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Oryginalne
wyspy akustyczne

Gratulacje. Twoja paleta projektowa została 
zaktualizowana, dzięki czemu możesz mieć jeszcze 
większą swobodę ekspresji. Ecophon Solo™ to jedyne 
w swoim rodzaju wyspy akustyczne, obecnie ulepszone 
o nowe kreatywne opcje. Ten wolnowiszący absorber 
dźwięku jest dostępny we wszystkich kształtach, kolorach 
i rozmiarach, jakich potrzebujesz, aby zrealizować 
swoje artystyczne pomysły. A jeśli masz niestandardową 
koncepcję lub możliwość stworzenia własnego 
projektu, to Solo Freedom jest dla Ciebie najlepszym 
rozwiązaniem.

Solo, dzięki swoim doskonałym właściwościom 
akustycznym, jest najodważniejszym przykładem tego, 
jak design i funkcjonalność mogą współgrać ze sobą, 
tworząc atmosferę przyjemną dla oka, ucha i umysłu. 

Dzięki naszemu zaangażowaniu w tworzenie zdrowych 
budynków i prowadzeniu transparentnych działań 
zmierzających do obniżenia wpływu produktów na 
środowisko, panele Ecophon Solo™ mogą pomóc w 
uzyskaniu najwyższego poziomu zielonych certyfikatów 
w budynkach.

Dowiedz się więcej o panelach Solo na stronie  
www.ecophon.pl, zawierającej informacje techniczne, 
wskazówki montażu i szczegółowe wiadomości na temat 
zrównoważonego rozwoju.

Ecophon Solo™

Baffle Wave 
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Niniejsza publikacja przedstawia produkty z asortymentu Ecophon oraz innych dostawców. Podane specyfikacje pełnią 
funkcję ogólnych wytycznych ułatwiających dobór najodpowiedniejszych produktów do wskazanych preferencji. Dane 
techniczne opierają się na wynikach badań przeprowadzonych w standardowych warunkach testowych lub na naszym 
długoletnim doświadczeniu. Podane funkcje i właściwości produktów i systemów uzależnione są od przestrzegania 
wszelkich instrukcji, schematów montażu, wytycznych dotyczących montażu, instrukcji konserwacji oraz innych określonych 
warunków i zaleceń. Wszelkie odstępstwa od powyższych zaleceń, takie jak zmiana wybranych komponentów lub 
produktów skutkują brakiem możliwości pociągnięcia firmy Ecophon do odpowiedzialności z tytułu funkcjonalności, skutków 
użycia i właściwości produktów. Wszelkie opisy, ilustracje i wymiary zamieszczone w niniejszej broszurze mają wyłącznie 
charakter informacyjny i nie stanowią części jakiejkolwiek umowy. Ecophon zastrzega sobie prawo do zmiany oferty 
bez wcześniejszego powiadomienia. Ecophon nie bierze odpowiedzialności za błędy w druku. Najbardziej aktualne 
informacje można uzyskać na stronie www.ecophon.com lub kontaktując się z najbliższym przedstawicielem Ecophon.
 
© Ecophon Group 2018
Koncepcja i układ: Navigator. Druk: Skånetryck AB. Okładka: Kimme Persson Fotograf, Teddy Strandqvist/Studio-e.se
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Ecophon Solo™ Freedom
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Swoboda  
tworzenia
wysokiej klasy  
projektów

Co powiesz na element wystroju, który pozwoli 
zrealizować Twoje architektoniczne wizje? Ecophon 
Solo™ Freedom pozwala tworzyć własne, unikatowe 
kształty, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Dodaje 
skrzydeł Twoim pomysłom i pozwala wyjść poza 
ograniczenia standardowych rozwiązań.

Uwolnij wyobraźnię. Odważ się być inny. Czeka na 
Ciebie przestrzeń, dzięki której zrobisz wrażenie. 
Przygotuj się na nowy poziom artystycznego designu.

Ecophon Solo™ Freedom

Ecophon Solo™ Freedom
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Inny punkt  
widzenia 
na panele akustyczne 

Jesteś wizualnym odkrywcą? Ciekawi Cię, co się stanie, 
gdy odwróci się bieg sprawy? Jeśli tak, to z pewnością 
zainteresują Cię nasze wolnowiszące baffle. Pozwalają 
spojrzeć na przestrzeń akustyczną z innej perspektywy.

Zwieszane z sufitu baffle można wykorzystać 
do tworzenia wyraźnych linii, płynących fal lub 
zygzakowatych wzorów. Montowane na ścianach nadają 
każdej przestrzeni ciekawy kontur i głębię. Oczywiście  
z korzyścią w postaci skutecznej redukcji niepożądanego 
hałasu.

