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A sound effect 
on people

De Ecophon Groep 
Saint-Gobain Ecophon draagt bij aan goede binnenomgevingen voor werken, 
genezen en leren. Dit doen wij door het ontwikkelen, produceren en leveren van 
akoestische producten en systemen. Onze belofte »A sound effect on people« vormt 
de kern van alles wat we doen.

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.

Daarom investeren we in alles, van een interne professor in akoestiek tot 
kennisuitwisselingsnetwerken en e-learning modules en onderzoeksprojecten op het gebied 
van geluid, gezondheid en milieu.

Het heeft ons ertoe aangezet om het voortouw te nemen in de branche wat betreft innovatief 
gebruik van recyclebare en biobased materialen in onze producten en te werken met zo 
min mogelijk impact op het milieu.

En het vormt de basis van onze kernbenadering van het ontwikkelen van akoestische 
materialen en knowhow rond de natuurlijke evolutie van het menselijk gehoor - er voor 
zorgen dat we binnenshuis het geluid net zo ervaren als buiten in de natuur, want dat is 
gewoon beter voor mensen.

Met andere woorden, het is geen belofte die we lichtvaardig doen. Wij geloven dat elk 
kind een omgeving verdient die leren gemakkelijker en leuker maakt. Dat elke patiënt 
onnodige stress moet worden bespaard, dat elke professional op zijn best is als hij zich kan 
concentreren, en dat elke fabrieksarbeider zich veilig moet voelen op het werk.

Het hebben van “a sound effect on people”, op alle mogelijke manieren, is wat we met 
trots doen.

‘‘  Passie, Competentie en Innovatie zijn onze drijfveren.           

Wij weten alles 
van akoestiek 
voor kantoren, onderwijs en 
gezondheidszorg.

Al meer dan 20 jaar hebben Ecophon-specialisten een schat aan 
kennis verzameld en ontwikkeld in het creëren van akoestische 
geluidsomgevingen. Wat uw project ook is, wat uw rol ook is, we 
delen onze kennis graag.

Ecophon Concept Developers zijn experts die gespecialiseerd zijn in kantoor-, 
onderwijs- of zorgomgevingen. Ze volgen academisch onderzoek, trends 
in architectonisch ontwerp, geavanceerde bouwtechnologie en normen en 
voorschriften.

Deze kennis wordt gedeeld via papers, bouwstudies, artikelen, handleidingen en 
nog veel meer, en is gedurende uw hele project voor u beschikbaar.

Van begin tot eind
We begrijpen hoe complex bouwprojecten zijn. De professionals van Ecophon 
staan voor u en uw project klaar in elke ontwikkelingsfase, van planning tot 
realisatie.

Kennis die u kunt gebruiken
De professionals van Ecophon brengen een onderbouwd en up-to-date 
perspectief dat waarde toevoegt in elke fase van uw project. Of u nu een 
investeerder, ontwikkelaar, architect, akoesticus, aannemer, installateur of andere 
belanghebbende bent, wij kunnen u de begeleiding en documentatie bieden die u 
nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw project een succes wordt. 

Mensen presteren op hun best in 
een omgeving die is ontworpen 
op basis van hun activiteit en 
behoeften. Daarom heeft Ecophon 
Activity Based Acoustic Design 
ontwikkeld. Vind de optimale 
akoestische oplossing voor elke 
activiteit of ruimte door vanuit drie 
perspectieven te beginnen:

Activiteit
 

Wat gaan mensen doen in de ruimte?
Telefoneren, teamwerk, focuswerk 

achter de pc of iets anders? 
Hoeveel tijd wordt er tijd besteed aan 

communiceren?

Mensen
Wie gebruikt de ruimte? 

Hun leeftijd, het aantal en eventuele 
speciale behoeften zijn  

allemaal factoren om te overwegen.

Ruimte
Wat zijn de fysieke eigenschappen 
van de ruimte? De grootte, locatie 
in het gebouw, en de gebruikte 

bouwmaterialen zijn
belangrijk om rekening mee te houden.
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Een goede akoestiek  
is 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. 
 
Met sommige ruimtes is dat niet altijd gemakkelijk. Daarom hebben 
we Ecophon Solo™ ontwikkeld - een serie vrijhangende elementen 
die is ontworpen om een van de meest voorkomende architectonische 
uitdagingen met stijl aan te pakken.

Het verschil met Ecophon Solo™

Ecophon Solo combineert een overtuigend design met een extreem goede 
geluidsabsorptie. Het biedt veel flexibiliteit voor het verbeteren van de  
akoestische prestaties in hoge ruimtes of op andere plaatsen waar een vrijhangende 
optie de beste oplossing is.

