


Fordele ved 
glasuld

Skarp 
kantsnit og design

Vi kan bearbejde, skære og male glasuldspaneler, så vi 
opnår det fineste kantdesign. Vi kan tilbyde det største 

udvalg af kanter, og altid med den bedste finish.
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Smart
spar tid og penge

Takket være den lave vægt og det innovative 
Connect skinnesystem kan man, med få hænder, på 

ingen tid montere Ecophons akustikplader.

Stærk
holdbare løsninger

Glasuldspaneler er formstabile og funktionsbestan-
dige. Uldens unikke struktur gør dem ekstremt  

fleksible.



Lav vægt
let at flytte rundt på, hurtigt 

at montere
Glasuld er et meget let materiale, formentlig det 

letteste til akustiklofter. Montørens bedste valg fordi 
man sparer tid og energi med mindre fysisk belast-

ning.

Let
tilskæring på byggepladsen

Kanterne er lette at tilskære og udskæringer til eventuelle 
installationer udføres hurtigt og nemt på byggepladsen.
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En optimal løsning til hvert projekt
Kantdesign

Synligt skinnesystem, let demonterbart

24/15 24/15

Skjult skinnesystem, let demonterbart

Direkte montage 

Synligt system: A Synligt system med skyggevirkning: E, EZ Delvist skjult system: Lp, Dp, Dg 

Skjult system: Ds  

Til skruer: F  Oplimning: B, SQ
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Hurtig og nem direkte montage af akustikplader. Limes direkte 
på underlag eller skrues direkte på forskalling, beton eller gips.  
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Pladestørrelse og -tykkelse
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Tykkelse
Pladens vægt, lydabsorption, lydisolering… der findes Eco-
phon akustikplader med den rette tykkelse til ethvert projekt.

Fleksibilitet i størrelsen
Mange standard størrelser, fra små til store formater. For spe-
cielle størrelser bedes du kontakte vores kundeservice.

Vægabsorbenter og frithængende paneler

Solo Rectangle
Størrelse: 2400x600 mm, 1800x1200 mm, 
2400x1200 mm, 3000x1200 mm

Solo Rectangle Line
Størrelse: 2400x1200 mm

Solo Circle
Størrelse Ø: 800 mm,  
1200 mm

Solo Square
Størrelse: 1200x1200 mm

Solo Circle XL
Størrelse Ø: 1600 mm

Solo frithængende enheder 
Tykkelse 40 mm

Ecophon Solo™ Baffle
Størrelse: 1800x200 mm, 
1800x300 mm, 1800x600 mm, 
1200x200 mm, 1200x300 mm, 
1200x600 mm

Ecophon Solo™ Baffle Wall
Størrelse: 1200x200 mm, 
1200x300 mm

Ecophon Solo™ Baffle Wave
Størrelse: 1800x300/200 mm, 
1800x600/300 mm

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag
Størrelse: 1800x300/200 mm, 
1800x600/300 mm

Solo Freedom
Frihed til at være helt unik. Skab din egen 
unikke form med Solo Freedom. Kontakt 
din Ecophon sælger for yderligere 
information.

Akusto One
Størrelse: 600x600 mm, 1200x300 mm, 
1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Dimensionerne er inklusive 4 mm mellemrum 
omkring hvert panel.

Akusto Wall A
Størrelse:  
2700x1200 mm

Akusto Wall C
Størrelse:  
2700x600 mm

Akusto wall vægabsorbenter 
Tykkelse 40 mm 

Udforsk mulighederne med forskellige former og farver til vægge og lofter
Vælg mellem de mange løsninger når et heldækkende akustikloft ikke er nok, eller der ikke er plads til et. 
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Overflader

Farver
Akutex FT

Akutex™ overflader

Akutex FT
Vandbaseret 

nanoporøs maling.
Fås i 16 standard farver.

 

Akutex T
Vandbaseret mikroporøs 

maling. Fås også i special-
farver, se nedenfor.

Akutex TH
White 010

Akutex HS
White 500

Akutex HP
White 500

Overflader med Hygiene™ behandling

Specielle overflader

Ecophon Advantage™ A

Pour des applications nécessitant un plafond suspendu facile 
à installer et à démonter, tout en répondant aux conditions 
fonctionnelles de base. Ecophon Advantage A se pose 
sur ossature apparente. Chaque panneau est facilement 
démontable, permettant un accès aisé au plénum. 
 
