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Verbeter uw werkomgeving 
met activiteit gerelateerd akoestisch design



32

 Soundlight Comfort

 Ecophon Focus™

 Ecophon Master™ 

 Ecophon Solo™ 

 Ecophon Combison™

 Ecophon Akusto™  

In de loop van duizenden jaren heeft het menselijk gehoor zich 
ontwikkeld om perfect te functioneren in de natuur. Tegenwoordig 
brengen we meer dan 90% van onze tijd binnen door. Ecophon 
beschouwt het al meer dan 50 jaar als haar missie om mensen 
ervan bewust te maken dat het belangrijk is om een binnensituatie 
te creëren die lijkt op wat we in de vrije natuur ervaren.

Dus, waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen 
van een kantoor? Allereerst is het zeer waarschijnlijk dat 
medewerkers in  kantoren een grote verscheidenheid aan 
taken  uitvoeren. Op een gegeven moment gaan mensen 
gesprekken voeren aan de telefoon, in teams werken, 
vergaderingen hebben, geconcentreerd werken achter de pc 
of brainstormsessies houden. Al deze activiteiten vragen om 
een eigen akoestische oplossing. We noemen dit activiteit 
gerelateerd akoestisch design. Onze oplossingen ondersteunen 
de activiteit die in een ruimte plaatsvindt en verbeteren 
zodoende de werknemerstevredenheid, de prestaties en het 
welzijn  van de mensen die in deze ruimtes werken.

Met zorg voor het milieu
Alles wat Ecophon doet gaat over mensen. Daarom streven 
wij ernaar om onze impact op het milieu te beperken. De 
glaswol in onze systemen wordt geproduceerd uit meer dan 
70 procent gerecycled huishoudglas en een bindmiddel op 
plantaardige basis. Onze akoestische panelen zijn licht van 
gewicht wat zorgt voor een lager energieverbruik bij transport. 
We gebruiken duurzame energie in onze productiefaciliteiten 
en kantoren en voegen geen schadelijke stoffen toe aan onze 
verf op waterbasis. Ons productieafval wordt omgevormd 
tot korrels die gebruikt worden als drainagemateriaal op 
stortplaatsen.

Als het op het milieu aankomt kunt u ervan verzekerd zijn 
dat onze systemen volledig veilig zijn. We zijn gecertificeerd 
door vooraanstaande instanties op het gebied van het 
binnenklimaat en onze systemen worden aanbevolen door de 
Zweedse Astma en Allergie associatie.

   
Ecophon – a sound effect on people.

Breng buiten naar binnen
om welzijn en prestaties te verbeteren

 Activity Activity People People  Space  Space

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers. De specificaties zijn 
een algemene handleiding om te bepalen welk product het meest geschikt is voor een bepaalde eis of voorkeur. De 
technische gegevens zijn gebaseerd op de behaalde resultaten in een gebruikelijke testomgeving of op langdurige 
gebruik in normale omstandigheden. De gespecificeerde functies en eigenschappen van de producten en systemen zijn 
alleen geldig indien gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, montagehandleidingen, 
onderhoudsvoorschriften en indien andere aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling 
van specifieke onderdelen of producten, kan Ecophon geen aansprakelijkheid aanvaarden voor functie, resultaten 
en eigenschappen van de producten. Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn ter 
algemene informatie en maken geen deel uit van enige overeenkomst. Ecophon behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande aankondiging wijzigingen in de producten aan te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten. 
Kijk voor actuele informatie op www.ecophon.nl of neem contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van 
Ecophon.
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Activiteit gerelateerd akoestisch design  
een belangrijk aspect voor een succesvolle organisatie

Bent u op dit moment in een kantoor met een open werkomgeving? Kijk even rond 
en luister. Hoort u mensen praten aan de telefoon? Hoort u gesprekken die voor u 
niet relevant zijn? Hoort u ventilatiesystemen? Hebt u het gevoel dat dit alles u stoort, 
uw concentratie vermindert en u zich gestresst voelt? Dan bent u niet de enige. De 
grootste storingsfactor binnen kantoren is ongewenst geluid.1  