Ułatwiamy realizację Twoich pomysłów, dlatego 
oferujemy nasze innowacyjne akcesoria montażowe 
Connect™ do instalacji sufitów i paneli ściennych. System 
bezproblemowego montażu ułatwia pozycjonowanie 
paneli według potrzeb. 
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Ecophon Solo™ Baffle
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Ujrzyj świat
w kolorach

Czym byłoby życie bez kolorów? Kolorami można 
wyrażać emocje, wartości i postawy. Kolory to 
bezpośrednia droga do naszych serc, wzmacniająca 
przekaz wzornictwa i zwiększająca wizualną ekspresję.  

Ponieważ panele Solo są wolnowiszące, kolory tła 
pomieszczenia mogą sprawić, że wrażenie będzie jeszcze 
ciekawsze. Jeśli nadasz panelom Solo kolor podobny 
do zastosowanego w pokoju czy na meblach, wnętrze 
wypełni równowaga i harmonia. Możesz też wybrać 
odważne kontrastowe kolory i sprawić, by indywidualne 
panele wyróżniały się i przyciągały wzrok. 
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Ecophon Solo™ Square  

Ecophon Solo™ Rectangle 
Ecophon Solo™ Square
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Wyrazisty design
zasługuje na dobre oświetlenie

Niech się stanie światłość. Może to być naturalne światło napływające z dużych 
okien lub starannie skalibrowane światło sztuczne – niezależnie od rodzaju, może 
ono wspierać Twoją architektoniczną wizję. Tworząc głębię, kontrast czy zwiększając 
nasycenie kolorów, wprowadza ludzi w odpowiedni nastrój.

Z Solo masz wiele możliwości wyboru oświetlenia – wbudowane w panele (takie jak 
nowe Solo Rectangle Line), pomiędzy lub za nimi, a nawet w postaci kolorowych 
reflektorów oświetlających wybrane części przestrzeni akustycznej. Światło dodaje 
odrobiny magii i ożywia instalację Solo.

Ecophon Solo™ Baffle  

Ecophon Solo™ Rectangle Line Ecophon Solo™ Circle 
Ecophon Solo™ Circle XL
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Ambitne 
pomysły
robią wielkie wrażenie

Duże też jest piękne, czyż nie? Jeśli jesteś zwolennikiem 
rozmachu, Solo ma wspaniałe rozwiązanie, które 
będzie idealnie pasować.

Z Solo łatwo jest zrealizować nawet największe 
architektoniczne wizje. Standardowa oferta obejmuje jedne 
z największych paneli akustycznych na rynku, zarówno 
prostokątne, jak i okrągłe. Są one preferowane przy dużych 
pomieszczeniach, ale mogą być również wykorzystane do 
wywarcia wrażenia w tych mniejszych. Z pewnością duże 
wymiary są warte rozważenia. Jednocześnie ich montaż 
jest łatwy, ponieważ mimo znacznej wielkości, wymagają 
tylko czterech punktów mocowania.

Ecophon Solo™ Rectangle 
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Ecophon Solo™ Rectangle 

Ecophon Solo™ Circle XL
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Ecophon Solo™ Square 
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Nie ograniczaj
swoich pomysłów

Zawsze można patrzeć na rzeczy z różnych punktów 
widzenia. W szczególności dotyczy to paneli Solo, które 
można montować w dowolnie wybrany sposób.

Można je przymocować do sufitu na wysokości 50 mm 
za pomocą naszego nowego, dyskretnego mocowania 
bezpośredniego. Można też wykorzystać fakt, że panele 
Solo wyglądają jednakowo dobrze po obu stronach. W 
pomieszczeniach o wysokich sufitach, jak atria itp., Solo z 
powodzeniem można układać piętrowo na wielu poziomach 
i oglądać zarówno od dołu, jak i od góry. W takiej aranżacji 
widoczne linki  stają się ciekawą częścią projektu. 

Ecophon Solo™ Baffle 
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Kształty 
dla wszystkich potrzeb

Ecophon Solo™ to rodzina oryginalnych paneli 
wyspowych. Od ponad dziesięciu lat sprawdzają 
się w projektach na całym świecie. Dzięki wielu 
wariantom rozmiarów i klasycznych kształtów masz 
nieograniczone możliwości tworzenia, niezależnie 
od tego, czy podobają Ci się koła, kwadraty, czy 
prostokąty. Duże czy małe.

Jeśli jednak nie przepadasz za standardowymi 
rozwiązaniami, zawsze możesz polegać na Solo 
Freedom w zakresie indywidualnych kształtów 
własnego projektu.

Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Rectangle 
Ecophon Solo™ Square



Sposób montażu

Kształt Produkt Format, (mm) Bezpośrednio Zawieszone na 
wieszaku cięgnowym

Zawieszone na 
wieszaku cięgnowym, 

kąt ≤45°

Zawieszone 
na wieszaku 
cięgnowym, 

wielopoziomowe

Zawieszone 
na wieszaku 
cięgnowym, 

jednopunktowe

Zawieszone 
na konstrukcji 

Connect™ 

Ściana

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • •

Panele Ecophon Solo™ przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska wewnętrznego dzięki naturalnie niskiej emisji lotnych 
związków organicznych, ponieważ nie zawierają żadnych dodatków formaldehydu ani środków maskujących. W rezultacie 
wszystkie panele Solo z wełną szklaną trzeciej generacji spełniają wymogi najsurowszych przepisów i certyfikatów na rynku 
wyrobów budowlanych – kalifornijski standard regulacji emisji i francuski certyfikat VOC A+.

