg

Bij de ontwikkeling van de Akusto range 
heeft Ecophon samengewerkt met de 
bekende Zweedse ontwerper Maria 
Westerberg. Maria heeft bijgedragen 
aan een nieuw modern kleurengamma 
en is ook te zien in de introductiefilm.
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Nieuwe initiatieven beginnen altijd met een vergadering. Wij mensen 
willen gesprekken en discussies voeren en ons prettig voelen als we 
dit doen. Zo werkt het, zo komt ontwikkeling tot stand, stap voor stap. 
En dat zou goed gaan,  als die harde wanden, vloeren en plafonds er 
niet waren, die het geluid weerkaatsen en de gesprekken en discussies 
versterken tot lawaai.

Onze bekende plafondsystemen en vrijhangende eilanden zijn 
het basisrecept geworden voor een goede akoestische omgeving. 
Een natuurlijke aanvulling is Ecophon Akusto™, een gamma van 
innovatieve, effectieve en visueel attractieve wandpanelen. Met Akusto 
is het eenvoudig om werkplekken te creëren waar mensen zich goed 
voelen en op hun best kunnen presteren.

Dat klinkt goed
Ecophon verticale akoestiek
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In open kantooromgevingen is het belangrijk om de verspreiding van spraak en geluid te 
voorkomen en de verstoringen van collega’s te beperken. In scholen hebben studenten een 
goede leeromgeving nodig om de leraar en elkaar te kunnen horen, en om na te kunnen 
denken. In de gezondheidszorg is rust nodig, voor de patiënten om te herstellen, en voor het  
medisch personeel om te kunnen communiceren. 

Om aan al deze behoeften te voldoen heeft Ecophon activiteit gerelateerd 
akoestisch design ontwikkeld. Door het definiëren van een binnenruimte vanuit drie 
perspectieven vindt u de beste oplossing waar ze alle drie voordeel van hebben. De 
oplossing wordt bereikt door het toepassen van een combinatie van hoogwaardige 
akoestische elementen: geluidsabsorberende plafonds om geluidsniveaus en 
geluidsvoortplanting te verminderen en verticale akoestische wandpanelen om echo’s 
te voorkomen en spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

Dat klinkt als een 
goed plan

2 Mensen2 Mensen
Wie zijn de mensen die de activiteit 
gaan uitvoeren? Zijn het er veel of 
weinig, oud of jong? Hebben ze 
speciale behoeften?

3 Ruimte3 Ruimte

1 Activiteit1 Activiteit
Welke activiteit vindt plaats in de ruimte? 
Telefoneren, videoconferenties, teamwerk, 
concentratiewerk of iets anders? Hoeveel tijd 
wordt gebruikt voor communicatie?

Is de ruimte groot of klein? Waar is deze gesitueerd, 
welke ruimtes liggen er naast en welke activiteiten 
worden daar uitgevoerd? Heeft het gebouw kale 
betonnen wanden, plafonds en vloeren? Zijn er 
ventilators, projectors of andere geluidsbronnen in 
de ruimte?
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Een oplossing voor iedere ruimte
Kantoren
In open kantooromgevingen zijn Akusto wandpanelen ideaal om echo’s te 
verminderen en spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Plaats ze dicht bij het geluid 
en gecentreerd ten opzichte van de hoogte van het geluid. Bijvoorbeeld op 1.20 m. 
(zithoogte) en op 1.60 m. (stahoogte). Om optimale condities te krijgen moeten de 
panelen op twee aangrenzende wanden geplaatst worden.

Onderwijs
In een klaslokaal dient men goede omstandigheden te creëren voor zowel traditioneel 
klassikaal onderwijs als groepsonderwijs. Door Akusto te plaatsen op twee 
aangrenzende wanden wordt het geluid uit alle richtingen geabsorbeerd. 

Gezondheidszorg
Akusto kan worden toegepast om geluidsverspreiding tegen te gaan, echo’s te 
minimaliseren en spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Dit zijn allemaal belangrijke 
factoren in ziekenhuizen. Plaats de wandpanelen dicht bij de storende geluiden, dicht 
bij gebieden waar gecommuniceerd wordt en op twee aangrenzende wanden.

Veeleisende ruimtes
In sporthallen en soortgelijke ruimtes is vaak behoefte aan veel absorptie en een hoge 
stootbestendigheid. Akusto Wall C met Super G oppervlak voldoet aan deze eisen. Bij 
extra intense activiteiten adviseren we geperforeerde of gesleufde panelen onderaan 
de wand en Akusto Wall vanaf 2 meter hoogte te installeren. Slat absorbers zijn op 
maat gemaakte aan de wand gemonteerde frames gevuld met geluidsabsorberend 
materiaal, zoals Ecophon Extra Bass. Een raster van houten latten beschermt  de 
buitenkant en laat het geluid door naar de kern met absorptiemateriaal.