Een eigen bureau voor iedere medewerker is niet meer vanzelfsprekend in 
deze tijd. Veel kantoren worden ontworpen met flexibele werkplekken in 
verschillende delen van het gebouw. Dit betekent dat je afhankelijk van je 
taak kunt switchen tussen bijvoorbeeld een concentratiewerkplek, een plek 
waar je telefoongesprekken kunt voeren, een ruimte voor vergaderingen, 
videoconferenties, teamwerk, brainstormsessies of semi-geconcentreerd 
werk. Echter, het creëren van verschillende ruimtes voor deze activiteiten 
alleen is niet voldoende. Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de 
akoestiek, zal spraak zich verspreiden door de verschillende ruimtes. Het 
geluid zal reflecteren tegen de wanden, plafonds en vloeren en storende echo’s 
creëren. Als gevolg daarvan gaan mensen harder praten om toch gehoord te 
worden, waardoor het geluidsniveau alleen maar toeneemt. Het gevolg is een 
werkomgeving waarin het niet prettig werken is.  

Ondersteun de activiteit
Om kantoorruimtes te creëren waarin medewerkers een bepaalde activiteit 
kunnen uitoefenen in een omgeving waarin ze zich goed voelen, heeft Ecophon 
activiteit gerelateerd akoestisch design ontwikkeld. Dit is een methode voor het 
ontwerpen van binnenruimtes die het niveau van concentratie en communicatie 
die in de ruimte plaatsvinden ondersteunen. In de praktijk betekent dit het 
definiëren vanuit drie perspectieven – de activiteit, de mensen en de ruimte 
– en het vinden van de gezamenlijke basis waar zij alle drie voordeel van 
hebben. De oplossingen worden bereikt door het toepassen van een combinatie 
van hoogwaardige akoestische elementen.

Kantoorfeitjes

Activiteit Mensen 

Ruimte

1 KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Proceedings: Indoor Air 2005, 
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occupants surveys”.

2 Fried et al “The joint effects of noise, job complexity 
and gender on employee sickness absence”, Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 2002, 75, 
131–144.

3 DeMarco, Lister, “Programmer performance and the effects 
of the workplace”, 1985, ICSE ‘85 Proceedings of the 8th 
international conference on Software engineering.
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about workplace design”, BOSTI associates, 2001
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2005
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2 Mensen2 Mensen
Wie zijn de mensen die de activiteit 
gaan uitvoeren? Zijn het er veel of 
weinig, oud of jong? Hebben ze 
speciale behoeften?

3 Ruimte3 Ruimte

1 Activiteit1 Activiteit
Welke activiteit vindt plaats in de ruimte? 
Telefoneren, videoconferencing, teamwerk, 
concentratiewerk of iets anders? Hoeveel tijd 
wordt gebruikt voor communicatie?

Is de ruimte groot of klein? Waar is deze 
gesitueerd, welke ruimtes liggen er naast en welke 
activiteiten worden daar uitgevoerd? Heeft het 
gebouw kale betonnen wanden, plafonds en 
vloeren? Zijn er ventilators, projectors of andere 
geluidsbronnen in de ruimte?

- Blootstelling aan geluid is significant gecorreleerd aan ziekteverzuim: Hoe 
complexer de taak hoe groter de correlatie wordt 2

- De top 25% best presterende medewerkers zijn beter afgeschermd tegen 
verstoringen, hebben bewuste verstoringen op hun werk en hebben minder 
telefonische verstoringen 3 

- 60% van onze tijd wordt besteed aan concentratiewerk 4

- Het duurt voor een werknemer gemiddeld 25 minuten om terug te keren 
naar de oorspronkelijke taak na een onderbreking, en nog eens acht minuten 
voordat de werknemer hetzelfde niveau van concentratie heeft bereikt 5 

- De kosten van de medewerkers zijn 82% van de totale gebouwkosten over 
een periode van tien jaar. Dit zijn 16 keer de kosten van de fysieke werkplek 4

Een goede akoestische omgeving kan

- adrenalineniveaus verminderen met 30%  6 

- taakmotivatie verhogen met 66% 6 

- prestaties en accuraatheid tot 50 % verbeteren bij complexe taken 7  

- hoofdrekenen verbeteren met 20% 8
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Informele ontmoetingen

Akoestische afwegingen:

