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Deze publicatie toont producten uit het gamma van Ecophon en die van andere leveranciers. De 
technische gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of 
op langdurig gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen 
voor producten en systemen zijn alleen geldig indien gehandeld wordt in overeenstemming met 
instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, onderhoudsvoorschriften indien andere 
voorwaarden en aanbevelingen in acht zijn genomen en opgevolgd. Bij afwijking hiervan, zoals 
uitwisseling van specifieke onderdelen of producten, kan Ecophon niet verantwoordelijk gehouden 
worden voor de functionaliteit, resultaten en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, 
afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn algemene informatie en maken geen deel uit 
van enige overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om producten te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. Kijk voor actuele informatie 
op www.ecophon.com of neem contact op met het dichtstbijzijnde Ecophon verkoopkantoor.
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 Het geluid    van de natuurin ons dagelijkse leven

Saint-Gobain Ecophon draagt bij aan goede 
binnenomgevingen voor werken, genezen 
en leren. Dit doen we door  het ontwikkelen, 
produceren en leveren van akoestische producten 
en systemen die zijn ontworpen rond de 
natuurlijke evolutie van het menselijk gehoor - 
door de geluidservaring van buiten na te bootsen, 
want dat voelt beter voor mensen.

“A sound effect on people” op alle mogelijke 
manieren, is wat we met trots bereiken. 
Die belofte maakt van ons allemaal een 
gepassioneerd pleitbezorger van het belang van 
ruimteakoestiek voor het welzijn van mensen - 
ongeacht de ruimte, activiteit of behoefte.
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 Goede    akoestiekis overal van belang

Het belang van akoestiek wordt onderschat. Geluid heeft een impact op 
ons in het dagelijks leven en de wetenschappelijke ondersteuning voor het 
verbeteren van onze geluidsomgevingen binnenshuis is goed onderbouwd.

En wat is precies een ideale geluidsomgeving binnenshuis voor mensen? 
Eentje gebaseerd op hoe we geluid buiten ervaren. Het menselijke 
gehoor is van nature aangepast aan een buitenomgeving waar er geen 
geluidsreflecties zijn van plafonds en muren.

Daarom is het meeste van wat we doen bij Ecophon, het nabootsen 
van de akoestische kwaliteiten die in de natuur te vinden zijn voor 
binnenruimtes. We willen deze ruimtes optimaliseren voor onze natuurlijke 
manier van horen, zodat spraak en geluid gemakkelijk te horen en te 
begrijpen zijn, wat de prestaties en het welzijn ten goede komt.

Meestal begint dat bij het plafond. Een akoestisch plafond van wand tot 
wand is de meest eenvoudige manier om een groot geluidsabsorberend 
oppervlak in een ruimte te krijgen, en is meestal de beste manier om 
het geluidsniveau te verminderen, de nagalmtijd te verkorten en de 
spraakverstaanbaarheid en het algehele hoorcomfort te verbeteren.

Maar voor een werkelijk optimale geluidsomgeving heeft u waarschijnlijk 
ook verschillende soorten geluidsabsorbers nodig die strategisch in de 
ruimte zijn geplaatst - wandpanelen en vrijstaande scheidingswanden 
zijn slechts twee voorbeelden. Met andere woorden, een holistische 
benadering is de beste manier om het algehele geluidsniveau en de 
geluidsverspreiding in een kamer te verminderen. Ecophon is er om u te 
helpen.
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Duurzaamheidals richtlijn

Bij Ecophon vormt duurzaamheid de kern van wie we zijn 
en hoe we werken. Het is een belofte om het elke dag 
beter te doen, in alle opzichten, voor onze medewerkers, 
klanten en partners in alle lagen van de bevolking. Het 
is een benadering van innovatie die altijd de kant van de 
natuur kiest, en die gebaseerd is op de behoeften en de 
omgeving van de mensen die er uiteindelijk van zullen 
profiteren. En het is een belofte om zo min mogelijk te 
nemen en daarbij meer terug te geven dan verwacht, 
zodat toekomstige generaties deze planeet op zijn 
allerbest kunnen ervaren.

