
VI SKABER VÆRDI TIL DIT PROJEKT...

Tag os med i byggeprojekter helt fra starten. Her kan vi tidligt kombinere jeres krav til æstetik og bæredygtighed med vores viden om akustik, funktionskrav, diffus ventilation samt vores 
produkters indvirkning på indeklima. I totalentrepriser er vi bevidste om, at de akustiske løsninger skal tilpasses de kontraktlige vilkår. Vi leverer LCABYG filer uden beregning til dit DGNB 
certificeret byggeri. Som videnspartner for både entreprenør og arkitekt står vi klar med know how. Sådan skaber vi værdi til dit projekt.

...VI VED MEGET OM AKUSTIK ...BREDT PRODUKTSORTIMENT

velkommen til ecophon - din personlige projektpartner

...BÆREDYGTIGHED OG INDEKLIMA

• Akustiklofter, frithængende flåder og vægpaneler

• Fås i flere overflader og mange inspirerende farver

• Synligt eller skjult bæreværk 

• Robuste designløsninger til skoler, sportshaller mv.

• Lette løsninger til direkte montage

• Akustikløsninger til alle rum og hygiejnekrav

• 5 Texona farver tåler brug af desinfektionsmidler 

• Vores akustiklofter er testet og godkendt til diffus ventilation

• Ingen ekstraomkostninger: besparelse i både anlæg og drift 

• Optimal akustik kombineret med optimal ventilation

• Fuld lydabsorption på hele loftfladen - ingen akustiske passivområder

• Lufttilførsel etableres bag loftpladerne, så der skabes et ganske let 
overtryk over hele loftfladen. Her siver den friske luft konstant  
og med et lavt tryk ned mellem loftpladerne

• Tredjeparts verificeret EPD på vores produkter

• Op til 60% lavere CO2 aftryk end sammenlignelige produkter i 
mineraluld

• 2 - 3 gange lavere CO2 aftryk end træbeton

• Min. 75% genbrugsglas - produkterne er fuldt genanvendelige

• Opfylder fransk VOC A/A+, der er den højeste certificering for 
formaldehyd- og VOC-udledning

• Registreret i Miljømærkning Danmark (Svanemærkede byggerier)

• Lambda-værdi (λ) er 0,035 - 0,040 W/mK C°

...DIFFUS VENTILATION

• Optimal dæmpning af støj opnås kun med mineraluld

• Ecophons produkter er mest bæredygtige. Vi lægger kun       
  en tynd glasvæv direkte på mineralulden. Andre lægger gips,  
  træbeton eller trælister foran.

• Akustikguiden - nemt overblik over alle myndighedskrav

• Vores specialister deltager i forskningsprojekter om lyd og   
  gennemfører egne tests omkring at skabe sunde akustikmiljøer
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