Denk onder meer aan lobby's, atria, historische gebouwen, restaurants of 
winkelcentra. Door Ecophon Solo panelen direct boven werkplekken, recepties  
en informatiebalies te hangen, of op andere strategische punten in de ruimte, 
worden de akoestische prestaties aanzienlijk verbeterd. Hoe meer Solo panelen zijn 
geïnstalleerd, hoe beter.

Akoestisch ontwerp   
met Ecophon Solo™ 

Ecophon Solo™ is zeer geschikt voor projecten waar een wand-tot-wand 
oplossing ongewenst of geen optie is.

Het bedekt niet het hele plafond. Maar door de afhanghoogte zal het paneel aan 
beide paneelzijden het geluid absorberen – het bedekken van (ongeveer) 60% van 
het plafond  met Ecophon Solo zal bij hoge frequenties bijna dezelfde prestatie 
leveren als een wand-tot-wand plafondsysteem.

Door de panelen zo laag mogelijk te installeren, direct boven het werkgebied, wordt 
het gemakkelijker om te spreken en te horen zonder dat het geluid zich verspreidt 
om anderen in de buurt te storen. Voeg geluidsabsorberende wandpanelen toe aan 
geluidsreflecterende wanden. En om resultaten nog dichter bij een wand-tot-wand 
oplossing te krijgen, installeert u zoveel mogelijk panelen met niet meer ruimte dan 
de afhanghoogte van het paneel ertussen. 

Solo werkt goed samen 
Ecophon Solo™ kan ook worden gebruikt om een bestaande wand-tot-wand 
oplossing te verbeteren die niet voldoet aan de eisen. Door een combinatie van Solo 
panelen en/of baffles toe te voegen, kan de bestaande oplossing de verspreiding van 
geluid en het geluidsniveau nog effectiever beheersen.

Het is meestal beter om Solo panelen afzonderlijk of in clusters op verschillende 
punten over het hele plafondoppervlak te installeren, in plaats van ze op één plek te 
concentreren. Dit dempt en egaliseert het geluid in de hele ruimte, en verbetert de 
algehele kwaliteit van de akoestische omgeving. 
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Ecophon Solo™ 
Biedt expressieve vrijheid

De altijd trendsettende Ecophon Solo™ biedt expressieve 
vrijheid om opvallende nieuwe ontwerpen te creëren. 
De vrijhangende panelen en systemen zijn 40 mm dik en 
leverbaar in alle vormen, kleuren en maten die u nodig hebt
om invulling te geven aan uw artistieke ideeën.  

• Superieure akoestische 
eigenschappen

• Leverbaar in allerlei vormen
• Expressieve vrijheid dankzij een 

veelheid aan kleuren, maten en 
oppervlakken

Ecophon Solo™ productgamma
Solo is het originele akoestische eiland met uitstekende akoestische 
eigenschappen dat u oneindige creatieve opties geeft voor een 
uitstekend ontwerp met hoge functionaliteit.

Kies uit verschillende vormen, maten en kleuren, creëer uw eigen 
unieke Solo-vorm of verken de ontwerpkenmerken van Solo Textile en 
Solo Steel.

Bekijk de wereld in kleur
Verbeter uw visuele statement met het uitgebreide Solo kleurengamma. 
Het standaard kleurengamma van de Solo familie omvat 20 
aantrekkelijke Akutex™ FT-kleuren, geïnspireerd door de natuur. Het 
kleurenpalet bevat ook nog eens zeven Solo Textile kleuren en vier 
Solo Steel kleuren.

Vrijheid om high-end design te creëren
Absolute ontwerpvrijheid met Ecophon Solo™ Freedom. Gebruik 
onze standaardvormen of maak een statement door je eigen vorm 
te creëren die perfect in de ruimte past. Speel met kleur, installatie-
alternatieven zoals gelaagdheid om indruk te maken met uw unieke 
ontwerp.

Ecophon E-tools
Ecophon biedt verschillende handige tools en services voor de 
verschillende fasen van het bouwproces, van inspiratie tot specifi eke 
onderhoudsinstructies voor uw Ecophon-producten. Lees meer en 
probeer onze E-tools op www.ecophon.nl

Een vorm voor elke behoefte
Solo is ons sterkste voorbeeld van hoe design en functionaliteit kunnen 
harmoniseren om sferen te creëren die aangenaam zijn voor het 
oog, het oor en de geest. Met verschillende maatopties en klassieke 
vormen, heb je alle mogelijkheden om te creëren, of je nu van rond, 
vierkant of rechthoekig houdt. Groot of klein.

