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Um parceiro 
perto de você

A Ecophon traz para o mundo soluções exclusivas 
projetadas para ter um efeito sonoro nas pessoas. Com 
elas as pessoas podem aprender mais quando estão 
na escola, prosperar e desenvolver-se no trabalho, e 
se recuperam melhor quando estão em atendimento de 
saúde.

Temos muito orgulho em desenvolver absorvedores 
sonoros que não só fornecem grande acústica, mas 
também são completamente seguros e duráveis. Para 
aqueles que trabalham com os produtos, e para as 
pessoas nos espaços onde eles forem instalados.

Durante o desenvolvimento de nossos produtos, um 
dos objetivos é também produzir soluções fáceis de 
instalar. Nós acompanhamos isso de perto em parcerias 
com instaladores de forros. Queremos a mesma coisa: 
melhorar o ambiente de trabalho e a vida cotidiana. 
Juntos, encontramos as soluções que beneficiam à todos.

Em 2018 começamos a produzir alguns dos nossos 
forros em São Paulo, com a iniciativa de reduzir o prazo 
de entrega para o mercado.





Benefícios 
com lã de vidro

O forro acústico da Ecophon é de lã de vidro. As 
vantagens dos nossos painéis são muitas.

Minimizando o desperdício na obra
Nossos sistemas acústico foram engenhosamente 
projetados para simplificar a instalação e minimizar o 
desperdício no local.

Fácil de mover, rápido para instalar
A lã de vidro é um material muito leve, proporcionando 
instalação fácil, rápida e sem esforço. Na instalação da 
luz os painéis leves não cansam tanto os ombros como 
outros produtos mais pesados.

Adaptação fácil na obra
Você pode facilmente cortar os painéis Ecophon no 
local para adaptação de tamanhos ou integração de 
equipamentos. Graças a rigidez do vidro isso pode ser 
feito sem o risco de rachaduras ou quebra de painéis.

Durável e de fácil manutenção
Suave e branco não significa frágil. Nossos forros são 
extremamente duráveis e não precisam de manutenção, 
exceto a limpeza ocasional.

Matéria-prima responsável
A Ecophon tem uma longa história no uso de 
ingredientes seguros e conteúdo reciclado em nossa 
lã de vidro. É também um dos materiais acústico mais 
leves, resultando em menor consumo de combustível 
durante o transporte do que materiais mais pesados.







    

Sobre a
Ecophon

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

Sistema completo
•  A Ecophon oferece sistemas completos, incluindo  
 alta qualidade de perfis e acessórios.
•  Um fornecedor para todo o sistema significa uma  
 garantia para você. Entre em contato.

Ajuda na instalação
•  Todos os sistemas são abrangentes e fáceis de usar, temos    
 os guias de instalação para download em ecophon.com.br.
•  Filmes tutoriais de instalação estão disponíveis no   
 youtube.com/ecophontv.  

Suporte Técnico Local
•  A Ecophon oferece assistência pessoal ao seu projeto,   
 bem como sessões de treinamento, se necessário.
 

Os benefícios do uso da lã de vidro
•  Painéis leves
•  Fácil de manusear e instalar
•  Corte fácil e livre de poeira no local
•  Painéis estáveis e duráveis



www.ecophon.com.br

A Ecophon é a principal fornecedora de soluções acústicas. Contribuímos para ambientes 
internos mais saudáveis, melhorando a qualidade de vida, o bem-estar e o desempenho no 

trabalho. Considerando que a evolução adaptou os sentidos humanos a uma vida ao ar 
livre, nosso foco visa transportar os ambientes acústicos ideais da natureza aos nossos 

espaços interiores modernos. Sabemos que eles são capazes de gerar a sound effect 
on people.

Os princípios que orientam nosso trabalho baseiam-se na 
herança sueca que carregamos, na qual a abordagem humana e 
responsabilidade comum pela vida das pessoas e desafios futuros 

surgem de forma natural. 

A Ecophon integra o Grupo Saint-Gobain, líder mundial em soluções de 
ambiente sustentável. Além disso, este é um dos 100 principais grupos 

industriais do mundo, inovando constantemente para proporcionar 
conforto e economia aos espaços habitacionais. A Saint-Gobain 

oferece soluções para os principais desafios de eficiência energética 
e proteção ambiental. Independentemente das novas necessidades 

que surjam nos mercados de habitação e construção, o futuro é 
feito de Saint-Gobain.