In ruimtes waar extra wandabsorptie nodig is omdat het bouwkundig plafond niet 
voor absorptie gebruikt kan worden, zoals in TABS gebouwen, adviseren we om 
Ecophon Extra Bass direct achter Akusto Wall te installeren.

Activiteit Gerelateerd Akoestisch Design

Wilt u meer weten over het ontwerpen van goede 
ruimteakoestiek? Bezoek ecophon.nl/akoestische-
oplossingen voor advies over vele soorten ruimtes.
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Dat klinkt als kunst
in vele vormen en kleuren

Akutex™ FT colours

Silent Sand
S 2005-Y30R

Akusto One
Afm: 600x600 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Afmetingen inclusief 4 mm ruimte rond elk paneel.

Akusto Wall A
Afm: 2700x1200 mm

Pure Olive
S 2010-Y

Akusto Wall C
Afm: 2700x600 mm

Vanilla Dream
S 1505-Y

Pale Garden
S 1005-G10Y

Volcanic Dust
S 2002-Y

Akutex™ FT
Een strak en eenvoudig reinigbaar oppervlak in vele kleuren 
geïnspireerd door de natuur. Leverbaar op Akusto Wall en Akusto One.

Texona
Een oppervlak van weefselstructuur voor expressieve 
wandoplossingen. Leverbaar op alle Akusto producten.

Super G
Een oppervlak van sterk glasvezel weefsel met een hoge 
stootbestendigheid voor omgevingen waar dit nodig is. Leverbaar op 
Akusto Wall.

Printen op Akusto 
Het is mogelijk om Akusto producten te bedrukken. Echter om de 
optimale akoestische eigenschappen te behouden, verwijzen wij u naar 
een gespecialiseerde drukkerij.

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

De Ecophon Akusto™ reeks omvat twee verschillende modellen verticale 
wandpanelen, allen met sublieme akoestische eigenschappen. Karakteristiek 
voor Akusto is de focus op zowel design als flexibiliteit. De verschillende 
afmetingen, vormen en kleuren zijn eenvoudig te combineren tot een sfeervol 
wandontwerp.

Akusto Wall
Akusto Wall wordt bij voorkeur toegepast in grotere oppervlakken. 
Deze wandpanelen zijn 40 mm dik en leverbaar in twee modellen met 
verschillende randafwerkingen, breedtes en montagemogelijkheden. 
De panelen worden gemonteerd in een frame of profielen.

Akusto Wall A heeft een natuurlijke kantafwerking. Als u de panelen 
naast elkaar plaatst, worden de snijkanten verborgen door profielen.

Bij Akusto Wall C zijn de kanten afgewerkt met hetzelfde materiaal 
als het oppervlak. Dit creëert een stijlvolle aansluiting wanneer u 
verschillende wandpanelen naast elkaar plaatst. 

Akusto One
Akusto One is een serie flexibele wandpanelen in kleinere afmetingen 
van 40 mm dikte waarmee u creatieve en innovatieve ontwerpen en 
patronen aan de wand kunt creëren waarbij u kunt  variëren met wit of 
grijs geverfde randen.
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Connect U-profiel

Connect U-profiel is een eenvoudige en 
functionele oplossing voor Akusto Wall 
A. Gebruik Connect T24 Hoofdprofiel of 
Connect Verzonken profiel tussen de panelen. 
Het verzonken profiel geeft de mogelijkheid 
om planken toe te voegen en het wandpaneel 
als boekenkast te gebruiken.

Dat klinkt als eenvoudig
om te installeren

De Akusto reeks is gemaakt van 3e generatie glaswol. Dit materiaal is zowel lichtgewicht als 
sterk wat installatie eenvoudig maakt. De innovatieve Connect accessoires zorgen voor een 
perfecte installatie. Omdat Akusto is ontworpen voor een flexibele plaatsing zijn de creatieve 
mogelijkheden bijna eindeloos.

Akusto Wall
Connect Thinline profiel

Connect Thinline profiel is een elegante 
oplossing gemaakt van aluminium. Het 
wordt voornamelijk toegepast met Akusto 
Wall C, maar kan ook gebruikt worden met 
losgeplaatste Akusto Wall A panelen.

Connect WP profiel

Connect WP profiel is een sterk profiel 
van geëxtrudeerd aluminium. Het wordt 
voornamelijk toegepast met Akusto Wall C, 
en wordt ook aanbevolen voor toepassing 
met Super G oppervlak. 

