
Ecophon Solo™
� inspirace�pro�každého



Když uvažujeme o zvukové absorpci, je systém Ecophon Solo™ tou nejlepší volbou. 
Je lehký, velmi snadno se instaluje a dodává stropu zcela jiné estetické hodnoty.
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V dnešní době trávíme až 90 % našeho času v interiéru! Zavíráme se do škol, kanceláří, 
nákupních center a téměř minimum svého času prožíváme ve venkovním prostředí, které 
je pro nás přirozené. Přitom hluková náročnost na člověka neustále roste. 
Proto je zapotřebí, toto akusticky přirozené venkovní prostředí vnést dovnitř – do budov. 
Ideálním řešením jsou zvukově pohltivé volně zavěšené prvky ze skelného vlákna 
o vysoké hustotě Ecophon Solo™.

Tyto akustické panely jsou dodávány v širokém spektru barevných provedení, nekonečné 
řadě různých tvarů a velikostí a zároveň poskytují naprostou volnost designu. Celý panel 
disponuje povrchem Akutex™ FT, který napomáhá vyšší zvukové pohltivosti a lepšímu 
rozptylu světla dále do místnosti. Nejoblíbenějšími výrobky této řady jsou Ecophon Solo™ 
Square a Ecophon Solo™ Rectangle.

�Ecophon�Solo™�Square�� � Ecophon�Solo™�Rectangle�
� 1200x1200x40�mm� 2400x1200x40�mm� � 1800x1200x40�mm

Lze si zvolit i další tvary akustických panelů výrobní řady Ecophon Solo™

Solo Square Solo Circle Solo Circle XL Solo Ellipse Solo Rectangle Solo Triangle Solo Octagon Solo Heptagon Solo Hexagon Solo PentagonSolo Square Solo Circle Solo Circle XL Solo Ellipse Solo Rectangle Solo Triangle Solo Octagon Solo Heptagon Solo Hexagon Solo Pentagon



Ecophon�Solo™�Rectangle

Velkoprostorová kancelář typu open-space
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Ecophon�Solo™�Circle

Relaxační zóna
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Ecophon Solo™ Square

Velkoprostorová kancelář typu open-space
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Ecophon�Solo™�Square�a�Ecophon�Solo™�Rectangle

Kuchyňka
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Ecophon�Solo™�Square�a�Ecophon�Solo™�Rectangle

Jídelna
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Velkoprostorová kancelář typu open-space
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Ecophon Solo™ Square

Chodba
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Jednací místnost
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Prezentační místnost
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Fitness centrum
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Prezentační místnost
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Ecophon Solo™ Square

Restaurace
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Kancelář



17

Ecophon�Solo™�Circle

Zasedací místnost
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Ecophon�Solo™�Circle

Nahrávací studio rádia
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Chodba univerzity



20

Ecophon�Solo™�Rectangle

Fitness centrum
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Prostory recepce
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Chodba obchodního centra
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Jednací místnost
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Ecophon�Solo™�Square�a�Ecophon�Solo™�Rectangle

Vstupní prostory a recepce
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Prostory recepce
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Ecophon�Solo™�Circle

Knihovna
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Ecophon Solo™ Square

Velkoprostorová kancelář typu open-space
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Ecophon Solo™ Square

Chodba v kancelářských prostorech
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Ecophon�Solo™�Rectangle

Jednací místnost
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Ecophon Solo™ Square

Obchod
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Ecophon�Solo™�Square�a�Ecophon�Solo™�Rectangle

Relaxační zóna v prostorech kanceláří
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Ecophon�Solo™�Square�a�Ecophon�Solo™�Rectangle

Přednášková místnost
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Ecophon�Solo™�Square Ecophon�Solo™�Rectangle

 Panel Solo
  Connect™ stavitelný lankový závěs

  Connect™ spirální kotva pro Solo panel

Instalace�pomocí�Connect™�stavitelných�lankových�závěsů

 Connect™ krytka – určena 
k zakrytí kotevního bodu 
do stropní konstrukce 
(volitelné příslušenství)

Detail panelů pod sebe



34

Ecophon�Solo™�Square Ecophon�Solo™�Rectangle

 Panel Solo
  Connect™ stavitelný  

přímý závěs

  Connect™ přímá  
instalační destička

  Connect™ pružinová  
kotva – plochá

Instalace�pomocí�Connect™�stavitelných�přímých�závěsů

Connect™ bodový závěs

Instalace�na�Connect™�stavitelné�lankové�závěsy��
pomocí�Connect™�bodového�závěsu

Connect™ stavitelný lankový závěs
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Ecophon�Solo™

Výhody akustických volně zavěšených prvků

  vynikající zvuková absorpce
  okamžité a výrazné zlepšení interiérového prostředí
  jednoduchá instalace
  snadná údržba
  nízká hmotnost bez většího zatížení stropní konstrukce
  4 (Solo™ Square) a 6 (Solo™ Rectangle) kotevních bodů

V tomto videu na odkazu níže se můžete sami přesvědčit o snadné instalaci akustických 
volně zavěšených prvků Ecophon Solo™.

 www.youtube.com/ecophonTV



Počátky Ecophonu datujeme od roku 1958, 
kdy byly ve Švédsku vyrobeny první akustické 
panely ze skelných vláken. Hlavním cílem bylo 
přispět ke zlepšení akustiky pracovního prostředí. 
Dnes je společnost globálním dodavatelem 
akustických systémů, které přispívají k dobré 
akustice prostor a zdravému vnitřnímu prostředí, 
a to hlavně v kancelářích, vzdělávacích, 
zdravotnických a výrobních zařízeních. Ecophon je 
součástí nadnárodní skupiny Saint-Gobain a má 
obchodní zastoupení a distribuci v mnoha zemích. 
Úsilí Ecophonu je vedeno vizí dosáhnout 
celosvětově vedoucí pozice v oblasti zvukového 
pohodlí místnosti pomocí akustických systémů, 
které přispívají ke zvýšení výkonu a pohody 
koncových uživatelů. Ecophon průběžně 
udržuje dialog se státními institucemi, výrobními 
a výzkumnými organizacemi. Společnost se také 
podílí na vytváření národních standardů v oblasti 
prostorové akustiky. Pozornost je věnována 
prostředí, kde lidé pracují a komunikují.

www.ecophon.cz

www.ecophon.cz