We zijn er trots op dat al onze producten van oorsprong 
gericht zijn op duurzaamheid. Dat geldt voor de 
materialen die we kiezen van de schone energie die we 
gebruiken in onze productiefaciliteiten tot de transparantie, 
traceerbaarheid en verantwoording die is ingebed in 
elke fase van product- en dienstontwikkeling, van idee 
tot innovatie. Dit is wat ervoor zorgt dat we een lage 
ecologische footprint hebben. Omdat geloofwaardige 
duurzaamheid een holistische inspanning vereist die geen 
enkele uitdaging of kans onbenut laat. Hiermee vervullen 
we de belofte die ons allemaal bij Ecophon drijft – A 
sound effect on people.
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Minimaal

53%
gehalte gerecycled  

materiaal

  Ecophon              Akusto™ontdek onze verticale 
kunstvorm

Ecophon Akusto ™ is een aanvulling op 
akoestische plafonds die akoestische 
uitdagingen oplost en mogelijkheden biedt 
om de huidige ontwerp- en installatietrends 
te volgen. Het paneeloppervlak is 
verkrijgbaar in Texona, Super G, Akutex 
FT en Caretec.

 ● Uitstekende akoestiek

 ● Wandpanelen en screens met veel 
installatie opties

 ● Een verticale oplossing in 
verschillende oppervlakken,    
kleuren en vormen

Bij het ontwerpen van een ruimte voor 
optimale akoestische prestaties, heeft een 
geluidsabsorberend plafond de eerste 
prioriteit, maar kale muren zullen nog 
steeds echo’s veroorzaken. Akusto-panelen 
lossen dit op door geluid te absorberen 
waardoor de verstaanbaarheid verbetert, 
het geluidsniveau en  de voortplanting van 
geluid vermindert en flutterecho’s vervagen.

Met Akusto is het eenvoudig om 
werkplekken te creëren waar mensen zich 
goed voelen en optimaal kunnen presteren
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akusto wall a

2700x1200x40

akusto one

Ø592x40

Ø792x40

Ø1192x40

592x592x40

1192x292x40

1192x592x40

akusto wall c

2700x600x40

Akusto biedt u zoveel mogelijkheden om uw 
akoestische oplossing te individualiseren in unieke 
en artistieke configuraties. Kies uit een reeks opties 
voor paneelinstallatie.

Akusto-schermen zijn een ideale aanvulling op een 
geluidsabsorberend plafond dankzij de strategisch 
akoestische functionaliteit, bijvoorbeeld in een open 
kantooromgeving. Ze zijn licht en vrijstaand, zodat 
ze indien nodig kunnen worden verplaatst.

productgamma ecophon akusto™

akusto screen

1500x1200x40

Superieure 
brand  

bestendigheid
A2-s1, d0

akusto one met connect one bevestiging
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akusto wall a 
Wandpanelen met profiel in een breed scala aan kleuren.

akusto one
Makkelijk te plaatsen profielloze wandpanelen in vele vormen en kleuren.

akusto wall c
Wandpaneeloplossingen met vellingkant in diverse kleuren.

akusto screen
Verplaatsbare schermen voor een goede geluidsomgeving in open kantoren. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
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installatiemethoden

De innovatieve Connect ™ accessoires zorgen 
ervoor dat de akoestische wandpanelen perfect 
passen en op veel verschillende manieren kunnen 
worden gemonteerd. Omdat Ecophon Akusto is 
ontworpen voor flexibele plaatsing, zijn de creatieve 
manieren om ze te plaatsen bijna eindeloos.

ecophon akusto™ one ecophon akusto™ wall

connect one profiel wordt 
aan de muur geschroefd en 
dient als houder voor Connect 
Absorber Anker One, dat in 
de achterkant van het paneel 
wordt geschroefd.

