
Äänenvaimennus
keittiötiloissa



2

Toimiva huoneakustiikka ja keittiötilojen 
ääniympäristö 

Ecophonin Toimiva huoneakustiikka (Room Acoustic Comfort™) 
-konsepti tarkoittaa, että tilan käyttötarkoitus ja siellä 
työskentelevät ihmiset otetaan huomioon tilan akustiikkaa 
suunniteltaessa. Suunnittelun avuksi on määritelty huoneakustiikan 
tunnuslukuja, joita ovat jälkikaiunta-aika, puheen selvyys, 
kuuloaistimuksen voimakkuus ja leviämisvaimennus. Tavoitteena 
on saavuttaa optimaaliset arvot tunnusluvuille, jotka ovat 
tarkoituksenmukaisia tilan toimintoihin nähden. Toimiva 
huoneakustiikka -konseptin mukaan kuuloaistimuksen 
voimakkuus ja jälkikaiunta-aika ovat tärkeimpiä tunnuslukuja 
suunniteltaessa teollisuustiloja. Käytännössä tämä tarkoittaa 
kuuloaistimuksen vaimakkuuden laskemista ja jälkikaiunta-ajan 
pienentämistä, koska on tärkeää vaimentaa tuotantolaitteista 
lähtevä melu. Tämä saavutetaan asentamalla A -luokan 
äänenvaimennusmateriaalia kattoon sekä seinälle.

Hyvä ääniympäristö työpaikalla on tärkeää erityisesti tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa töissä.  

 

Kuva: Thierry Le G
uyader

Tässä esitteessä esitellään Ecophon-tuotteita. Esitteen tarkoituksena on antaa ohjeita tuotteiden valintaan kun niitä käytetään erilaisissa olosuhteissa. Tekniset tiedot on saatu tyypillisissä testausolosuhteissa tai ne perustuvat 
pitkäaikaisiin käyttökokemuksiin normaali olosuhteissa.  Kuvattu tuotteiden toiminta ja ominaisuudet ovat voimassa vain noudatettaessa annettuja ohjeita, asennuskuvia ja �ohjeita ja huolto-ohjeita kun toimitaan määritellyissä 
olosuhteissa ja kun annetut ohjeistukset on otettu huomioon ja niiden mukaan on toimittu. Näistä poikkeaminen, kuten määritellyn tuotteen korvaaminen toisella, tarkoittaa sitä, että Ecophon ei voi olla vastuullinen ratkaisun 
toimivuudesta, sen seurauksista ja tuotteen ominaisuuksista. Kaikki tämän esitteen määritelmät, piirrokset ja mitat edustavat yleistä tietoutta eivätkä ne ole osa mitään sopimusta. Ecophonilla on oikeus muuttaa tuotteita ilman 
ennakkoilmoitusta ja se ei ota vastuuta painovirheistä. Tuorein informaatio löytyy osoitteesta www.ecophon.fi tai sen saa ottamalla yhteyden Ecophon toimipisteeseen.  Ecophon Group 2010.  Suunnittelu ja taitto: Navigator. 
Painopaikka: Skånetryck. Kansi: Åke E:son Lindman. Tekniset valokuvat: Studio-e.

Kuva: Patrick Salaün
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Moderneissa suurkeittiöissä on laitteita ja toimintoja, jotka 
aiheuttavat melua. Työtahti on kiivas ja useat henkilöt työskentelevät 
samanaikaisesti. Tämän lisäksi kaikki pinnat ovat kovia ja tasaisia, 
jolloin ääni heijastuu pinnoista ja leviää koko tilaan. Häiritsevä melu 
aiheuttaa väsymystä, stressiä ja kommunikointiongelmia. Monia 
etuja on saavutettavissa jos melua voidaan vähentää. Työympäristöstä 
tulee miellyttävämpi, jolloin henkilökunta voi keskittyä työhönsä 
paremmin ja työn laatu paranee. Keskustelu työtovereiden kanssa 
tulee vaivattomaksi, mikä ei pelkästään lisää tuottavuutta vaan on 
myös turvallisuustekijä. Tärkeät viestit ja varoitukset kuullaan. 
Äänenvaimennusjärjestelmät eivät saa kuitenkaan vaikuttaa 
negatiivisesti hygieniaan. Ecophon Hygiene -järjestelmät tarjoavat 
ratkaisun sekä akustiikkaan että hygieniaan. 