Wszystkie produkty Ecophon Solo™ można codziennie wycierać na sucho, codziennie odkurzać i co tydzień myć na mokro.

Przegląd Ecophon Solo™



Sposób montażu

Kształt Produkt Format, (mm) Bezpośrednio Zawieszone na 
wieszaku cięgnowym

Zawieszone na 
wieszaku cięgnowym, 

kąt ≤45°

Zawieszone 
na wieszaku 
cięgnowym, 

wielopoziomowe

Zawieszone 
na wieszaku 
cięgnowym, 

jednopunktowe

Zawieszone 
na konstrukcji 

Connect™ 

Ściana

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • •

White Frost 
Najbliższy kolor wg NCS S 0500-N
Współczynnik odbicia światła 85%.  

Volcanic Ash 
Najbliższy kolor wg NCS S 2002-Y
Współczynnik odbicia światła 56%.  

Silver Stone 
Najbliższy kolor wg NCS S 4502-Y
Współczynnik odbicia światła 29%.  

Silk Slate 
Najbliższy kolor wg NCS S 7000-N
Współczynnik odbicia światła 13%.        

Summer Breeze 
Najbliższy kolor wg NCS S 1515-B50G
Współczynnik odbicia światła 54%. 

Silent Steam 
Najbliższy kolor wg NCS S 2010-B
Współczynnik odbicia światła 45%.      

Ocean Storm 
Najbliższy kolor wg NCS S 4020-R90B
Współczynnik odbicia światła 24%.     

Moonlight Sky 
Najbliższy kolor wg NCS S 7020-R90B
Współczynnik odbicia światła 7%.   

Golden Field 
Najbliższy kolor wg NCS S 1040-G90Y
Współczynnik odbicia światła 61%.  

Sunset Heat 
Najbliższy kolor wg NCS S 2070-Y60R
Współczynnik odbicia światła 20%.   

Ruby Rock 
Najbliższy kolor wg NCS S 4050-R10B
Współczynnik odbicia światła 7%.    

Dark Diamond 
Najbliższy kolor wg NCS S 9000-N
Współczynnik odbicia światła 4%. 

Morning Drizzle 
Najbliższy kolor wg NCS S 1002-B
Współczynnik odbicia światła 69%.       

Cloudy Day 
Najbliższy kolor wg NCS S 1500-N
Współczynnik odbicia światła 62%.       

Pale Pearl 
Najbliższy kolor wg NCS S 2005-R30B
Współczynnik odbicia światła 55%. 

Highland Fog 
Najbliższy kolor wg NCS S 2005-G
Współczynnik odbicia światła 55%. 

Więcej informacji o produkcie, takich jak 
właściwości techniczne, wskazówki montażu 
oraz dokumentację dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju można znaleźć na stronie ecophon.pl/solo

Etykieta Akutex™ gwarantuje, że oznaczony nią produkt 
został wykończony w najlepszej technologii powłok. 
Nasz dział badań i rozwoju stale skupia się na 
aspektach wizualnych, właściwościach akustycznych, 
środowisku pracy, trendach architektonicznych i 
aspektach środowiskowych. Dzięki temu Akutex™ jest 
zawsze o krok do przodu.

Akutex™ FT 



Ecophon jest wiodącym dostawcą systemów akustycznych służących kształtowaniu akustyki wnętrz. 
Przyczyniamy się do tworzenia przyjaznego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach, poprawy 

jakości życia, samopoczucia oraz wydajności użytkowników. Ponieważ ewolucja dostosowała 
ludzkie zmysły do funkcjonowania w przestrzeni otwartej, naszym celem jest tworzenie w  

pomieszczeniach współczesnych budynków warunków akustycznych zbliżonych do tych, jakich 
doświadczamy w otoczeniu natury. Wiemy, że dźwięk ma znaczący wpływ na ludzi.

Zasady przyświecające naszej pracy wywodzą się ze szwedzkich tradycji 
ludzkiego podejścia do problemów, wspólnej odpowiedzialności za jakość 
życia oraz wyzwania przyszłości. 

Ecophon jest częścią grupy Saint-Gobain, światowego lidera w zakresie  rozwiązań 
dla zrównoważonego budownictwa. Jako jedna ze 100 największych grup 

przemysłowych na świecie, Saint-Gobain stale wdraża innowacje sprawiające,  
że budynki stają się bardziej komfortowe i ekonomiczne. Saint-Gobain oferuje 

rozwiązania pozwalające sprostać największym wyzwaniom związanym 
z efektywnością energetyczną i ochroną środowiska. Bez względu na to, 

jakie nowe potrzeby pojawią się na rynku mieszkaniowym i budowlanym, 
przyszłość należy do Saint-Gobain.

www.ecophon.pl
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