Ervaar de akoestiek verticaal
Hangend aan het plafond kunnen baffl es worden gebruikt om strakke 
lijnen te creëren, golfbewegingen of zig-zag patronen. Gemonteerd 
aan de wand voegen ze interessante contouren en diepte toe aan 
elke ruimte. Baffl es zijn net zo eenvoudig te monteren als prettig om 
naar te kijken.
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Modules: 600x1200x40, 
600x2400x40, 1200x1200x40, 
2400x1200x40, Rows: 600x1040x40, 
1200x1040x40, 2400x1040x40

1800x1200x40, 2400x600x40, 
2400x1200x40, 3000x1200x40

Ø800x40, Ø1200x40 Ø1600x40

 Afmetingen Afmetingen

 Afmetingen  Afmetingen

1200x1200x40

 Afmetingen

Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo™ MatrixEcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle XL

≤ 2400x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x1200x40

1200x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40, 
1200x600x40, 1800x200x40, 
1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40

 Afmetingen

 Afmetingen

 Afmetingen

 Afmetingen

 Afmetingen

 Afmetingen

 Afmetingen

Ecophon Solo™ Freedom

Ecophon Solo™ Baffl e 
Wave

Ecophon Solo™ Steel

Ecophon Solo™ Textile

Ecophon Solo™ Baffl e 
ZigZag

Ecophon Solo™ Baffl e

Ecophon Solo™ Baffl e Wall

Ecophon Solo™ 
productgamma

De Solo familie is verkrijgbaar in tal van kleuren en een 
breed scala aan vormen en maten. Deze vrijhangende 
panelen zijn allemaal 40 mm dik en bieden uitstekende 
akoestische eigenschappen.

Ecophon Solo™ Rectangle 
Line

2400x1200x40

 Afmetingen

70% 
gerecycled glas

Onze glaswol bevat meer dan 

Vanwege onze uitzonderlijke grondstof en het 
gebruik van waterkracht en biogas, hebben we 

hoogstwaarschijnlijk de 

in de branche, per geproduceerde 
vierkante meter productpaneel.

laagste 
CO2-uitstoot

100% 
 recyclebaar

brandveiligheid 
A2-s1,d0

Superieure 

Gezonde 
binnenluchtkwaliteit 
factoren die van invloed zijn op ons 

binnenmilieu:

Ecophon leeft en ademt 
akoestische oplossingen, maar 
wist u dat onze producten ook 
goed zijn voor een gezonde 

binnenluchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit binnen
Thermisch comfort

Akoestiek
Visuele of lichtkwaliteit
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Ecophon Solo™ Square
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Ontwerpmogelijkheden met 

verschillende kleuren en 
ophangsystemen

Ecophon Solo™ 
Rectangle Line
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Volledig geïntegreerd verzonken 

armatuur met hoge lichtopbrengst

Ecophon Solo™ Rectangle
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Ontwerpmogelijkheden met 

verschillende maten, kleuren en 
ophangsystemen

Ecophon Solo™ Matrix
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Vrijhangend design met patronen in 

gridsysteem voor grote ruimten
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Ecophon Solo™ Circle
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Ontwerpmogelijkheden met 

verschillende kleuren en 
ophangsystemen

Ecophon Solo™ Freedom
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2.  Op maat gemaakte vormen 

volgens uw eigen ontwerp
3. 6 creatieve standaardvormen

Ecophon Solo™ Circle XL
1.   Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Ontwerpmogelijkheden met 

verschillende kleuren en 
ophangsystemen

Ecophon Solo™ Textile
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Paneel bedekt met textiel
3.  Expressieve stijl dankzij de kracht 

van textuur en design
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Ecophon Solo™ Baffl e
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant
3.  Voegt een ander perspectief en 

duidelijke lijnen toe

Ecophon Solo™ 
Baffl e ZigZag
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2.  Zigzagvormig ontwerp met rechte, 

geverfde kant
3.  Voegt een ander perspectief en 

duidelijke lijnen toe

Ecophon Solo™ Baffl e Wave
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2.  Golfvormig ontwerp met rechte, 

geverfde kant
3.  Voegt een ander perspectief en 

duidelijke lijnen toe

Ecophon Solo™ 
Baffl e Wall
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2. Rechte, geverfde kant 
3.  Voegt interessante contouren en 

diepte toe aan iedere ruimte 1716



Ecophon Solo™ Steel
1.  Superieure akoestische 

eigenschappen
2.  Bedekt met geperforeerd 

gepoedercoat staal
3. Robuust ontwerp 

Installatiemethoden
 

Ecophon Solo™ biedt een verscheidenheid aan montagemethoden om te 
voldoen aan de markteisen voor verschillende installaties, zowel voor wand 
als plafond. Geniet van vrijheid van expressie met een verscheidenheid aan 
installatiestijlen.

