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Ecophon Master™ Eg
Unikt design med et svævende look

Ecophon Master™ Eg er et patentanmeldt system, der er velegnet til kontorlandskaber eller andre lokaler med 
strenge krav til god akustik.

Systemet har sorte og hvide malede kanter og et sort skinnesystem, der skjuler bærende pladekanter, hvilket skaber et 
markant svævende look. Fire bærende kanter gør det nemt at montere og demontere. Anvend et standard design eller 
skab et individuelt design efter eget valg med en kombination af pladestørrelser ved hjælp af denne guide.

Standard design Master Eg systemer M498, M499, M500

Design dit eget Master Eg system
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Modulstørrelse Tykkelse Plade Skinnesystem Pladeretning 
relateret til 
hovedprofilens 
retning

600x600 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

1200x600 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

1200x1200 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

2400x600 mm 40 mm Connect T24 ↔

Plader
Pladestørrelse og retning 
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Plader
Designmuligheder

Stropafstand langs hovedprofilen skal være 1200 mm, når du designer dit eget system.

Bemærk:

Afstanden mellem pladerne er 24 mm.
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Tekniske krav
Krav til kobling på T24 tværprofil

Koblingen på tværprofilen må max. være 8 mm igennem hovedprofil, hvis man anvender 
flere formater, eller hvis man monterer i halvforbandt. Ellers er det ikke muligt at montere 
pladerne.
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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
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