Kuinka ääniympäristöä voidaan parantaa?
• määrittele ohjeet, jotta ääniympäristöä seurattaisiin säännöllisesti
• valitse hiljaiset koneet ja laitteet
• jos mahdollista, sijoita melulähteet yhteen paikkaan ja rauhoita muut 

tilat
• asenna äänenvaimennuslevyjä kattoon ja/tai seinäpinnoille

Silmälle, korvalle ja mielelle
Ecophon on erikoistunut kehittämään äänenvaimennusratkaisuja 
kaikkiin tiloihin, missä ihmiset työskentelevät ja kommunikoivat. Pitkä 
kokemus ja innovatiivisuus ovat tuoneet Ecophonille johtavan aseman 
omalla toimialallaan. Tehtävämme on luoda miellyttävä työympäristö 
silmälle, korvalle ja mielelle.

Ääni
on tärkeä osa työympäristöä

Melua- ja 
tärinää koskevat 
turvallisuus-
määräykset 

On olemassa kaksi 
Eurooppalaista 
ohjeistusta koskien 
melua  (2003/10/EC) ja 
tärinää (2002/44/EC).

Meluntorjuntaohjelma on laadittava ja 
toteutettava työpaikoilla, joissa melutaso on 
korkeampi kuin 85 dB(A).

L EX,8h > 85 dB(A) tai L pC,peak > 137 dB(C)

Ensisijainen ratkaisu turvallisuuden 
takaamiseksi ovat tekniset ratkaisut 
(vähämeluisat laitteet, tilojen akustointi), 
ja vasta sen jälkeen organisaatiotasoiset 
ja henkilökohtaiset ratkaisut (esimerkiksi 
kuulosuojaimet).
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Kuten kaikki tietävät, nykyaikainen keittiö on haastava ympäristö. 
Ecophon Hygiene -järjestelmä tarjoaa ratkaisut näihin erityistarpeisiin.

Kontrolloidun ympäristön tärkeys
Keittiössä tietyt kriittiset seikat ovat elintärkeitä yrityksen 
selviytymiselle. Ympäristöä täytyy voida kontrolloida tuotelaadun 
varmistamiseksi läpi koko tuotantoketjun. Bakteerikasvusto 
ja partikkeliemissiot tuotannossa voivat aiheuttaa merkittäviä 
ongelmia, jotka voivat johtaa tuotannon keskeytymiseen tai kuluttajat 
voivat saada virheellisiä tuotteita. Seurauksena voi olla yritykselle 
taloudellisia tappioita tai kielteistä julkisuutta.

Kosteustestit ja mikrobiologiset testit
Ecophon Hygiene -akustiset alakattojärjestelmät on testattu ISO 
4611 standardin menetelmien ja ohjeiden mukaisesti. Ne kestävät 
jatkuvaa suhteellista kosteutta 95%:iin saakka 30°C lämpötilassa 
ilman näkyviä muodonmuutoksia. Nämä rajat voidaan tilapäisesti 
ylittää esimerkiksi märkäpesun yhteydessä ilman, että tuotteiden 
ominaisuudet heikkenevät ilmoitetusta. Ecophon ei esitä korkeampia 
arvoja kuin 95% suhteellista kosteutta ja 30°C lämpötilan johtuen 
testimenetelmän teknisistä ja fysikaalisista rajoituksista. Katso 
lisätietoa  www.ecophon.fi. Korroosio- ja homeriskin 
minimoimiseksi suhteellinen kosteus ei saisi ylittää 70-80% kuin 
tilapäisesti. 