Hoge geluidsniveaus en geluidsverspreiding voorkomen

Boven:

Areco Sweden AB, Zweden
Fotografie: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
Rechts:

Cegedim Nordics, Zweden
Fotografie: Teddy Strandqvist/Studio-e.se

Op elke plek waar mensen elkaar ontmoeten, vinden informele ontmoetingen plaats. In een 
kantoor is dit gebruikelijk in het bedrijfsrestaurant en pantry’s. De ruimtes zijn meestal groot en 
hebben hoge plafonds. Er zijn vaak veel mensen in de ruimtes, er is lawaai van borden en bestek 
en geluiden van mensen die praten of voorbij lopen.

Uitdaging: Het belangrijkste is om het 
algemene geluidsniveau in deze ruimte laag te 
houden. Wanneer het algemene geluidsniveau 
namelijk hoog is gaan mensen harder praten 
om zichzelf verstaanbaar te maken. Dit 
geluidsniveau wordt daardoor steeds hoger en 
het geluid kan zich verspreiden naar plekken 
waar mensen achter hun bureau aan het werk 
zijn. 

Oplossing: De beste oplossing is het 
aanbrengen van de geluidsabsorberende 
elementen aan plafond en wanden. Wanneer 
deze ruimte aangrenzend is aan werkplekken, 
dan zijn geluidsabsorberende schermen 
aanbevolen. Deze verdelen de ruimte en 
voorkomen dat het geluid zich verspreidt. Het 
is ook aan te bevelen om na te denken over de 
locatie waar de informele ontmoetingsplekken 
gesitueerd worden, zodat ze niet dicht bij 
activiteiten zitten die concentratie vereisen.
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Multitasken

Boven:

Sumitomo Electric GmbH, Duitsland
Fotografie: Hans Georg Esch           
Rechts:

Google Dublin EMEA HQ, Ierland
Fotografie: Peter Wuermli Photography

Akoestische afwegingen: 

Geluidsverspreiding en verstoringen tussen werkplekken voorkomen

De meeste mensen hebben gedurende de dag veel verschillende activiteiten die ze moeten 
uitvoeren, dit gebeurt vaak wanneer ze achter hun bureau zitten in een grote open ruimte, 
omgeven door collega’s. Zij zullen afwisselend telefoongesprekken voeren, geconcentreerd 
werken aan complexe taken, maar ook  e-mails beantwoorden en presentaties voorbereiden. Zij 
zullen ook rondlopen en informele besprekingen hebben in de verkeersruimte of met hun collega 
die aan hetzelfde blok zit.    

Uitdaging: Om te voorkomen dat spraak 
en andere geluiden zich verspreiden is het 
belangrijk om verstoringen van collega’s te 
beperken. 

 

Oplossing: Een geluidsabsorberend 
plafond met goede absorberende 
kwaliteiten op het spraakfrequentiegebied 
en geluidsabsorberende schermen die 
medewerkers in groepen verdelen. 
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Teamwerk

Boven:

Joulz, Nederland
Fotografie: Menno Emmink
Rechts:

Joulz, Nederland
Fotografie: Menno Emmink

Akoestische afwegingen

Lokale spraakverstaanbaarheid bevorderen, hoge geluidsniveaus en 
geluidsverspreiding voorkomen

Medewerkers zijn vaak betrokken in projecten en teamopdrachten. Om te slagen, is het belangrijk 
dat er kennisuitwisseling plaatsvindt in de groep. Hiervoor gebruikt men projectvergaderingen, 
discussies en werksessies. Bij voorkeur wordt dit gedaan in een aparte ruimte, maar vaak vindt dit 
ook plaats in een semi-open werkplek of tussen anderen in een compleet open ruimte.

Uitdaging: In een projectruimte is het 
belangrijk om hinderlijke wand-tot-wand 
echo’s te voorkomen en een goede 
spraakverstaanbaarheid te creëren om 
communicatie te bevorderen. De ruimte dient 
een goede geluidsisolatie te hebben, waarmee 
voorkomen wordt dat geluid de ruimte 
binnenkomt of uitgaat.