Le système est composé de panneaux Ecophon Advantage A 
et d’un système d’ossatures Ecophon Connect, avec un poids 
approximatif de 2,5 kg/m². Les panneaux sont en laine de 
verre de haute densité utilisant la technologie 3RD. La surface 
exposée est revêtue d’un voile de verre imprégné de peinture 
blanche. Le dos des panneaux est revêtu d’un voile de verre. 
Ecophon Advantage A est disponible en bords peints (TBPE) ou 
naturels. 
Pour une meilleure performance du système, utiliser l’ossature 
Ecophon Connect et ses accessoires. L’ossature Connect est 
constituée d’acier galvanisé dont la semelle est peinte en blanc.

 Acoustique 

Absorption acoustique: Résultats selon la norme EN ISO 354.

Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives de 
NRC et de SAA selon la norme ASTM C 423.

αp Coefficient d’absorption pratique 

4000 2000 1000 500 250 125 
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  Fréquence Hz  
—  Ecophon Advantage A 200 mm hht.
--- Ecophon Advantage A 50 mm hht.
hht = hauteur de construction hors tout

Produit Advantage A
hht. mm 50 90 110 200 400
classe d´absorption C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Isolation acoustique: Non applicable.

Intelligibilité: Non applicable.

Accessibilité Les dalles sont facilement démontables. Hauteur minimum 
de démontabilité selon les schémas de montage.

entretien dépoussiéré à l’aspirateur une fois par semaine.

rendement lumineux Blanc 500, échantillon de couleur NCS le plus 
proche S 0500-N, 83% de réflexion lumineuse. (Respecter l’installation 
dans le sens des flèches au dos des dalles pour une meilleure aparence 
visuelle)

influence du climAt Le panneau supporte en permanence 
jusqu’à 95% d’humidité relative à 30°C sans flèche, ni déformation, ni 
dégradation (ISO 4611).

environnement intérieur Label pour l’Ambiance Climatique 
Intérieure, recommandé par l’Association Suédoise pour l’Asthme et les 
Allergies

influence sur l’environnement Ecolabel du Cygne (The Nordic 
Swan eco-label). Totalement recyclable.

sécurité incendie La laine de verre qui compose les panneaux, est 
testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Classification réaction au feu

Pays Norme Classification
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

ProPriétés mécAniques Voir tableau sous le schéma d’installation, 
exigences fonctionnelles, propriétés mécaniques sur www.ecophon.fr.

mise en oeuvre Mise en oeuvre selon les schémas de montage, guides 
d’installation et logiciels de dessin assisté. (Les dalles doivent être posées 
dans le sens des flèches marquées au dos des dalles)

kg

Coupe sur système Advantage A sur ossature 
Connect T24

Système Advantage A avec ossature Connect 
T24

Panneau Advantage A

PROPRIéTéS TECHNIquES

Taille, mm

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Epaisseur 15 15

Schéma de montage M119, M271 M119, M271

GAmme de système

Advance film 
(White 141) 

Glat højtydende film, uigen-
nemtrængelig for partikler og 

vand, smudsafvisende og mod-
standsdygtig over for kemikalier.

Texona
Glat struktureret glasvævs-

overflade.
Fås i 13 farver.

Glasvæv

Ecophon Advantage™ A

Pour des applications nécessitant un plafond suspendu facile 
à installer et à démonter, tout en répondant aux conditions 
fonctionnelles de base. Ecophon Advantage A se pose 
sur ossature apparente. Chaque panneau est facilement 
démontable, permettant un accès aisé au plénum. 
 
Le système est composé de panneaux Ecophon Advantage A 
et d’un système d’ossatures Ecophon Connect, avec un poids 
approximatif de 2,5 kg/m². Les panneaux sont en laine de 
verre de haute densité utilisant la technologie 3RD. La surface 
exposée est revêtue d’un voile de verre imprégné de peinture 
blanche. Le dos des panneaux est revêtu d’un voile de verre. 
Ecophon Advantage A est disponible en bords peints (TBPE) ou 
naturels. 
Pour une meilleure performance du système, utiliser l’ossature 
Ecophon Connect et ses accessoires. L’ossature Connect est 
constituée d’acier galvanisé dont la semelle est peinte en blanc.

 Acoustique 

Absorption acoustique: Résultats selon la norme EN ISO 354.

Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives de 
NRC et de SAA selon la norme ASTM C 423.

αp Coefficient d’absorption pratique 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Fréquence Hz  
—  Ecophon Advantage A 200 mm hht.
--- Ecophon Advantage A 50 mm hht.
hht = hauteur de construction hors tout

Produit Advantage A
hht. mm 50 90 110 200 400
classe d´absorption C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Isolation acoustique: Non applicable.

Intelligibilité: Non applicable.