Korkean suhteellisen kosteuden tiloissa on tarkasteltava 
homeen ja bakteerien muodostumisriskiä. Ecophon -tuotteet eivät 
tarjoa luonnollista kasvualustaa homeille ja bakteereille. Mikro-
organismien kasvuriskiä voidaan merkittävästi vähentää huolehtimalla 
alakattolevyjen puhtaudesta ja tarkkailemalla kriittisiä kosteus- ja 
lämpötila-arvoja. 

Ecophon -akustiikkalevyjen mikrobiologista kasvua on 
testattu standardin ASTM G 21-96 mukaan ruotsalaisessa 
maatalousyliopistossa, Swedish University of Agricultural 
Science (SLU). Standardi luokittelee tuotteet 6 luokkaan (0-5). 
Kaikki testatut Ecophon -akustiikkalevyt sijoittuvat luokkaan 0, 
joten mikrobiologinen kasvusto ei kohdistu levyihin. Ecophon 
Hygiene -akustiikkalevyt eivät tarjoa kasvualustaa mikro-
organismeille hollantilaisen TNO Food and Nutrition Research 
-tutkimuslaitoksen testissä, joka on tehty standardin BS 3900 mukaan.

Vesi ja höyry eivät läpäise Ecophon Hygiene Advance™ -levyn 
kalvoa. 

EU:n asettamat säädökset
Ohjeet, jotka käsittelevät ruuan ja 
juomien valmistustilojen hygieniaa, 
on määritelty Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EC) 
852/2004. Valvonnan suorittavat 
paikalliset viranomaiset.

Tilat, joissa valmistetaan, 
käsitellään tai prosessoidaan 
ruokaa, on suunniteltava noudattaen 
hyvää hygieniaa, joka sisältää 
myös pilaantumisen ehkäisyn eri 
työvaiheiden kuluessa ja niiden 
välillä.

Sisäkatto tai kattopinta (milloin 
erillistä sisäkattoa ei ole) ja siihen 
liittyvät osat on suunniteltava ja 
toteutettava niin, että ne estävät 
lian kertymistä ja minimoivat 
kondensaation, sienten ja mikrobien 
kasvun sekä partikkelien emission.

Kontrolloitu ympäristö
tiukoilla hygieniavaatimuksilla
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Ecophonilla on yli 30 vuoden kokemus tiukimpien mahdollisten 
puhdistusvaatimusten omaavien akustiikkaratkaisujen kehittämisessä.

Monivaiheinen arviointiprosessi 
Keittiöiden eri tiloissa on erilaisia hygieniavaatimuksia. Tärkeitä on, 
että näiden tilojen erityisolosuhteet on määritelty. Nämä olosuhteet 
pitää sen jälkeen suhteuttaa tilan tarpeisiin, jotka perustuvat sisäisiin ja 
ulkoisiin vaatimuksiin, standardeihin ja määräyksiin.  
Määrittelyssä on huomioitava seuraavat olosuhteet:
• ilmankosteus
• lämpötila
• minkälaista puhdistus- tai desinfiointiainetta voidaan käyttää ja 

kuinka usein 
• korroosioriski
• sallitut materiaalit
• minkä tyyppistä lika on 

Erilaiset puhdistusmenetelmät 
Koko tilan on kestettävä puhdistusmenetelmä, jolla voidaan taata 
sisäisten tavoitteiden sekä asiakkaiden, erilaisten standardien ja 
määräysten edellyttämä hygieniataso. 

Kaikkien tilassa käytettyjen tuotteiden on kestettävä valitut 
puhdistusmenetelmät. Käytetyimpiä puhdistusaineita ovat alkali-, 
happo-, hypokloriitti ja/tai tensidipohjaiset aineet. Ecophon käyttää 
kaikkia näitä puhdistusaineita ja -menetelmiä kehittäessään ja 
testatessaan tuotteitaan ja järjestelmiään. Valikoimissamme on myös 
korrosoivaan ympäristöön sopivia haponkestäviä ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja järjestelmiä. 