In een semi-open of open ruimte is het 
belangrijk om te voorkomen dat geluid 
verspreid wordt in de ruimte, het is belangrijk 
om te zorgen dat geluidsniveaus laag blijven, 
wat voorkomt dat mensen hun stem gaan 
verheffen. Het projectteam dient echter wel 
lokaal een goede spraakverstaanbaarheid te 
hebben. 

Oplossing: Een projectruimte heeft 
een goede geluidsisolatie nodig, een 
geluidsabsorberend plafond met goede 
absorberende eigenschappen in de lage 
frequenties en wandpanelen. 

In een semi-open of open ruimte heb je 
een geluidsabsorberend plafond met 
goede absorberende kwaliteiten op het 
spraakfrequentie gebied nodig en als er 
mensen in aangrenzende ruimtes verstoord 
kunnen worden, zijn geluidsabsorberende 
schermen aanbevolen. 
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1-2 person 
brainstormar 
stående

Brainstormen

Boven:

Sumitomo Electric GmbH, Duitsland
Fotografie: Hans Georg Esch        
Rechts:

Areco Sweden AB, Zweden
Fotografie: Teddy Strandqvist/Studio-e.se

Akoestische afwegingen:  

Goede spraakverstaanbaarheid, echo’s voorkomen en voldoende 
geluidsisolatie

Wanneer de creativiteit de vrije loop krijgt in een brainstormsessie is het een levendige activiteit, 
vaak met mensen die rondlopen en twee of meer mensen die spreken op hetzelfde moment. De 
dynamische activiteit gebeurt meestal in een gesloten ruimte met een flexibel interieur. 

Uitdaging: Echo’s voorkomen, communicatie 
ondersteunen en  het geluid van het betreden 
en verlaten van de ruimte voorkomen.

Oplossing: Geluidsisolatie, een 
geluidsabsorberend plafond of vrijhangende 
elementen, en wandpanelen aan ten minste 
een wand, maar bij voorkeur aan twee 
aangrenzende wanden. 
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Callcenter werk

Boven:

KIA, Nederland
Fotografie: Michael Oosten Fotografie
Rechts:

Saint-Gobain Ecophon AB, Zweden
Fotografie: Rickard JohnssonT/Studio-e.se

Akoestische afwegingen:

Voorkomen van hoge geluidsniveaus, verminderen verstoringen tussen 
werkplekken, goede spraakverstaanbaarheid over de telefoon en 
verminderen geluidsverspreiding

Telefonische conversaties zijn een belangrijke en snelle manier om zaken te doen en vragen te 
beantwoorden. Wanneer je een call center of sales team hebt, zijn er veel mensen aanwezig in 
hetzelfde gebied die tegelijkertijd telefoneren. Dit betekent dat veel spraak wordt verspreid in 
allerlei richtingen, wat zorgt voor hoge geluidsniveaus en slechte spraakverstaanbaarheid over de 
telefoon. 

Uitdaging: Het voorkomen van 
hoge geluidsniveaus om zo de 
spraakverstaanbaarheid over de telefoon te 
verbeteren en hoog achtergrondlawaai te 
voorkomen. Het reduceren van verstoringen 
tussen collega’s en borgen dat geluid zich niet 
verspreidt naar andere ruimtes.

Oplossing: Een geluidsabsorberend 
plafond met de beste absorptiekwaliteit in alle 
frequenties, geluidsabsorberende schermen 
die zorgen dat mensen in groepen verdeeld 
worden en wandpanelen op elke mogelijke 
vrije wand. 
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En person som jobbar 
koncentrerat

Person som 
jobbar

Förbi passerand 
Person/er

Concentratiewerk

Boven:

Raben, Polen
Fotografie: Bartosz Makowski
Rechts:

Nordstrand Frisenstam Rung, Zweden
Fotografie: Bert Leandersson

Akoestische afwegingen:

Voorkomen wand-tot-wand echo’s, geluidsisolatie en goede 
spraakverstaanbaarheid

Op z’n tijd moet iedereen weleens geconcentreerd werken zonder verstoord te worden. 
Aangezien steeds minder mensen een eigen (cel)kantoor hebben is het daarom cruciaal om, 
zogenoemde concentratiewerkplekken te creëren. Deze worden onder andere gebruikt om te 
concentreren op belangrijke taken, lange telefoongesprekken, videoconferenties en meetings. 