connect thinline profiel 
is een elegante oplossing 
waarmee u kleurvelden en 
patronen zowel verticaal als 
horizontaal kunt creëren.

connect one bevestiging 
is een houder die aan de 
muur wordt geschroefd. Het 
paneel wordt vastgezet met 
een speciaal ontworpen, knop 
met textuur, verkrijgbaar in 
verschillende kleuren.

connect wp profiel is een 
robuuste profieloplossing die 
een duidelijk kader rond het 
wandpaneel vormt.

connect one hook bevestiging 
is een plaat met haken die aan de 
muur wordt geschroefd waarbij 
het paneel op de haken wordt 
gedrukt .

connect u-profiel is een 
eenvoudige en functionele oplossing. 
Het kan geïnstalleerd worden met 
Connect T24 hoofdprofielen of 
met het Connect verzonken profiel, 
waarmee u planken kunt toevoegen 
en als boekenkast kunt gebruiken.

ecophon e-tools

Ecophon biedt verschillende handige tools 
en services voor de verschillende fasen van 
het bouwproces, van inspiratie tot specifieke 
onderhoudsinstructies voor uw Ecophon-producten.

Lees meer en probeer onze E-tools op               
www.ecophon.nl
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overzicht ecophon akusto

Installatiemethoden

Vorm Product Afmeting (mm) Wand  
met Connect 

Thinline

Wand  
met Connect  

WP

Wand 
met Connect 

U-profiel

Wand 
 met Connect One 

Profiel

Wand 
met Connect One 
Haakbevestiging

Wand 
met Connect One

Vrijstaand Oppervlak

Ecophon Akusto Wall A 2700x1200x40 • • Akutex FT 
Ecophon Texona 
Ecophon Super G 
 

Ecophon Akusto Wall C 2700x600x40 • • Akutex FT
Akutex HS 
Ecophon Texona 
Ecophon Super G

Ecophon Akusto One 592x592x40 • • Akutex FT 
Ecophon Texona

1192x292x40 • •

1192x592x40 • •

Ø592x40 
Ø792x40 

Ø1192x40 

• • •

Ecophon Akusto Screen 1500x1200x40 • Ecophon Texona 
Ecophon Caretec

Ecophon Akusto-panelen 
dragen bij aan een gezond 
binnenklimaat en beschikken 
over superieure akoestische 
absorptie, lage VOC-emissies 
volgens de strengste eisen en 
een volledige transparantie 
met geverifieerde Health 
Product verklaringen. De lage 
ecologische footprint van onze 
Akusto-panelen is vastgelegd 
door derden in Environmental 
Product verklaringen.

Voor projecten waar bewustzijn 
voor het milieu een prioriteit 
is, biedt Ecophon u de Plant-
optie, specifiek ontworpen om 
de bijdrage van het plafond 
aan certificeringsregelingen 
voor groen bouwen te 
maximaliseren. Ons Plant-
paneelassortiment bevat 
biobased materialen, een lage 
ecologische footprint binnen 
de branche en de laagste  
binnenluchtemissies, met de 
Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold certificatie.

De producten dragen niet bij 
aan brand en de kern van 
glaswol bij de Akusto panelen 
is getest en geclassificeerd als 
onbrandbaar volgens EN ISO 
1182. Brandclassificatie volgens 
EN 13501-1, zie Technische 
eigenschappen van het 
betreffende product.

opmerking
Meer product- en 
systeeminformatie zoals 
installatiehulp en documentatie 
over duurzaamheid is te vinden 
op www.ecophon.nl
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kleuren en opppervlakte afwerkingen

akutex™ ft

Het Akutex-label garandeert dat het product is afgewerkt met een superieure 
oppervlaktetechnologie. Ons R&D is altijd gericht op visuele aspecten, 
akoestische eigenschappen, werkomgeving, trends in architectuur en 
duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat Akutex altijd een stap voor is.

