
Ecophon Solo™ Textile
Akustisk sky med stoflig overflade
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Tilfør stoflighed 
til dit akustiske design

Lad dig inspirere til moderne luksus med tekstil og farver. 
Med Ecophon Solo™ Textile får du flere måder til at 
udtrykke din stil.

Ecophon Solo™ Textile er den originale akustiske sky, 
beklædt med stof, engang den første af sin slags. Denne 
frithængende lydabsorbent er kvadratisk og fås i 7 
forskellige og komplimenterende farver.

Med sine fremragende akustiske egenskaber er Solo 
Textile vores modigste eksempel på, hvordan design og 
funktionalitet kan harmonere til at skabe en eksklusiv 
atmosfære, som er behagelig for øre, øje og sind.

Med et positivt bidrag til sunde bygninger, tillige 
med et lavt og transparent miljøaftryk, kan Ecophon 
SoloTM Textile paneler hjælpe med til at opnå de højeste 
certificeringer i grønne byggeprojekter.

Læs mere om Solo Textile på Ecophon.dk, herunder 
teknisk information,  montagevejledning og detaljeret 
information om bæredygtighed.

SVANEMÆRKET

Miljømærket tryksag 

Denne publikation indeholder produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er 
tiltænkt som en generel guide til hvilke produkter, der er mest hensigtsmæssige for de anførte præferencer. De tekniske 
data er baseret på resultater, der er opnået under typiske testforhold eller lang erfaring under normale forhold. De anførte 
funktioner og egenskaber for produkter og systemer gælder kun på betingelse af, at instruktioner, installationstegninger, 
montagevejledninger, vedligeholdelsesinstrukser og andre anførte betingelser og anbefalinger er overholdt og efterlevet. 
Afvigelse herfra, så som ændring af specifikke komponenter eller produkter, medfører, at Ecophon ikke kan gøres ansvarlig 
for produkternes funktion, følgevirkninger og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner i denne brochure 
udgør generel information og udgør ikke en del af en kontrakt. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkter uden 
forudgående varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. For den seneste information, se da venligst www.ecophon.dk 
eller kontakt din nærmeste Ecophon-repræsentant.
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Design 
ved at kombinere  
elementer

Giv mere plads til din fantasi ved at kombinere 
forskellige designelementer.

Skab noget, som er helt dig, helt unikt. Ved at tilføre 
tekstur med disse farver, valgt i samarbejde med 
arkitekter og indretningsarkitekter, får du en ny måde 
at lokke sanserne frem, og meget mere end blot at 
sammensætte et godt akustisk miljø. Det bidrager til en 
total sansemæssig oplevelse.
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Frithængende enheder i størrelse 1200x1200x40 mm. Panelerne er nemme at montere nedhængt med wire, vandret 
eller op til 45°, alternativt tæt på undersiden af loftet med Connect absorbent ophæng.

Akustik: 

Størrelse, mm THK,
mm

o.d.s,
mm

Aeq, Ækvivalent absorptionsareal pr. enhed (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.40 1.40 2.00 2.40 2.30 2.20

1200x1200 40 400 0.40 1.30 1.80 2.70 2.70 2.60

1200x1200 40 1000 0.30 1.10 2.10 2.90 3.00 3.00

Indeklima: French VOC, A+, det finske M1.

 
Circularity: Fuldt genanvendelig.

 
Brandsikring: Glasuldskernen i pladerne er testet og klassificeret som ikke-brændbar i henhold til EN ISO 
1182 og er klassificeret som B-s1,d0 iht. EN 13501-1. 
 
Fugtbestandighed: Klasse A, relativ fugtighed 70 % og 25°C, i henhold til EN 13964:2014.

 
Rengøring: Ugentlig aftørring og støvsugning.

 
CE-mærkning: Ecophons loftsystemer er CE-mærket i henhold til den europæiske harmoniserede standard 
EN13964:2014

Ecophon Solo™ Textile 
Oversigt

Ecophon Textile
Tilfører en helt ny dimension
Med Ecophon Textile kan du skabe god akustik, som ser både diskret og 
iøjnefaldende ud. Det diskrete mønster er fremstillet af et vævet materiale af høj 
kvalitet, der giver en blød glans, når lyset rammer overfladen.  

Peaceful
Nærmeste NCS farveprøve S 3010-G80Y 
Lysrefleksion 37%.     

Reliable
Nærmeste NCS farveprøve S 3502-Y 
Lysrefleksion 37%.
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Curious
Nærmeste NCS farveprøve S 3030-B 
Lysrefleksion 29%.     

Confident
Nærmeste NCS farveprøve S 6020-R90B 
Lysrefleksion 9%.    

Passionate
Nærmeste NCS farveprøve S 6020-R90B 
Lysrefleksion 9%. 

Fearless
Nærmeste NCS farveprøve S 9000-N 
Lysrefleksion 2%.        

Genuine
Nærmeste NCS farveprøve S 7005-R80B 
Lysrefleksion 10%. 

Bemærk:
Farverne kan variere lidt imellem de forskellige 
produktionsserier. Materialet på Ecophon Textile 
er designet til lang holdbarhed og regelmæssig 
afstøvning i henhold til Ecophon specifikationer. 
Vi anbefaler begrænset eksponering for direkte 
UV for at øge produkternes levetid. Gengivelse 
af farver varierer mellem print og virkelighed.



Ecophon er i dag en global leverandør af akustikløsninger, der bidrager til god rumakustik og et sundt 
indeklima med fokus på kontorer, uddannelse og sundhedsvæsenet.

Ecophons aktiviteter styres af en vision om at opnå en global førerposition inden for rumakustisk 
komfort igennem lydabsorberende systemer. Vi tilstræber at forbedre slutbrugerens præstation, 

trivsel og livskvalitet ved at skabe et indendørs miljø, der ligner det, vi oplever ude i naturen.

Ecophon er en del af Saint-Gobain koncernen – verdensførende inden for bæredygtige 
løsninger til bygninger. Vi er dermed en af de 100 største industrikoncerner i verden, der 

igennem innovative løsninger gør bygninger mere komfortable og rentable. Saint-Gobain 
kan tilbyde løsninger til de omfattende udfordringer ved effektiv energiudnyttelse og 

beskyttelse af miljøet. Ligegyldigt hvilke nye behov, der måtte dukke op i byggeriet, så 
skabes fremtiden af Saint-Gobain.

www.ecophon.dk

2020.01.500.D
K