Uitdaging: Hinderlijke wand-tot-wand 
echo’s voorkomen, spraakverstaanbaarheid 
verbeteren en zorgen dat geluid niet in of uit 
de ruimte gaat.

Oplossing: Voor zowel cellenkantoren 
als concentratiewerkplekken is goede 
geluidsisolatie van belang, een 
geluidsabsorberend plafond en wandpanelen 
aan ten minste een muur.
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Formele vergaderingen

Boven:

Cegedim Nordics, Zweden
Fotograaf: Teddy Strandqvist/Studio-e.se
Rechts:

Toyota Material Handling, Nederland
Fotografie: Menno Emmink

Akoestische afweging:

Goede geluidsisolatie, spraakverstaanbaarheid en houd rekening met 
lage frequenties (met name wanneer er videoconferencing plaatsvindt)

Om constructief overleg te hebben is het belangrijk dat we iedereen goed kunnen zien en horen. 
Iedereen moet makkelijk te verstaan zijn en mee kunnen doen met conversaties, presentaties en 
discussies. Het is echter ook belangrijk om te voorkomen dat geluid zich verspreid naar anderen in 
het kantoor.

Een vergaderruimte is bijna altijd uitgerust met een hoop middelen, zoals brommende beamers, 
speakers of telefoon- en videoconferencing. Tegelijkertijd zijn er vaak twee glazen wanden en een 
derde wand is uitgerust met een whiteboard. Spraak weerkaatst hier van alle harde oppervlakken 
en dit zorgt ervoor dat er echo’s ontstaan die de spraak vertroebelen. 

Uitdaging: Zorg dat geluid niet in of uit 
de ruimte kan gaan, zorg voor een goede 
spraakverstaanbaarheid door wand-tot-
wand (flutter-)echo’s en verstoring door 
laagfrequente tonen te voorkomen. 

Oplossing: Zeer goede geluidsisolatie, 
geluidsabsorberend plafond met goede 
absorberende kwaliteiten op het gebied van 
lage frequenties en akoestische wandpanelen 
die ten minste één, maar bij voorkeur twee 
aangrenzende wanden bedekken.
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Receptie

Boven:

Toyota Material Handling, Nederland
Fotografie: Menno Emmink
Rechts:

Raben, Polen
Fotografie: Bartosz Makowski

Akoestische afwegingen: 

Echo’s voorkomen en spraakverstaanbaarheid verbeteren bij de balie 
en aan de telefoon

Wanneer klanten of gasten in de receptieruimte arriveren zouden ze zich meteen welkom moeten 
voelen. Ze moeten op een makkelijke manier kunnen communiceren met de baliemedewerker of 
receptioniste en rustig kunnen wachten totdat iemand hen komt halen. 

Een receptieruimte heeft vaak grote ramen, veel harde oppervlakken en een hoog plafond. Op elk 
moment kunnen er mensen naar binnen lopen en vinden er gesprekken plaats via de telefoon of 
met de baliemedewerker of receptioniste.

Uitdaging: Absorptie van geluid om 
hinderlijke echo’s te voorkomen, verbeteren 
van spraakverstaanbaarheid en zorgen dat 
gesprekken bij de balie niet verspreid worden 
door de ruimte.

Oplossing: Een geluidsabsorberend plafond 
met goede absorptiekwaliteiten, verlaagde 
geluidsabsorberende vrijhangende elementen 
direct boven de balie en wandpanelen aan de 
wand achter de receptie. 
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Op weg naar    
akoestisch comfort

Als de ruimte is gedefinieerd aan de hand van de activiteit, de mensen en de ruimte , dan is de volgende stap het vinden van een 
akoestische oplossing om het gewenste akoestisch comfort te bereiken. Afhankelijk van wat er gaat gebeuren in de ruimte, moet 
deze oplossing bepaalde akoestische kwaliteiten hebben. Zodra u deze kwaliteiten weet, is het eenvoudig om de akoestische 
systemen te vinden die nodig zijn.