ecophon texona

Als u expressieve geluidsabsorberende wandoplossingen wilt 
creëren met een breed scala aan kleuren, dan is Texona de perfecte 
keuze. Texona heeft een oppervlak met gladde structuur, is slagvast 
en verkrijgbaar in verschillende kleuren die bij elke smaak passen.

ecophon super g
Het Super G-oppervlak is 
ontworpen voor omgevingen met 
mechanische impact. Super G is 
een glasvezeldoek met een hoge 
slagvastheid.

ecophon caretec™

Een vlekbestendig oppervlak 
met geweven structuur voor 
eenvoudige reiniging en 
desinfectie.

oyster
Benadert NCS kleurmonster S 4005-Y20R.
Lichtreflectie 32%.

peach
Benadert NCS kleurmonster S 1515-Y80R.
Lichtreflectie 52%.  

white
Benadert NCS kleurmonster NCS S1002-Y.
Lichtreflectie 76%.

sea salt
Benadert NCS kleurmonster S 0500-N.
Lichtreflectie 81%.

pepper
Benadert NCS kleurmonster S 6502-Y.
Lichtreflectie 17%.

garlic
Benadert NCS kleurmonster S 2502-Y.
Lichtreflectie 52%.

ginger
Benadert NCS kleurmonster S 2005-Y30R.
Lichtreflectie 56%.  

scallop
Benadert NCS kleurmonster S 1005-Y40R. 
Lichtreflectie 67%.

sage
Benadert NCS kleurmonster S 3010-B30G.
Lichtreflectie 41%.

white 085
Benadert NCS kleurmonster S 1002-Y.
Lichtreflectie 78%.

poppy seed
Benadert NCS kleurmonster S 3020-B10G.
Lichtreflectie 28%.  

grey 984
Benadert NCS kleurmonster S 3502-G.
Lichtreflectie 38%.

eucalyptus
Benadert NCS kleurmonster S 5010-B30G.
Lichtreflectie 23%.

acai
Benadert NCS kleurmonster S 6020-R90B.
Lichtreflectie 12%.

thyme
Benadert NCS kleurmonster S 2010-B90G.
Lichtreflectie 47%.

goji
Benadert NCS kleurmonster S 3030-Y80R.
Lichtreflectie 24%.

liquorice
Benadert NCS kleurmonster S 9000-N.
Lichtreflectie 5%.

opmerking
Kleuren kunnen enigszins variëren 
tussen verschillende productiebatches.

Reproductie van kleuren varieert tussen 
print en werkelijkheid.

opmerking
Kleuren kunnen enigszins variëren 
tussen verschillende productiebatches.

Reproductie van kleuren varieert tussen 
print en werkelijkheid.

goji berry
Benadert NCS kleurmonster S 3030-Y80R. 
Lichtreflectie 27%. 

ruby rock
Benadert NCS kleurmonster S 4050-R10B. 
Lichtreflectie 7%.    

highland fog
Benadert NCS kleurmonster S 2005-G. 
Lichtreflectie 55%. 

white frost 
Benadert NCS kleurmonster S 0500-N. 
Lichtreflectie 85%.  

volcanic ash
Benadert NCS kleurmonster 2002-Y. 
Lichtreflectie 56%.  

silver stone
Benadert NCS kleurmonster S 4502-Y. 
Lichtreflectie 29%.  

silk slate
Benadert NCS kleurmonster S 7000-N. 
Lichtreflectie 13%.        

silent steam
Benadert NCS kleurmonster S 2010-B. 
Lichtreflectie 45%.      

ocean storm
Benadert NCS kleurmonster S 4020-R90B. 
Lichtreflectie 24%.     

moonlight sky
Benadert NCS kleurmonster S 7020-R90B. 
Lichtreflectie 7%.   

golden field
Benadert NCS kleurmonster S 1040-G90Y.
Lichtreflectie 61%.  

