
ECOPHON 
AKUSTO™ WALL C 
EXTRA BASS
NÄR TALUPPFATTBARHET ÄR A OCH O

Unik kombination av 
absorptionsklass A och 
lågfrekvensabsorption



Låg                       
   frekvens

GÖR LYSSNANDET MER 
INKLUDERANDE

Utbildning är viktigt både för 
individer och samhälle. Men 
många människor kämpar  
med inlärningssvårigheter,  
som exempelvis:

 ● Hörselnedsättningar

 ● Synskador

 ● Talsvårigheter 

 ● Nedsatt kognitiv förmåga

Dessa människor gynnas extra 
mycket av lågfrekvensabsorption, 
men alla människor gynnas av att 
höra bättre och mår bättre i miljöer 
med bra akustik. 

Akusto Wall C Extra Bass ökar 
absorptionen av lågfrekventa ljud, 
vilket tidigare har varit svårt att 
uppnå med väggabsorbenter.  

Traditionella väggabsorbenter har 
mycket mindre ljudabsorption på 
låga frekvenser, och det är detta 
som gör Akusto Wall C Extra Bass 
så unik.



Låg                       
   frekvens

UTVECKLAD FÖR 
UNDERVISNINGSMILJÖER

Man lär sig bättre om man hör bra. 
Det är en självklarhet. Men många 
barn, och även vuxna, lider av 
inlärningssvårigheter – särskilt om 
akustiken inte är optimal.

Akusto Wall C Extra Bass är en 
väggabsorbent i absorptionsklass A 
som ökar talförståelsen och sänker 
ljudnivån över ett brett frekvensområde. 
Det som gör Akusto Wall C Extra Bass 
unik är att den effektivt absorberar 
lågfrekventa ljud, som exempelvis:

 ● Mekanisk ventilation

 ● Skrapande stolar

 ● Dörrar som stängs 

 ● Fotsteg

 ● Röster

 ● Trafikbuller



AKUSTO WALL C EXTRA BASS ÖVERSIKT

Egenskap Prestanda

Circularitet Minsta andel återvunnet material efter konsumentled: 60 %.  
Återvinningsbarhet: Helt återvinningsbar.

Inomhusluftkvalitet Eurofins Indoor Air Comfort, Franska VOC A

Brandsäkerhet Europeisk standard EN 13501-1, Klass A2-s1,d0

Rengörbarhet Daglig dammtorkning och dammsugning samt våtavtorkning en gång per vecka  
(Akutex FT ytskikt). Dammtorkning och dammsugning en gång per vecka (Texona 
ytskikt).

Fuktbeständighet Klass C, relativ fuktighet 95 % och 30°C, enligt EN 13964:2014

Miljöpåverkan Akusto Wall C Extra Bass/Texona
10,8 kg CO₂ equiv/m2 (Akusto Wall C Extra Bass EPD enligt  
ISO 14025/EN 15804)

Akusto Wall C Extra Bass/Akutex FT
10,4 kg CO₂ equiv/m2 (Akusto Wall C Extra Bass EPD enligt  
ISO 14025/EN 15804)

Akustik

THK
mm

o.d.s.
mm

αp'  Praktisk absorptionskoefficient αw Ljudabsorptionsklass

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

80 80 0.65 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A

För mer information, läs mer på ecophon.se 
eller kontakta närmaste Ecophon representant.



AKUSTO WALL C EXTRA BASS 

 ● Systemet inkluderar Connect Skuggprofil. 
Akusto Wall C är synlig, medan en extra 
absorbent är dold bakom profilen

 ● Den totala tjockleken är 80 mm, men 
tack vare den speciella designen ser  
den ut att vara 40 mm

 ● De 2 700 mm långa och 600 mm  
breda absorbenterna är enkla att 
montera i systemet

KULÖRER OCH YTSKIKT

 ● Finns i många olika kulörer

 ● Välj ytskikt i Texona & Akutex FT

INSTALLATION 

 ● Connect Skuggprofil, grå 03



ecophon texona

Om du vill skapa ett uttrycksfullt ljudabsorptionssystem för väggar, med ett brett utbud av kulörer så 
är Texona ett perfekt val. Texona har en slät stöttålig textilyta och finns tillgänglig i en stor variation 
av kulörer.

oyster
Närmaste NCS-färgprov S 4005-Y20R.
Ljusreflektion 32 %.

peach
Närmaste NCS-färgprov S 1515-Y80R.
Ljusreflektion 52 %.

sea salt
Närmaste NCS-färgprov S 0500-N.
Ljusreflektion 81 %.

pepper
Närmaste NCS-färgprov S 6502-Y.
Ljusreflektion 17 %.

garlic
Närmaste NCS-färgprov S 2502-Y.
Ljusreflektion 52 %.

ginger
Närmaste NCS-färgprov S 2005-Y30R.
Ljusreflektion 56 %.

scallop
Närmaste NCS-färgprov S 1005-Y40R. 
Ljusreflektion 67 %. 

sage
Närmaste NCS-färgprov S 3010-B30G.
Ljusreflektion 41 %.

poppy seed
Närmaste NCS-färgprov S 3020-B10G.
Ljusreflektion 28 %.

eucalyptus
Närmaste NCS-färgprov S 5010-B30G.
Ljusreflektion 23 %.

acai
Närmaste NCS-färgprov S 6020-R90B.
Ljusreflektion 12 %.

thyme
Närmaste NCS-färgprov S 2010-B90G.
Ljusreflektion 47 %.

goji
Närmaste NCS-färgprov S 3030-Y80R.
Ljusreflektion 24 %.

liquorice
Närmaste NCS-färgprov S 9000-N.
Ljusreflektion 5 %.

notera
Kulörerna kan variera något mellan 
olika produktionssatser.