Kaikkiin tiloihin sopivat järjestelmät 
Keittiötilojen hygieniavaatimukset vaihtelevat, riippuen siitä kuinka 
hygieniaherkkää toimintaa tilassa on. Järjestelmän on täytettävä 
kaikki vaatimukset, jotta paras lopputulos saavutettaisiin sekä 
äänenvaimennuksen että puhdistettavuuden kannalta. Ecophon on 
toimittanut ja kehittänyt pitkään akustisia ratkaisuja tiloihin, joissa on 
erityisen tiukat puhdistettavuusvaatimukset.  

Tuotefaktoja 
Äänenvaimennuslevyissämme 
käytetään inerttiä lasivillaa, 
jonka raaka-aineena on pääosin 
kierrätyslasi. Valmiiden tuotteiden 
mikrobiologiset testit (TNO Nutrition 
and Food Research) osoittavat, että 
ne eivät toimi mikro-organismien 
kasvualustana.

Tuotteillamme on seuraavat 
luokitukset tai suositukset:
• Rakennusmateriaalien päästöluokka 

M1
• Oikeus käyttää ’Yhteistyössä 

allergia- ja astmaliiton kanssa’ 
merkkiä

• Paloluokka A2-s1, d0 EN 13501-1 
mukaisesti

• Osalla tuotteista Joutsen-
ympäristömerkin käyttöoikeus

• Absorptioluokka standardin  
SS-EN ISO 11654 mukaisesti

Markkinoiden
tutkituimmat järjestelmät
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Ecophonin Hygiene -järjestelmä voidaan kostepyyhkiä tai 
painepestä, riippuen siitä minkä tyyppistä ja muotoista 
ääneneristysmateriaalia on käytetty. Saavuttaaksemme pitkäikäisen 
ja huoltovapaan akustisen kattojärjestelmän, katon täytyy olla likaa 
ja pölyä sietävää sekä helppo puhdistaa. Ecophon Hygiene - 
järjestelmät täyttävät nämä kriteerit. 

Kaikki Ecophon Hygiene -järjestelmät voidaan puhdistaa yleisimmin 
käytetyillä aineilla- ja menetelmillä. Hygiene -valikoimasta löytyy 
myös ratkaisuja tiloihin, joissa puhdistettavuudelle on asetettu erityisen 
tiukat vaatimukset.  
Lähes kaikki Ecophon Hygiene -järjestelmät ovat avattavissa, ja jotkut 
jopa puhdistettavissa molemmilta puolilta. 

Nihkeäpyyhintä 
Nihkeäpyyhintä voidaan tehdä pehmeällä sienellä tai 
mikrokuituliinalla ja miedolla pesuaineella. Kaikki 
Ecophon Hygiene -järjestelmät voidaan pyyhkiä kerran 
viikossa.

Korkea- ja matalapainepuhdistus
Ecophon Hygiene -järjestelmää asennettuna Ecophon 
Connect C3 -listajärjestelmällä suositellaan, kun 
vaatimuksena on säännöllinen puhdistus tai puhdistus 
matala-/korkeapainepesulla. Valikoimaamme kuuluu 
myös C4 -korroosioluokan listajärjestelmä, joka 
kestää korkeaa suolapitoisuutta ja erittäin korrosoivia 
desinfiointiaineita.  

Avattavuus
Kun alakattoa suunnitellaan, on tärkeää huomioida 
kuinka usein alakaton yläpuolelle on päästävä esim. 
huoltotöiden vuoksi. Jotta alakatto pysyy paikoillaan 
puhdistuksen aikana, on levyt kiinnitettävä erityisillä 
klipseillä. Kun katon välitilaan on päästävä, 
voidaan käyttää Connect -tarkastusluukkua tai 
Connect -demoklipsiä. Jos alakattolevyt otetaan alas 
puhdistuksen ajaksi, klipsit eivät ole tarpeen. 