sunset heat
Benadert NCS kleurmonster S 2070-Y60R. 
Lichtreflectie 20%.   

dark diamond
Benadert NCS kleurmonster S 9000-N. 
Lichtreflectie 4%. 

morning drizzle
Benadert NCS kleurmonster S 1002-B. 
Lichtreflectie 69%.       

cloudy day
Benadert NCS kleurmonster S 1500-N. 
Lichtreflectie 62%.       

peach rose
Benadert NCS kleurmonster S 1515-Y80R. 
Lichtreflectie 55%. 

scallop shells
Benadert NCS kleurmonster S 0804-Y50R. 
Lichtreflectie 76%.

wet sand
Benadert NCS kleurmonster S 3020-Y30R.
Lichtreflectie 35%.

eucalyptus leaf
Benadert NCS kleurmonster S 5010-B30G. 
Lichtreflectie 23%.  

summer forest
Benadert NCS kleurmonster S 6030-G10Y.
Lichtreflectie 10%. 

sage garden
Benadert NCS kleurmonster S 3010-B30G. 
Lichtreflectie 40%.

fresh clover
Benadert NCS kleurmonster S 3020-G40Y.
Lichtreflectie 35%.
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kleuren en afwerkingen

connect thinline profiel

connect wp profiel

connect u-profiel

opmerking
Kleuren kunnen enigszins variëren 
tussen verschillende productiebatches.

Reproductie van kleuren varieert tussen 
print en werkelijkheid.

white 02 
Structuur, S 1002-Y.

white 03 
Structuur, S 0502-Y.

white 02 
S 0500-Y.

black 01 
Structuur, S 9000-N.

grey 03 
Structuur, S 1500-N.

natural anodized 
Structuur, S 1000-N.

grey 01 
Metallic, S 2502-B.

grey 04 
Structuur, S 4500-N.

black 01 
Structuur, S 9000-N.

black 01 
Structuur, S 9000-N.
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© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall A, Created:2021-03-08

Ecophon Akusto

™

Wall A

Akoestiek

Geluidsabsorptie:

Testresultaten conform EN ISO 354.

Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, en Sound

Absorption Average, SAA, conform ASTM C 423.

α

p

, Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie Hz

· · · · Akusto Wall A Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

— Akusto Wall A Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - - Akusto Wall A Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d

 

mm

a.o.p. mm

α

p

, Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

α

w

Geluids absorptie klasse

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

Akutex FT 40 43 0.20 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.15 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 A

d

 

mm

AC@1.5B

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110

40 230

Binnenluchtkwaliteit:

Certif icaat� �abel Standaard Plant

Eurofins Indoor Air ComfortD IAC IAC Gold

Franse VOC A AF

Finse M1 Texona < Super G >

Ecologische Footprint:  Akusto Wall: 4,88 @Akusto Wall family EPD conform ISO 14025 � EN 15804B ,

Akusto Wall�Plant : 7,33 @Akusto Wall�Plant family EPD conform ISO 14025 � EN 15804B ,

Circulariteit:  Minimaal gehalte gerecycled materiaal : 53%, Recycleerbaarheid: Volledig recyclebaar,

Brand�eiligheid:  De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als niet-brandbaar

conform EN ISO 1182. Europe: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Vochtbestendigheid:  Volgens EN 13964:2014 Standard: Class C, RH 95% and 30°C, Plant : Class A,

RH 70% and 25°C,

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall A, Created:2021-03-08

Visuele uitstraling:  Akusto Wall in wit heeft een hoge lichtreflectie. Voor lichtreflectie en NCS

kleurmonsters voor alle kleuren: zie �leurenoverzicht panelen.

Reiniging:  Dagelijks afstof fen en stofzuigen en wekelijks vochtig reinigen (Super G en Akutex FT oppervlak).

Wekelijks afstof fen en stofzuigen (Texona oppervlak)

Toegankelijkheid:  De panelen kunnen niet worden gedemonteerd.