Nagalm
Geluid dat wordt weerkaatst. In kleinere ruimtes en grotere ruimtes met veel harde oppervlakken, kan 
het geluid gemakkelijk weerkaatsen tegen de wanden met storende echo’s tot gevolg. Deze echo’s maken 
het moeilijk om te horen wat je moet horen. Om deze echo’s (nagalm) tegen te gaan heb je de juiste 
hoeveelheid absorptiemateriaal aan het plafond en aan de wanden nodig, in correlatie met de afmeting van 
de ruimte.

Spraakverstaanbaarheid
Verstaan en begrepen worden zonder je stem te verheffen. Late reflecties (echo’s) en achtergrondgeluid 
van installaties, zoals kantoorapparatuur en projectors/beamers, verminderen de spraakverstaanbaarheid en 
hinderen de communicatie. Een combinatie van akoestische plafonds en akoestische wandpanelen helpen 
om een ruimte te creëren waar de spraakverstaanbaarheid goed is.   

Al deze akoestische parameters zijn gebaseerd op ISO 3382-1, ISO 3382-2 en ISO 3382-3.

Meting van akoestische kwaliteiten 

Wand-tot-wand plafonds 
Wanneer u een wand-tot-wand plafond toepast, gebruikt u de praktische absorptie van het plafond in verschillende frequenties. De meting wordt 
dan, om het gemak van communicatie te verbeteren, omgezet in een absorptieclassificatie A, B, C ,etc. Absorptieklasse A heeft de hoogste 
geluidsabsorptie.   

Geluidsabsorbers kleiner dan 10 m2 

Als u vrijhangende eilanden of screens gebruikt met een absorptieoppervlak van minder dan 10 m2, dan wordt het niet aanbevolen om de absorptie 
op dezelfde manier te meten als bij een volledig dekkend wand-tot–wand plafond. In plaats daarvan meet u het equivalente absorptieoppervlak 
(Aeq) in vierkante meters. Bijvoorbeeld, als u een cluster van geluidsabsorbers hebt van 5 m2 en de meting geeft een  Aeq van 7.5 m2 bij een bepaalde 
frequentie, dan betekent dit dat iedere geïnstalleerde vierkante meter een equivalent absorptieoppervlak heeft van 1.5 m2 (7.5/5) in die frequentie.

Deze metingen en classificaties zijn uitgevoerd volgens ISO 354 en ISO 11654.

Voortplanting van geluid
Geluid dat zich verspreidt in een ruimte. Als we de voortplanting van geluid niet tegengaan zal het 
zich verspreiden door de hele ruimte met verhoogde geluidsniveaus en constante verstoring tot gevolg. 
Om dit te voorkomen heb je tenminste een akoestisch plafond nodig met geluidsabsorptieklasse A. 
In de meeste gevallen moet je het plafond aanvullen met geluidsabsorberende werkplekschermen en 
wandpanelen. Aangezien spraak het meest voorkomende geluid in kantoren is, is het erg belangrijk dat 
de geluidsabsorbers goed werken in deze frequenties waar spraak overheersend is. Om dit te verzekeren, 
dient het plafond een hoge articulatieklasse (≥180) te hebben. 

Verspreiding  
van geluid  
zonder geluids- 
absorberende  
elementen

Verspreiding 
van geluid met 
een klasse A 
absorberend 
plafond

Geluids-
verspreiding 
met een klasse 
A absorberend 
plafond, Akusto 
Wall en Akusto 
Screen.

Plafond met 
articulatieklasse 
150

Plafond met 
articulatieklasse 
180.

Plafond met 
articulatieklasse 
200.

Comfortafstand
De afstand die het geluid aflegt, voordat het geluid voor het menselijk gehoor gehalveerd is (bijv. van 
58 dB naar 48 dB). Hoe korter de afstand hoe beter. Een combinatie van akoestische plafonds met 
hoge articulatieklasse, akoestische wandpanelen en akoestische werkplekschermen, helpen om de 
comfortafstand te verbeteren. In de tekeningen hierboven, geven de groene geluidsgolven weer waar het 
geluid gereduceerd is tot 48 dB.

