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Garantia
de um bom investimento

O Ecophon existe por uma razão: criar ambientes 
sonoros internos que se assemelhem ao que você 
experimenta ao ar livre, na natureza e melhoram a 
qualidade de vida, o bem-estar e o desempenho.

Portanto, o desempenho acústico de nossos sistemas 
está no núcleo de tudo o que fazemos. Nossos clientes 
esperam que a acústica seja a melhor possível – e 
Ecophon Advantage™ is não é exceção com sua absorção 
de classe A.

O Ecophon Advantage™ A é produzido em São Paulo, 
Brasil. O sistema não oferece apenas boa acústica, mas 
é também é seguro e durável. Para aqueles de vocês que 
trabalham com os forros e para as pessoas nos espaços 
onde foram instalados.

O sistema atende aos requisitos essenciais relativos a 
resistência à umidade e visam fornecer sem esforço 
manuseio e instalação direta. Ao todo – o Ecophon 
Advantage™ oferece um bom custo-benefício.
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Visão global
Ecophon Advantage™ A

O Ecophon Advantage™ A é um forro suspenso 
facilmente instalado. Tem um sistema de perfil exposto e 
cada bloco é individualmente desmontável.

O sistema de Ecophon Advantage™ A possui o sistema de 
rede Ecophon Connect™  com peso aproximado de 2,5 kg/
m². Os painéis, são produzidos a partir de lã de vidro de 
alta densidade. A superfície visível é de alta qualidade, 
utilizando véu de vidro na cor branca e a parte de trás é 
coberta com véu de vidro. 

Tipo de Borda Tamanhos, (mm) Superfície Cor

625x625x15
1250x625x15

Advantage™  White 
500

Espessura 
(mm)

o.d.s. 
(mm)

αw Classe de 
absorção sonora

NRC SAA

15 50 0,60 C 0,80 0,80

15 200 1,00 A 0,85 0,87
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Limpeza e aspiração semanal.

Região Standard Classe

Brasil NBR 9442 A

Certificado/Rótulo
M1 finlandês
Regulamentos franceses sobre COV, Classe A

Suportam um UR ambiente permanente até 95% em 30°C 
seguindo o padrão de teste na EN 13964.

Advantage A 15 mm, 50 mm o.d.s.  
Advantage A 15 mm, 200 mm o.d.s. 
o.d.s = Profundidade total do sistema

αp, Coeficiente de absorção sonora prático

Minimize a sujeira devido à pressão negativa e partículas de sujeira no 
ambiente montando grelhas de ventilação em locais selecionados no forro.
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Sempre da
 Ecophon

Acústica em que você pode confiar
•  Mais de 50 anos de inovação líder de mercado
•  Conhecimento superior de design acústico
•  Sistemas acústicos para todas as necessidades 

Apenas uma parada
•  A Ecophon oferece sistemas completos,   
 incluindo grades e acessórios de alta qualidade.
•  Um fornecedor para todo o sistema significa um  
 contato e uma garantia para você.

Ajuda de instalação
•  Todos os sistemas têm um modo fácil de usar, com  
 guias de instalação, para download em ecophon.com.br.
•  Vídeos de instalação instrutivos estão disponíveis em:  
 youtube.com/ecophontv.

Suporte Técnico Local
•  A Ecophon oferece assistência pessoal aos seus   
 projetos, bem como treinamentos, se necessário.

Os benefícios do uso de lã de vidro
•  Painéis leves
•  Fácil de manusear e instalar
•  Corte fácil e livre de poeira no local
•  Painéis estáveis   e duráveis
•    Feito de matéria prima responsável
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www.ecophon.com.br

2019.06.2000.BR.929402

A Ecophon é um dos principais fornecedores de soluções acústicas que contribuem para um 
ambiente interno saudável e meio Ambiente. Nossos esforços são guiados por uma visão de 

ganhar liderança global em sala acústica, com conforto através de sistemas de absorção 
de som, melhorando o desempenho do usuário final e o bem-estar.

Com nossas raízes em solo sueco, é natural que a Ecophon pense 
em se comportar como suecos. Vindo de uma sociedade onde a 
educação, saúde e uma vida próspera fazem parte de um senso 

comum, temos uma abordagem humana no nosso trabalho. E com um esforço 
contínuo para melhorar a qualidade de vida, assumimos o desafio de trazer ao 

exterior, condições dentro de casa, e como eles têm um efeito sonoro sobre 
as pessoas.

EA Ecophon faz parte do Grupo Saint-Gobain, líder mundial em 
sustentabilidade e soluções de habitat. Este é também um dos 100 
maiores grupos industriais no mundo, inovando constantemente para 

tornar os espaços mais confortáveis   e custo benefício. A Saint-
Gobain oferece soluções para os principais desafios da eficiência 

energética e proteção ambiental. Não importa o que seja 
novo, as necessidades emergem nos mercados de habitat e 

construção, o futuro é feito de Saint-Gobain.