Installatie:  Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. Voor informatie over

de minimale afstand tot de wand van het systeem, zie materiaalspecificatie. Het systeem dient niet

geïnstalleerd te worden achter het doel waar het is blootgesteld aan regelmatige impact van harde ballen. In

zulke gevallen dient een bescherming voor het systeem te worden gemonteerd, b.v. een gespannen net.

Systeemgewicht:  Het gewicht van het plafondsysteem (inclusief profielysteem) is circa 4 kg/m².

Mechanische eigenschappen:  Geen aanvullende belasting toegestaan.

Stoot#astheid:  Getest en geclassificeerd volgens EN 13�	4 annex D. Voldoet aan de eisen conform DIN

18032 deel 3. Texona oppervlak heeft een beperkte stootvastheid. Opm: Daar waar de panelen zijn

blootgesteld aan regelmatige impact b.v. achter het doel, is het noodzakelijk om enige bescherming toe te

voegen in de vorm van een gespannen net of houten latten. Super G: M353, Fulfills,

CE:  Ecophon plafondsystemen zijn CE gemarkeerd volgens de Europese geharmoniseerde norm

EN13�	4:2014. �ouwmaterialen met CE markering worden ondersteund door een Declaration of

Performance (DOP) die de gebruikers in staat stellen om de prestaties van beschikbare producten op de

Europese markt te vergelijken.

Installatieschema in detail www(ecophon(nl

M���

Installatieschema &M���' #oor Ecophon �kusto �all �

M���

Installatieschema &M���' #oor Ecophon �kusto �all �
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© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall A, Created:2021-03-08

M509

Installatieschema (M509) voor Ecophon Akusto Wall A met Connect Thinline

profielen.

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C, Created:2021-03-08

Ecophon Akusto

™

Wall C

Akoestiek

Geluidsabsorptie:

Testresultaten conform EN ISO 354.

Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, en Sound

Absorption Average, SAA, conform ASTM C 423.

α

p

, Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

Frequentie Hz

· · · · Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.

— Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.

- - - Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d

 

mm

a.o.p. mm

α

p

, Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

α

w

Geluids absorptie klasse

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

Akutex FT 40 43 0.25 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Texona 40 43 0.20 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

Super G 40 43 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A

d

 

mm

AC@1.5B

Articulation Class, ASTM E1111, ASTM E1110

40 240

Binnenluchtkwaliteit:

Certif icaat� �abel Standaard Plant

Eurofins Indoor Air ComfortD IAC IAC Gold

Franse VOC A AF

Finse M1 Texona < Super G >

Ecologische Footprint:  Akusto Wall: 4,88 @Akusto Wall family EPD conform ISO 14025 � EN 15804B ,

Akusto Wall�Plant : 7,33 @Akusto Wall�Plant family EPD conform ISO 14025 � EN 15804B ,

Circulariteit:  Minimaal gehalte gerecycled materiaal : 60%, Recycleerbaarheid: Volledig recyclebaar,

Brand�eiligheid:  De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als niet-brandbaar

conform EN ISO 1182. Europe: EN 13501-1, A2-s1,d0,

Vochtbestendigheid:  Volgens EN 13964:2014 Standard: Class C, RH 95% and 30°C, Plant : Class A,

RH 70% and 25°C,
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© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Wall C, Created:2021-03-08

Visuele uitstraling:  Akusto Wall in wit heeft een hoge lichtreflectie. Voor lichtreflectie en NCS

kleurmonsters voor alle kleuren: zie �leurenoverzicht panelen.

Reiniging:  Dagelijks afstof fen en stofzuigen en wekelijks vochtig reinigen (Super G en Akutex FT oppervlak).

Wekelijks afstof fen en stofzuigen (Texona en Muralis oppervlak)

Toegankelijkheid:  De panelen kunnen niet worden gedemonteerd.