Accessibilité Les dalles sont facilement démontables. Hauteur minimum 
de démontabilité selon les schémas de montage.

entretien dépoussiéré à l’aspirateur une fois par semaine.

rendement lumineux Blanc 500, échantillon de couleur NCS le plus 
proche S 0500-N, 83% de réflexion lumineuse. (Respecter l’installation 
dans le sens des flèches au dos des dalles pour une meilleure aparence 
visuelle)

influence du climAt Le panneau supporte en permanence 
jusqu’à 95% d’humidité relative à 30°C sans flèche, ni déformation, ni 
dégradation (ISO 4611).

environnement intérieur Label pour l’Ambiance Climatique 
Intérieure, recommandé par l’Association Suédoise pour l’Asthme et les 
Allergies

influence sur l’environnement Ecolabel du Cygne (The Nordic 
Swan eco-label). Totalement recyclable.

sécurité incendie La laine de verre qui compose les panneaux, est 
testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Classification réaction au feu

Pays Norme Classification
Europe EN 13501-1 A2-s1,d0

ProPriétés mécAniques Voir tableau sous le schéma d’installation, 
exigences fonctionnelles, propriétés mécaniques sur www.ecophon.fr.

mise en oeuvre Mise en oeuvre selon les schémas de montage, guides 
d’installation et logiciels de dessin assisté. (Les dalles doivent être posées 
dans le sens des flèches marquées au dos des dalles)

kg

Coupe sur système Advantage A sur ossature 
Connect T24

Système Advantage A avec ossature Connect 
T24

Panneau Advantage A

PROPRIéTéS TECHNIquES

Taille, mm

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Epaisseur 15 15

Schéma de montage M119, M271 M119, M271

GAmme de système

Advantage 
(White 500)

Indfarvet glasvæv,  
vandbaseret hvid maling.

Super G 
(White 085)

Glasvævsoverflade med en
høj grad af stødabsorption. 

Fås også i Blue 481 og 
Grey 984. 

Sombra  
Matsort indfarvet væv,  

vandbaseret sort maling.

Super G

White  
085

Grey  
984

Blue  
481

Texona

Acai

Sea Salt

Tangerine

Ginger Mustard

Poppy 
Seed

Oyster Menthol

ThymeLiquorice Cranberry

Pepper

Garlic

Farveprøver er alene til information. En forskel mellem det færdige pro-
dukt og farveprøven kan forekomme. Nogle overflader og/eller farver 
kan kræve et omstillingsgebyr og mindstebestillinger. Kontakt Ecophon for 
yderligere information. 

Akutex T (NCS farvesystem)

S1085-
Y90R

S1050-
B10G

S4030-
Y30R

S0580-
Y10R

S3050-
B20G

S1060-
G90Y

S2060-
Y50R

S2050-
R70B

S0500- 
N

Vælg din egen NCS farve - 
kontakt din Ecophon sælger. 

Se mere om de nyeste farver på ecophon.dk

Cloudy 
Day

Highland 
Fog

Ocean 
Storm

Silent 
Stream

Summer 
Breeze

White 
Frost

Dark 
Diamond

Moon-
light Sky

Pale 
Pearl

Silk  
Slate

Sunset 
Heat

Golden 
Field

Morning 
Drizzle

Ruby 
Rock

Silver 
Stone

Volcanic 
Ash
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Connect™ accessories

Connect™ profi les

Connect™ grids

Connect™ profiler og til-
behør giver komplette 
systemer

Hovedprofil 
Et  unikt  
design

Tværprofil  
Patenteret. let anvendelig 

kobling

U-profil

WP  
Profil

Hygiene clips
(fuld demonterbar)

Hold  
down clips

Aflastningsclips 

WP  
Udvendig hjørne

Thinline 
hjørne

Inspektionslem 

43,5

Solo wiresætThinline  
profil

Justerbar strop

En optimal afslutning

Connect Edge 500 profil og hjørne: 
Strukturlakeret aluminiumsprofil til frithæn-
gende enheder med Focus plader kant 
E, Ds & Dg

Vinkelkant Skyggekant U-profil

Distanceprofil

Absorbentlim



Vores engagement i miljøet

Performance gennem innovation

Laveste CO2  
udledning
pr. m² produceret 

absorptions-klasse A loft

Perfekt gennem-
sigtighed

via Livscyklusanalyser(LCA)

Indendørs 
luftkvalitet
vores plader har de 

strengeste certificerin-
ger i verden

Retur  
system

for 3. generation 
glasuldsprodukter

Akustik

Ecophons DNA – den højeste 
lydabsorption

Rengøring

Tekniske systemer udviklet til alle 
niveauer af hygiejnekrav

Brandsikkerhed

Euroklasse A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Fugtbestandighed

Løsninger op til 95% permanent 
luftfugtighed ved 30°C (EN 13964)
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Vi gør det nemt for dig
Mængdeberegner: Hurtigt og nemt,  
du får hjælp til at finde de rigtige komponenter 
samt den mængde, der skal bruges til montagen.