Directe installatie dichtbij het bouwkundig plafond met 
Connect Absorber Beugel en Connect Absorber Anker. De 
beugels zijn verkrijgbaar in verstelbare lengtes van 50-70 mm 
en 70-90 mm

Afgehangen met kabels met Connect verstelbare 
kabelhanger. Kabelmontage kan ook worden gedaan in een 
hoek van maximaal 45° en in meerdere niveaus.

Eenpuntsbevestiging met Connect Absorber Beugel en 
Connect Absorber Anker. De installatie heeft een discreet 
ontwerp en vermindert het aantal bevestigingen in het 
plafond.

Baffl e installatie kan worden gedaan als directe installatie 
met behulp van Solo Baffl e Anker en Connect Baffl e Profi elen 
of Connect Baffl e Wall bevestiging. Voor hangende montage 
kan de Connect verstelbare kabelhanger of het Connect-
ophangsysteem worden gebruikt met Solo Baffl e Haak.

Een perfecte match
Ecophon Akusto™ wandoplossingen zijn een uitstekende 
aanvulling om de akoestische omgeving verder te verbeteren. 
Akusto lost akoestische uitdagingen op en biedt tegelijkertijd 
mogelijkheden om de huidige trends in ontwerp en installatie 
te volgen. Een scala aan kleuren en verschillende afwerkingen 
zorgen ervoor dat Akusto geschikt is voor vele toepassingen.

Solo MatrixTM installatie kan gedaan worden in modules 
of rijen met Connect™ ophangsysteem. De voorgemonteerde 
ankers en de klikverbinding met het ophangsysteem geven 
een vrijhangend ontwerp met de nauwkeurigheid van 
een ophangsysteem. De Connect Nonius Hangers zijn 
verkrijgbaar in verschillende lengtes.
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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
Lichtreflectie13%.        

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%. 

Opm:
Kleuren kunnen enigszins variëren tussen 
verschillende productiebatches. 

Reproductie van kleuren varieert tussen print en 
werkelijkheid.

Scallop Shells 
Benadert NCS kleurmonster S 0804-Y50R
Lichtreflectie 76%.

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 39%.

Ecophon Textile
Ecophon Textile geeft u de mogelijkheid om een goede akoestiek te creëren die er tegelijkertijd 
ingetogen en opvallend uitziet. Het subtiele patroon is gemaakt van hoogwaardig gebreid 
materiaal met behulp van de piquetechniek. Het wordt gekenmerkt door een textuur van fijne 
ribbels, waardoor het een zachte gloed krijgt wanneer er licht op het oppervlak schijnt.

Peaceful 
Benadert NCS kleurmonster S 3010-G80Y
Lichtreflectie 37%.  

Reliable 
Benadert NCS kleurmonster S 3502-Y
Lichtreflectie 37%.  

Curious 
Benadert NCS kleurmonster S 3030-B
Lichtreflectie 29%.     

Confident 
Benadert NCS kleurmonster S 6020-R90B
Lichtreflectie 9%.         

Genuine 
Benadert NCS kleurmonster S 7005-R80B
Lichtreflectie 10%.      

Fearless 
Benadert NCS kleurmonster S 9000-N
Lichtreflectie 2%.        

Passionate 
Benadert NCS kleurmonster S 2030-R20B
Lichtreflectie 33%.  

Milky Way 
Benadert NCS kleurmonster S 0500-N
Lichtreflectie 85%. 

Asteroid Grey 
Benadert NCS kleurmonster S 3502-R
Lichtreflectie 38%.       

Endless Space 
Benadert NCS kleurmonster S 9000-N
Lichtreflectie 2%.       

Venus Copper 
Benadert NCS kleurmonster S 3040-Y50R
Lichtreflectie 22%. 

Opm:
Kleuren kunnen enigszins variëren tussen 
verschillende productiebatches.

Reproductie van kleuren varieert tussen print en 
werkelijkheid.

Akutex™ FT
Het Akutex™ FT label garandeert dat het product is afgewerkt met een superieure oppervlakte technologie. Onze R&D is 
altijd gericht op visuele aspecten, akoestische eigenschappen, de werkomgeving, trends in architectuur en duurzaamheid. 
Dit zorgt ervoor dat Akutex™ FT altijd een stap voor is.

Ecophon Steel
Ecophon Steel is een micro-geperforeerd 
gepoedercoat stalen oppervlak dat een 
robuust en eigentijds gevoel geeft.