Installatie:  Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. Voor informatie over

de minimale afstand tot de wand van het systeem, zie materiaalspecificatie. Het systeem dient niet

geïnstalleerd te worden achter het doel waar het is blootgesteld aan regelmatige impact van harde ballen. In

zulke gevallen dient een bescherming voor het systeem te worden gemonteerd, b.v. een gespannen net.

Systeemgewicht:  Het gewicht van het plafondsysteem (inclusief profielysteem) is circa 5 kg/m².

Mechanische eigenschappen:  Geen aanvullende belasting toegestaan.

Stoot&astheid:  Getest en geclassificeerd volgens EN 13�	4 annex D en voldoet aan de eisen

overeenkomstig DIN 18032 deel 3. Super G: M354, Fulfills,

CE:  Ecophon plafondsystemen zijn CE gemarkeerd volgens de Europese geharmoniseerde norm

EN13�	4:2014. �ouwmaterialen met CE markering worden ondersteund door een Declaration of

Performance (DOP) die de gebruikers in staat stellen om de prestaties van beschikbare producten op de

Europese markt te vergelijken.

Installatieschema in detail www-ecophon-nl

M���

Installatieschema +M���, &oor Ecophon 
kusto �all C +&erticaal, met Connect

Thinline profielen

M���

Installatieschema +M���, &oor Ecophon 
kusto �all C &erticale installatie

M���

Installatieschema +M���, &oor Ecophon 
kusto �all C hori)ontale installatie

M���

Installatieschema +M���, &oor Ecophon 
kusto �all C hori)ontale installatie

30 31



© Ecophon Group Ecophon Akusto™ One, Created:2021-03-08

Ecophon Akusto

™

One

Akoestiek

De waarden in de grafiek verwijzen naar een enkel paneel. Indien de panelen in een cluster worden geplaatst

met een onderlinge afstand van minder dan 0.5 m. zal de Aeq per paneel iets afnemen.

Geluidsabsorptie:

Testresultaten conform EN ISO 354.

A

eq

, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m² sabin)

Frequentie Hz

— Akusto One Ø592, 48 mm o.d.s.

· · · · Akusto One Ø792, 48 mm o.d.s.

- - - Akusto One Ø1192, 48 mm o.d.s.

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

A

eq

, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m² sabin)

Frequentie Hz

— Akusto One 592x592, 48 mm o.d.s.

— Akusto One 1192x292, 48 mm o.d.s.

- - - Akusto One 1192x592, 48 mm o.d.s.

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d

 

mm

a.o.p. mm

A

eq

, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m² sabin)

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

Ø592 40 48 0.0 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4

Ø792 40 48 0.1 0.4 0.8 0.8 0.7 0.6

Ø1192 40 48 0.3 0.9 1.5 1.6 1.4 1.4

592x592 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5

1192x292 40 48 0.1 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5

1192x592 40 48 0.2 0.6 1.0 1.1 1.0 0.9

Binnenluchtkwaliteit:

Certif icaat/ Label

Eurofins Indoor Air ComfortB IAC

French VOC A

Finnish M1 •

Circulariteit:  Minimaal gehalte gerecycled materiaal : 61%, Recycleerbaarheid: Volledig recyclebaar,

Brand�eili�heid:  De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als niet-brandbaar

conform EN ISO 1182. Europe: EN 13501-1, A2-s1,d0,

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ One, Created:2021-03-08

Vochtbestendigheid:  Getest voor Klasse C, relatieve luchtvochtigheid 95% en 30°C, volgens EN

13964:2014

Vis#ele #itst aling:  Akusto Wall in wit heeft een hoge lichtreflectie. Voor lichtreflectie en NCS

kleurmonsters voor alle kleuren: zie Kleurenoverzicht panelen.

Reiniging:  Dagelijks afstof fen en stofzuigen en wekelijks vochtig reinigen (Akutex FT oppervlak). Wekelijks

afstof fen en stofzuigen (Texona oppervlak)

Toegankelijkheid:  De panelen zijn eenvoudig te demonteren.