Reproduktion av kulörer varierar 
mellan tryck och verklighet.

Denna publikation visar produkter från Ecophons produktsortiment och produkter från andra leverantörer. Specifikationerna är avsedda att ge en allmän guide till 
vilka produkter som är mest lämpliga för de angivna preferenserna. Tekniska data baseras på resultat som erhållits under typiska testförhållanden eller lång erfarenhet 
under normala förhållanden. De angivna funktionerna och egenskaperna för produkter och system gäller endast under förutsättning att instruktioner, installationsscheman, 
installationsguider, underhållsinstruktioner och andra angivna villkor och rekommendationer har beaktats och följts. Avvikelse från detta, såsom att ändra specifika 
komponenter eller produkter, kommer att innebära att Ecophon inte kan hållas ansvarigt för produkternas funktion, konsekvenser och egenskaper. Alla beskrivningar, 
illustrationer och dimensioner i denna broschyr representerar allmän information och ska inte ingå i något avtal. Ecophon förbehåller sig rätten att byta produkter 
utan föregående meddelande. Vi frångår oss allt ansvar för feltryck. För den senaste informationen, gå till www.ecophon.se eller kontakta närmaste Ecophon 
representant. © Ecophon Group 2022



kulörer och ytskikt

akutex™ ft

Akutex-etiketten garanterar att den produkt som bär den har en överlägsen 
ytteknik. Vår forskning och utveckling kommer alltid att fokusera på visuella 
aspekter, akustiska egenskaper, arbetsmiljö, arkitektoniska trender och 
miljöaspekter. Detta säkerställer att Akutex alltid är ett steg före.

notera
Kulörerna kan variera något mellan 
olika produktionssatser.

Reproduktion av kulörer varierar 
mellan tryck och verklighet.

goji berry
Närmaste NCS-färgprov S 3030-Y80R. 
Ljusreflektion 27 %.

ruby rock
Närmaste NCS-färgprov S 4050-R10B. 
Ljusreflektion 7 %. 

highland fog
Närmaste NCS-färgprov S 2005-G. 
Ljusreflektion 55 %.

white frost 
Närmaste NCS-färgprov S 0500-N. 
Ljusreflektion 85 %.

volcanic ash
Närmaste NCS-färgprov 2002-Y. 
Ljusreflektion 56 %

silver stone
Närmaste NCS-färgprov S 4502-Y. 
Ljusreflektion 29 %.

silk slate
Närmaste NCS-färgprov S 7000-N. 
Ljusreflektion 13 %.     

silent steam
Närmaste NCS-färgprov S 2010-B. 
Ljusreflektion 45 %. 

ocean storm
Närmaste NCS-färgprov S 4020-R90B. 
Ljusreflektion 24 %.

moonlight sky
Närmaste NCS-färgprov S 7020-R90B. 
Ljusreflektion 7 %. 

golden field
Närmaste NCS-färgprov S 1040-G90Y.
Ljusreflektion 61 %.

sunset heat
Närmaste NCS-färgprov S 2070-Y60R. 
Ljusreflektion 20 %.

dark diamond
Närmaste NCS-färgprov S 9000-N. 
Ljusreflektion 4 %.

morning drizzle
Närmaste NCS-färgprov S 1002-B. 
Ljusreflektion 69 %.    

cloudy day
Närmaste NCS-färgprov S 1500-N. 
Ljusreflektion 62 %.    

peach rose
Närmaste NCS-färgprov S 1515-Y80R. 
Ljusreflektion 55 %.

scallop shells
Närmaste NCS-färgprov S 0804-Y50R. 
Ljusreflektion 76 %. 

wet sand
Närmaste NCS-färgprov S 3020-Y30R.
Ljusreflektion 35 %.

eucalyptus leaf
Närmaste NCS-färgprov S 5010-B30G. 
Ljusreflektion 23 %.

summer forest
Närmaste NCS-färgprov S 6030-G10Y.
Ljusreflektion 10 %.

sage garden
Närmaste NCS-färgprov S 3010-B30G. 
Ljusreflektion 40 %.

fresh clover
Närmaste NCS-färgprov S 3020-G40Y.
Ljusreflektion 35 %.



Ecophon är en ledande 
leverantör av akustiklösningar 
för inomhusbruk som förbättrar 
människors arbetsprestationer 
och livskvalitet. Vi tror på den 
skillnad som ljudet kan göra 
för vårt vardagsliv och är 
ivriga förespråkare för att en 
god rumsakustik kan förbättra 
människors välmående – 
oavsett rum, aktivitet eller behov.

”A sound effect on people” är 
en princip som vägleder allt 
vi gör. Vi är stolta över vårt 
svenska arv och den humana 
grundsyn som vårt löfte bygger 
på. Vi är kompromisslösa i vår 
strävan efter en transparent och 
hållbar affärspraxis. Och, som 
medlemmar av Saint-Gobain 
Group, att bidra till att göra 
världen till en bättre plats.