Opm:
Er kan een beperkte kleurvariatie optreden 
tussen batches. Ecophon Textile stoffen 
zijn ontworpen voor een lange levensduur, 
regelmatig afstoffen volgens de Ecophon-
specificaties en beperkte blootstelling aan 
directe UV-straling wordt aanbevolen om de 
levensduur van de producten te verlengen. 
Reproductie van kleuren varieert tussen print en 
werkelijkheid.

Kleuren en oppervlakken 
Waarom de kleur en het oppervlak  
belangrijk zijn

Een akoestisch plafond is vaak het grootste aaneengesloten oppervlak in een 
ruimte. Dit betekent dat het niet alleen invloed heeft op de hele look en feel 
van het interieur, maar ook op het welzijn van de eindgebruikers. Ecophon 

heeft verschillende soorten oppervlakken en in verschillende kleuren ontwikkeld 
voor de meeste soorten omgevingen.
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Installatiemethode

Vorm Product Afmeting, (mm) Direct Afgehangen met 
draadkabel

Afgehangen met 
draadkabel in een 

hoek ≤45°

Afgehangen, 
met 

draadkabel,  
multi-niveau 

Afgehangen 
met Connect™ 
ophangsysteem

Afgehangen  
in Connect™ 

systeem

Wand Oppervlak

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ 
FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ 
FT1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ 
FT

Ecophon Solo™ Matrix (Modules) 600x1200x40 • Akutex™ 
FT600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (Rows) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ 
FTØ 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ 
FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ 
FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ 
FT1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ 
FT1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ 
FT1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ 
FT1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Ecophon Solo™ overzicht 

Afgehangen 
met draadkabel, 

éénpunts-
bevestiging Ecophon Solo™ panelen dragen bij 

aan een gezond binnenmilieu met 
van nature lage VOC-emissies. Als 
resultaat, voldoen Solo panelen aan 
de Franse VOC A en de Finse M1 
certificeringen.

De producten dragen niet bij aan 
brand en de kern van glaswol 
van de Solo panelen is getest en 
geclassificeerd als onbrandbaar 
volgens EN ISO 1182. Brand 
classificatie volgens EN 13501-1, 
zie Technische eigenschappen op bij 
elk product.

Alle Ecophon Solo-producten 
kunnen dagelijks met droge doek 
worden afgenomen en gestofzuigd. 
Het Akutex FT-oppervlak kan ook 
wekelijks met een vochtige doek 
worden gereinigd.

Meer product- en 
systeeminformatie  
zoals hulp bij installatie 
en documentatie  
over duurzaamheid  
zijn te vinden op  
www.ecophon.nl
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Systeem- 
eigenschappen
Akoestiek, technische eigenschappen en 
installatieschema’s 

Ecophon Solo™ Square 26

Ecophon Solo™ Rectangle 28

Ecophon Solo™ Rectangle Line 30

Ecophon Solo™ Matrix 32

Ecophon Solo™ Circle 34

Ecophon Solo™ Circle XL 36

Ecophon Solo™ Freedom 38

Ecophon Solo™ Textile  40

Ecophon Solo™ Baffle 42

Ecophon Solo™ Baffle Wave 44

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 46

Ecophon Solo™ Baffle Wall 48

Ecophon Solo™ Steel 50
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www.ecophon.nlf

Ecophon is een toonaangevende leverancier van akoestische oplossingen. We dragen bij aan een 
gezonde binnenomgeving die kwaliteit van leven, welzijn en prestaties van mensen verbetert. 
Onze zintuigen hebben zich gedurende duizenden jaren ontwikkeld om goed te functioneren 

in de natuur. Onder ons motto ‘a sound effect on people‘ is het onze ambitie om deze ideale 
natuurlijke geluidsomgeving in onze hedendaagse binnenruimtes terug te brengen. 

De principes die ons leiden in ons werk zijn gebaseerd op ons 
Zweedse erfgoed. In al onze activiteiten staan een menselijke 
benadering en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het 
leven en de toekomstige uitdagingen van de mens centraal. 

Ecophon is onderdeel van de Saint-Gobain Group, wereldwijd marktleider in 
duurzame oplossingen voor leefomgevingen. Saint-Gobain behoort tot de top 
100 industriële groepen in de wereld en zet zich continu in voor innovatie om 

leefruimten comfortabeler en kostenefficiënter te maken. Saint-Gobain komt met 
oplossingen voor de grootste internationale vraagstukken op het gebied van 
efficiënt energiegebruik en de bescherming van het milieu. Welke behoeften 

er ook ontstaan in onze leefomgevingen en in de bouwsector, ‘the future is 
made of Saint-Gobain’
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