Installatie:  Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. Voor informatie over

de minimale afhanghoogte van het systeem, zie materiaalspecificatie.

Systeemgewicht:  Het gewicht van het paneel (afhankelijk van afmeting en inclusief profielsysteem) is circa

2,0 – 4,5 kg. / stuk

Mechanische eigenschappen:  Er is geen aanvullende belasting toegestaan.

CE:  Ecophon plafondsystemen zijn CE gemarkeerd volgens de Europese geharmoniseerde norm

EN13964:2014. �ouwmaterialen met CE markering worden ondersteund door een Declaration of

Performance (DOP) die de gebruikers in staat stellen om de prestaties van beschikbare producten op de

Europese markt te vergelijken.

Installatieschema in detail www)ecophon)nl

M���

Installatieschema 'M���( $oo  Ecophon �k#sto �ne

M���

Installatieschema 'M���( $oo  Ecophon �k#sto �ne
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Ecophon Akusto

™

Screen

Geluidsabsorptie:

>Sound absorption test results according to E� IS� 354. Sound attenuation test results according to IS� 10053.

A

eq

, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m² sabin)

Frequentie Hz

— Akusto Screen, size 1500x1200 mm

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Screen sound attenuation (dB)

Frequentie Hz

— Akusto Screen, size 1500x1200 mm

o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d

 

mm

a.o.p. mm

A

eq

, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m² sabin)

Geluids absorptie klasse

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

40 0.8 1.5 2.5 3.2 3.5 3.4

d

 

mm

a.o.p. mm

Screen sound attenuation (dB)

Insertion loss (dB) Geluids absorptie klasse

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

40 4.0 
.0 	.0 8.0 12.0 1	.0 10.0

Binnenluchtkwaliteit:

Certif icaat/ Label

Franse V�C A 8

Circulariteit:  Volledig recyclebaar.

Visuele uitstraling:  Texona in wit en Caretec hebben een hoge lichtreflectie. Voor meer informatie over de

visuele uitstraling van de verschillende oppervlakken: zie Ecophon kleuren en ondergronden.

Reiniging:  Wekelijks afstof fen en stofzuigen. Het Caretec-oppervlak is ook bestand tegen wekelijks vochtig

afnemen.

© Ecophon Group Ecophon Akusto™ Screen, Created:2021-03-18

Gebruik van desinfectiemiddelen:  Het Caretec surface en Texona Ginger, Sea salt, Thyme, Oyster en

Garlic zijn bestand tegen het veelvuldige gebruik van op ethanol (70%) gebaseerde desinfecteringsmiddelen.

Bovendien is Caretec bestand tegen Klorilli (chlooramine 0,1%). Bevochtig een zachte polyester

microvezeldoek met de oplossing en reinig het oppervlak met zachte cirkelvormige bewegingen.

Installatie:  Installatie volgens meegeleverde montagehandleiding

Mechanische eigenschappen:  Het product is getest overeenkomstig E�1�073-2 en E�1023.

Installatieschema in detail !!!$ec�ph�n$nl

M���

Installatieschema "M���# v��r �c�ph�n �kust� �creen
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Ecophon is de 
toonaangevende leverancier 
van akoestische oplossingen. 
We dragen bij aan een 
gezonde binnen omgeving 
die de werkprestaties, het 
welzijn en de kwaliteit van 
leven verbeteren.

De principes die ons leiden in 
ons werk zijn gebaseerd op 
ons Zweedse erfgoed, waar 
een menselijke benadering 
en een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor 
het leven en toekomstige 
uitdagingen vanzelfsprekend 
zijn. Ecophon is onderdeel 
van de Saint-Gobain 
Group, een wereldleider in 
duurzame oplossingen voor 
leefomgevingen. We zoeken 
constant de balans tussen 
de behoefte aan comfort en 
kosteneffectiviteit  waarbij 
efficiënt energiegebruik en 
bescherming van het milieu 
voorop staan. 

–  making the world  
a better home.