White 02
textured
S 0500-N

Grey 03
textured
S 1500-N

Grey 04
textured
S 4500-N

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

Connect Structuur profiel

Connect Structuur profiel kan worden toegepast 
in combinatie met Connect Thinline profiel. 
Dit maakt creatieve kleurvelden en patronen 
mogelijk, zowel verticaal als horizontaal.

Grey 03
textured 
S 1500-N
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Akusto One

Connect One haakbevestiging

Connect One haakbevestiging is een metalen 
plaatje met twee haken. Schroef de plaat 
tegen de wand en druk het paneel over 
de haken. Twee haken per paneel worden 
geadviseerd bij grotere panelen.

Connect One profiel 

Connect One profiel is een metalen profiel 
met V-vormige uiteinden om tegen de wand 
te schroeven. De uiteinden dienen als houders 
voor twee Connect Absorber ankers One, die 
in de rugzijde van het paneel moet worden 
geschroefd.

Connect One bevestiging

Connect One bevestiging is een eenvoudige 
manier om Akusto One panelen op te 
hangen. Schroef de houder tegen de wand, 
snij of boor een gat in het paneel en hang 
deze over de houder. Verzeker het paneel 
met de getextureerde design knop die 
verkrijgbaar is in diverse kleuren.
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Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven 
volledige transparantie over de impact van onze 
producten op het milieu en de inspanningen die we 
doen om dit te beperken. Daarom doen wij diepgaande 
analyses om ieder aspect van de levenscyclus van 
onze producten bloot te leggen. Gewapend met deze 
kennis doen we er alles aan om elke fase afzonderlijk te 
verbeteren, van grondstoffen en productie tot transport 
en het beheer van afvalstoffen. 

Volg onze inspanningen op ecophon.nl/duurzaamheid

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus van onze producten. 
Daarom hebben we een retourprogramma ontwikkeld voor al onze producten  
die gemaakt zijn van 3e generatie glaswol. Lees meer over dit programma op  
ecophon.nl/duurzaamheid

RetoursysteemRetoursysteem

In de afgelopen jaren hebben onze 
inspanningen om de impact van onze 
producten  in elk stadium te verbeteren 
geresulteerd in het verminderen van emissies, 
het vinden van nieuwe eco-vriendelijke 
materialen, het creëren van een gezonder 
binnenmilieu en het implementeren van 
een retourprogramma voor snijafval en 
afgeschreven panelen. Deze inspanningen 
hebben geleid tot enkele van de zwaarste 
certificaten en classificaties in de wereld 
inclusief de Californische Emissierichtlijnen 
en de Franse VOC A+.

A+A+

Het kiezen van de meest duurzame producten voor een project is vaak moeilijk. Om u 
daarbij te helpen hebben we alle informatie over de levenscyclus van onze producten 
verzameld in EPD’s (Environmental Product Declarations). Op het gebied van 
wandtoepassingen zijn geen standaarden of eisen beschikbaar. Echter, omdat wij u alle 
feiten willen tonen, is Ecophon bezig om een EPD te ontwikkelen voor de verticale 
akoestische wandpanelen in onze Akusto serie. Totdat deze gereed is kunt u er van 
verzekerd zijn dat de Akusto panelen worden geproduceerd op dezelfde wijze als onze 
plafonds, met dezelfde duurzame voordelen. 

Alle Ecophon EPD’s worden door onafhankelijke derde partijen gecontroleerd en 
zijn te downloaden op ecophon.nl

We zijn erg trots dat we zeer waarschijnlijk de laagste CO2 emissies hebben in de branche, 
per geproduceerde vierkante meter absorberend paneel. De voornaamste reden hiervoor is:

- Het gebruik van een hernieuwbaar plantaardig bindmiddel in al onze panelen

- 70 procent van onze grondstof glas is al gerecycled

- Onze fabrieken gebruiken voornamelijk energie uit waterkrachtcentrales en biogas

- Onze panelen zijn licht van gewicht wat de CO2 uitstoot bij transport vermindert

70%

Onze revolutionaire 3e generatie glaswol is een 
combinatie van meer dan 70% gerecycled glas met een 
hernieuwbaar plantaardig bindmiddel. Omdat we geen 
fossiele grondstoffen gebruiken besparen we jaarlijks 
het equivalent van 24.000 vaten ruwe olie. Daarnaast 
bevatten onze panelen geen toegevoegde formaldehyde.

De duurzame keuze
Groen en duurzaam

We hebben ons doel nog niet bereikt. 
Ecophon werkt voortdurend aan de 
ontwikkeling van nieuwe, nog duurzamere 
oplossingen - voor onze planeet en voor de 
mensen die er wonen.
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Wanneer u details van een installatie voor Ecophon producten zoekt, bijvoorbeeld voor de 
overgangen bij wanden of voor toepassing van geïntegreerde verlichting of ventilatie, kunt 
u het best ons uitgebreide archief raadplegen met tips en advies voor dergelijke oplossingen 
of contact met ons opnemen.  Het archief kan worden gevonden in de E-tool Drawing Aid, 
waar u tekeningen vindt voor aanbevolen oplossingen gegroepeerd per product. 