 
Algemene geluidssterkte
De combinatie van alle aanwezige geluiden in een ruimte. Een hoog geluidsniveau leidt ertoe dat mensen 
hun stem moeten verheffen om boven het lawaai in de ruimte uit te komen – het zogenaamde Café Effect. 
Om zoveel mogelijk geluid te absorberen, dient geluidsabsorberend materiaal van de hoogste kwaliteit te 
worden gebruikt.
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Ecophon Master™ 
voldoet aan de hoogste eisen

Ecophon Master is ongeëvenaard als het aankomt op 
geluidsabsorptie en spraakverstaanbaarheid. Dus, 
als u een moeilijke geluidsomgeving heeft, zoals een 
ruimte waarin veel telefoonverkeer is , dan is Master 
de beste oplossing  

• Uitstekende prestatie
• Superieure akoestiek
• Robuust

Ecophon Focus™ 
biedt een universum aan ontwerpmogelijkheden

Onze meest uitgebreide systeemgroep. De Ecophon 
Focus reeks omvat een uitgebreide serie producten 
met verschillende kantafwerkingen, vormen, niveaus 
en installatiemogelijkheden en is daardoor in de 
meeste situaties toe te passen.

• Uitgebreide opties
• Niveauverschillen
• Ontwerp en precisie
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Ecophon Solo™ 
biedt expressieve vrijheid

De  trendy Solo is leverbaar in verschillende vormen 
en afmetingen en geeft daarnaast de mogelijkheid 
een eigen ontwerp te maken. Met Solo creëert u 
opvallende zwevende akoestische elementen in de 
ruimte die inspelen op de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van ontwerp van duurzame, groene 
gebouwen.

• Unieke perspectieven
• Vele vormen
• Creatieve      
    ontwerpmogelijkheden
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Ecophon Combison™ 
geluidsisolatie en geluidsabsorptie in één

In moderne kantoorgebouwen is vaak behoefte aan 
flexibele scheidingswanden om de ruimte te kunnen 
aanpassen aan de behoefte van de gebruikers. Om 
privacy te creëren tussen de verschillende ruimtes is 
het van belang dat geluid niet over de wanden heen 
wordt geleid door het plenum. Combison voldoet aan 
deze eisen.

• Geluidsisolatie
• Oplossingen voor flexibele   
    kantoren
• Creëert privacy
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Soundlight Comfort 
Waar geluid en licht elkaar treffen, ontstaat comfort

Het Soundlight Comfort systeem verbetert het 
welzijn en de prestaties in de kantooromgeving 
door de integratie van comfortabele LED 
verlichting met superieure geluidsabsorptie in één 
systeem. Wanneer zowel geluid als licht zich op 
een natuurlijke wijze gedragen, ervaren we een 
uniek comfort - een synergie die we Soundlight 
Comfort noemen.

•  Superieure akoestiek
•  Integratie
•  LED Technologie

Ecophon Akusto™ 
veelzijdige geluidsabsorptie aan de wand

Als aanvulling op akoestische plafonds kunt u met 
Akusto wandsystemen de akoestiek op een hoger 
niveau brengen en een optimaal akoestisch comfort 
creëren.  Tegelijkertijd heeft u de mogelijkheid 
designtrends te volgen door een areaal aan kleuren, 
textielafwerkingen en stijlvolle profielen.  

• Diversiteit
• Ontwerpmogelijkheden
• Verticale akoestiek
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Voor het oog,
het oor
en de geest 
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Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste akoestische 
panelen van glaswol in Zweden werden geproduceerd 
ter verbetering van de werkomgeving. Op dit moment is 
Ecophon een wereldwijde leverancier van akoestische 
systemen die bijdragen aan een goede ruimteakoestiek 
en een gezond binnenmilieu met de focus op kantoren, 
onderwijsgebouwen, zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel van de  
Saint-Gobain Groep en heeft verkoopkantoren en 
distributeurs in tal van landen. Ecophon’s activiteiten worden 
geleid door een visie: wereldwijd marktleider worden 
in ruimte akoestisch comfort door geluidsabsorberende 
systemen die de prestaties en het welzijn van de 
eindgebruiker verbeteren. 

Ecophon is voortdurend in gesprek met 
overheidsorganen, arbo-organisaties en onderzoeksinstituten 
en is betrokken bij de uitwerking van nationale normen op 
het gebied van ruimteakoestiek. Hierdoor draagt Ecophon 
bij aan een betere werkomgeving, overal waar mensen 
werken en communiceren.

www.ecophon.nl

www.ecophon.nl