Huolto ja puhdistettavuus
vaikuttavat tilan suunnitteluun
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Käyttökohdesuositukset
keittiötiloissa

Valaistus

200 Lux 300 Lux 500 Lux

Kala

Lihat

Ravintola

Tiskialue

Tiskialue

Jäähdytysalue lyhytaikaiseen 
varastointiin

Annostelu

Toimitusalue

Pakkaus

Kala

Liha

Vihannekset

V
a

r
a

s
t

o

V
a

l
m

i
s

t
u

s

Kypsennysalue

Vihannekset

Kypsennysvalmistelu

Alakattojärjestelmä Seinäjärjestelmä

Valaistussuositukset ovat eurooppalaisen standardin EN 12464-1 mukaisia.

Alue JärjestelmäJärjestelmävaatimus

Hygiene Advance™ A C3

Hygiene Advance™ Protection C3

Hygiene Advance™ Wall C3

Hygiene Foodtec™ A C3

Hygiene Foodtec™ Protection C3

Hygiene Foodtec™ Wall C3

Hygiene Advance™ A C4

Likaa, rasvaa ja kemikaaleja vastustava, päivittäinen korkeapainepesu

Likaa, rasvaa ja kemikaaleja vastustava, päivittäinen korkeapainepesu, iskuja kestävä

Likaa, rasvaa ja kemikaaleja vastustava, päivittäinen korkeapainepesu

Likaa hylkivä, korkeapainepesu 2 kertaa vuodessa

Likaa hylkivä, korkeapainepesu 2 kertaa vuodessa, iskuja kestävä

Likaa hylkivä, korkeapainepesu 2 kertaa vuodessa 

Likaa, rasvaa ja kemikaaleja vastustava, päivittäinen korkeapainepesu,  
jatkuva korkea kosteus, ruostumaton teräs*

Paistaminen ja keittäminen

Paistaminen ja keittäminen

Paistaminen ja keittäminen

Valmistelu, varastointi ja annostelu

Valmistelu, varastointi ja annostelu

Valmistelu, varastointi ja annostelu

Tiski

* haponkestävä korkealaatuinen austenittinen ruostumaton teräs

Täyttää korkeat muoto- ja toimintavaatimuksetRavintola Focus™ -tuoteperhe
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Ecophon Hygiene -järjestelmä
keittiötiloihin

Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Täysin peittävä ääntävaimentava sisäkatto herkästi likaantuviin 
ympäristöihin, kun esimerkiksi ilman rasvapitoisuus on korkea tai 
kun levyihin voi roiskua vaikeasti poistettavia nesteitä, jotka on 
säännöllisesti puhdistettava. Järjestelmä soveltuu tiloihin, joissa ilman 
kosteus tai korroosioriski on korkea. 

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Advance A –levyt ovat kapseloituja ja niissä on likaahylkivä 

tasainen kalvo, joka vastustaa useimpia kemikaaleja eikä se läpäise 
partikkeleita ja vettä.

• Näkyvä haponkestävä Connect T24 C4 -lista, austeniittisesta 
ruostumattomasta teräksestä, korroosioluokka C4 (EN ISO 12944-2).

• Hygiene klipsit lukitsevat levyt listajärjestelmään.

Puhdistus: 
Sietää päivittäistä vesipesua matalalla tai korkealla paineella sekä 
vahvoja puhdistus- ja desinfiointiaineita kuten peretikkahappoa.

Ecophon Hygiene Advance™ A C3
Täysin peittävä ääntävaimentava sisäkatto herkästi likaantuviin 
ympäristöihin, kun esimerkiksi ilman rasvapitoisuus on korkea tai 
kun levyihin voi roiskua vaikeasti poistettavia nesteitä, jotka on 
säännöllisesti puhdistettava.  

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Advance A –levyt ovat kapseloituja ja niissä on likaahylkivä 

tasainen kalvo, joka vastustaa useimpia kemikaaleja eikä se läpäise 
partikkeleita ja vettä.