Installationsvideoer: På vores YouTube 
kanal EcophonTV finder du alle vores videoer. Her 
viser vi, hvordan du hurtigt og nemt monterer vores 
forskellige loftløsninger. 

Downloads:  
BIM objekter, brochurer,  
vedligeholdelsesguide,  
installationsguide, produkt- 
sider, DOP, EPD, etc. Find 
alt dette på ecophon.dk

Akustikberegner: Opnå nøjagtige 
akustiske værdier vha. vores akustikberegner.  
Det er lige så nemt at bruge til både eksisterende 
rum og rum, der endnu ikke er bygget. Og så får 
du helt præcise resultater og anbefalinger.

Tegningsmateriale: Med Ecophon Teg-      
                        ningshjælp kan du finde og eksportere  
                        tegninger til dit CAD-system eller anden  
                        software til integration med andre  
                        projektdokumenter.

4

20

Håndværkerseminarer: Deltag på et 
af vores håndværkerseminarer, hvor vi formidler 
viden om akustik og produkter og viser hands-on, 
hvor nemt det er at montere vores akustikplader 
direkte på underlag, forskalling etc.
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1. Focus Lp

2. Focus Lp Technical tile

3. Connect T24 Main runner

4. Connect T24 Cross teeL=1200 mm

5.Connect T24 Cross teeL=150/300/600 mm

6. Connect Wall bracket

7. Connect Adjustable hanger

 8. Connect Hanger clip 

9. Connect Angle trim 22

10. Connect Wall spring

11. Connect Support Clip

12. Connect Perimeter Tile Clip

 

Focus Lp 
 Standard tile 600x600, 1200x600,  600x300, 1200x300

Technical tile 600x150, 600x300, 600x600, 1200x150, 1200x300, 1200x600   

M390/M391
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Vi leverer dagligt 
For os er det vigtigt at kunne give vores kunder en god og hurtig service og dermed minimere spildtiden ude 
på byggepladsen. Vi tilbyder derfor dag til dag levering på lagervarer, såfremt du bestiller inden kl. 09.00*.

*gælder kun ordrer under 3 m3

SMS service
Vi sender en SMS til kontaktpersonen på ordren med besked om, hvornår varerne bliver leveret. Dette er 
naturligvis omkostningsfrit for dig. 

Hurtig og fleksibel levering
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Din partner - dine fordele
Kundeservice: Nem at få fat i. Har du spørgsmål til 
dagligt salg, tilbud og ordrer, evt. reklamationer, ændring i 
mængder, forespørgsel på leveringstider og produktvejled-
ning, så kontakt vores kundeservice, som vil hjælpe dig på 
den bedst tænkelige måde.
Tlf. +45 3677 0909 
Mail: info@ecophon.dk

Mandag til torsdag: kl. 08.00 - 16.00 
Fredag: kl. 08.00 - 15.30

 

Akustisk rådgivning: Vi tilbyder 
gratis rådgivning med vores specialist i akustisk 
design. Ecophon leverer forskningsbaserede 
akustikløsninger, og vi deler gerne ud af vores 
viden om akustiske forhold til virksomheder i  
byggebranchen.

Kontakt kundeservice for oplysning om 
kontaktperson i forbindelse med salg, 
akustik, DGNB og teknisk rådgivning:
Tlf.: +45 36 77 09 09 
Mail: info@ecophon.dk

DGNB-certificering: Vi kan rådgive om materi-
alernes påvirkning på det overordnede indeklima og på 
byggeriets samlede bæredygtighed, så byggeriet nemt 
opnår point med henblik på en DGNB-certificering. 
Desuden har Ecophon al den dokumentation klar, du 
kan få brug for.

Personlig salgssupport:  
Ønsker du besøg eller  
telefonisk rådgivning og 
hjælp omkring fremtidigt  
salg, projektbistand, opti- 
male akustikløsninger og 
produktvejledning, så har 
vi altid en sælger i dit om-  
råde uanset om du bor 
i Øst, Vest, Nord eller 
Syd. Ring til kundeservice  
for oplysning om din kontaktperson.

Teknisk rådgivning: Gratis hjælp og 
rådgivning i forbindelse med tekniske produkt-
spørgsmål, løsningsforslag og bygningsdel-
beskrivelser (BIPS). 
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Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E – 2650 Hvidovre

Tel. +45 36 77 09 09 
www.ecophon.dk

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 indenfor 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.