Al onze systemen zijn te downloaden als BIMobject voor Revit en ArchiCad via Bimobject.com. De Ecophon 
BIM-objecten helpen gebruikers om hun plafondoplossingen efficiënter te implenteren in de verschillende 
projecten.

Zelfs organisaties die zich bezig houden met het 
certificeren van groene gebouwen kiezen voor 
Ecophon. Toen Green Building Council South Africa 
haar nieuwe kantoren bouwde kozen zij voor onze 
akoestische oplossingen. Een goede keus want als je 
voor groen gaat, waarom dan niet de meest duurzame 
oplossingen op de markt toepassen? Akoestiek is een 
onderdeel van alle vooraanstaande certificeringen, 
zoals Leed, Breeam and HQE.

20%20%

1.2m1.2m

Bij het toepassen van verticale akoestische panelen adviseert 
Ecophon om de wanden te bedekken met het equivalent van 20 
procent van het vloeroppervlak . Om te voorkomen dat geluid 
weerkaatst tussen tegenoverliggende wanden, en om optimale 
resultaten te behalen, moeten de panelen worden geplaatst op 
twee aangrenzende wanden.

Ecophon gebruikt nooit onnodige chemicaliën in haar producten. In plaats daarvan ontwikkelen 
we producten en oppervlakken die veilig zijn en geen natuurlijke kweekbron voor bacteriën 
vormen. Veel experts in de volksgezondheid zijn het eens met ons beleid, waaronder de UK 
Department of Health, die het volgende concludeert over het gebruik van antimicrobiële 
chemicaliën:

“Hoewel er antimicrobiële geïmpregneerde producten beschikbaar zijn (zoals 
oppervlaktecoatings en verven) is nooit aangetoond dat deze effectief zijn in het verminderen van 
infecties op het gebied van de gezondheid.”(Health Building Note 00-10).

Onze producten voldoen aan de hoogste eisen van NF S90-351, zone 4 en de American Society 
for Testing and Materials (ASTM) G21-96, grade 0.

Natuurlijk veiligNatuurlijk veilig

Tips and TricksTips and Tricks

BIM objectenBIM objecten

Het is altijd belangrijk om het geluid dicht bij de bron te absorberen. 
De juiste plaatsing van verticale wandpanelen is dan van groot belang. 
Bijvoorbeeld, wanneer je aan een normaal bureau zit is het hoofd op een 
hoogte van ongeveer 1.20 meter. Wandpanelen moeten daarom gecentreerd 
worden op 1.20 meter. In ruimtes waar de meeste mensen staan, moeten 
de panelen worden gecentreerd op 1.60 meter. Ecophon adviseert  om de 
panelen tussen bureaus te plaatsen op 1.40 meter hoogte en panelen tussen 
werkgroepen op 1.80 meter hoogte.

Volg ons via de sociale media voor het laatste nieuws over 
Ecophon, onze oplossingen, inspiratie en de wereld van 
akoestiek: Twitter (@ecophonNL, Facebook (facebook.
com/Ecophon) en LinkedIn (linkedin.com/company/saint-
gobain-ecophon-bv).

OnderhoudOnderhoud
Ecophon biedt een web gebaseerde applicatie om onderhoudsinstructies op maat te genereren 
voor uw specifieke project. Wanneer u de Ecophon producten invoert die zijn toegepast, wordt 
een uniek document gemaakt met informatie over de behandeling van uw producten gedurende 
de levensduur. Creëer uw gids op ecophon.nl/onderhoudsgids.



Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
werden geproduceerd ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon een 
wereldwijde leverancier van akoestische systemen 
die bijdragen aan een goede ruimteakoestiek en 
een gezond binnenmilieu met de focus op kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel van de 
Saint-Gobain Groep en heeft verkoopkantoren en 
distributeurs in tal van landen. 

Ecophon’s activiteiten worden geleid door een 
visie: wereldwijd marktleider worden in ruimte 
akoestisch comfort door geluidsabsorberende 
systemen die de prestaties en het welzijn van de 
eindgebruiker verbeteren. Ecophon is voortdurend 
in gesprek met overheidsorganen, arbo-organisaties 
en onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied van 
ruimteakoestiek. Hierdoor draagt Ecophon bij aan 
een betere werkomgeving, overal waar mensen 
werken en communiceren.

www.ecophon.nl

www.ecophon.nl
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