• Näkyvä pinnoitettu Connect T24 C3 sinkitty teräslista, 
korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2).

• Hygiene klipsit lukitsevat levyt listajärjestelmään.

Puhdistus:
Sietää päivittäistä vesipesua matalalla tai korkealla paineella sekä 
vahvoja puhdistus- ja desinfiointiaineita.

Ensimmäiset äänenvaimennuslevyt teollisuuskeittiöihin toimitimme 1980-luvun lopussa. Nykyään 
meillä on tarjota lukuisia ratkaisuja käyttökohteesta riippuen. Ratkaisuihimme kuuluvat täysin 
peittävät alakatot sekä täydentävät seinälevyratkaisut. Ne löytyvät Ecophon Hygiene Foodtec 
-ryhmästä. Kuitenkin hyvin kosteisiin tiloihin ja tiloihin, joissa levyjä täytyy puhdistaa säännöllisesti, 
suosittelemme Ecophon Hygiene Advance™ -tuotteita.

Hygiene Advance A C4 -järjestelmä

Hygiene Advance A -levy

Hygiene Advance A C3 -järjestelmä
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Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3
Täysin peittävä ääntävaimentava alakatto tiloihin, joissa on tilapäisesti 
korkea ilmankosteus. Erityisesti suurkeittiöihin, joissa alakatto on 
pestävä märällä. 

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Foodtec™ A -levy, jonka pinnassa maalattu Akutex™ HS 

-pinta suojaa likaa vastaan. Maalatut taustapinta ja reunat.
• Näkyvä pinnoitettu Connect T24 C3 sinkitty teräslista, 

korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2).
• Hygiene klipsit lukitsevat levyt listajärjestelmään.

Puhdistus: 
Kestää matala- ja korkeapainepesua kahdesti vuodessa sekä viikottaista 
nihkeäpyyhintää useimmilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. 

Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3
Äänenvaimennuslevy on suojattu häkillä. Se on tarkoitettu 
seinäasennukseen kosteisiin tiloihin, joissa liikkuu ihmisiä. Runsaasti 
likaantuviin tiloihin.

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Advance™ Wall –vaimennuslevy on kapseloitu tasaisella 

ja laadukkaalla likaahylkivällä kalvolla, joka on vastustuskykyinen 
useimmille kemikaaleille sekä partikkeleille ja vedelle. 

• Hygiene Protection häkki C3 on neliösilmukkainen teräslankainen 
suojahäkki, korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2)

Puhdistus:
Sietää päivittäistä vesipesua matalalla tai korkealla paineella sekä 
vahvoja puhdistus- ja desinfiointiaineita.

Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3
Äänenvaimennuslevy on suojattu häkillä. Se on tarkoitettu 
seinäasennukseen kosteisiin tiloihin, joissa liikkuu ihmisiä. 
Elintarviketeollisuuden tiloihin, joissa järjestelmät on märkäpestävä.

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Foodtec™ Wall -levyt, joissa on maalattu likaahylkivä 

Akutex™ HS -pinta. Taustapinta ja reunat on maalattu. 
• Hygiene Protection häkki C3 on neliösilmukkainen teräslankainen 

suojahäkki, korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2)

Puhdistus:
Kestää matala- ja korkeapainepesua kahdesti vuodessa sekä viikottaista 
nihkeäpyyhintää useimmilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. 

Hygiene Foodtec A C1 -järjestelmä

Hygiene Foodtec A C3 leikkaus ja Connect 
Hygiene klipsi 20

Hygiene Advance Protection C3 -järjestelmä

Detalji; Hygiene Foodtec Protection C3
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3
Äänenvaimennuslevy on tarkoitettu seinäasennukseen miehitettyjen 
tilojen yläpuolelle kosteisiin olosuhteisiin. Runsaasti likaantuviin 
tiloihin.

Järjestelmäkuvaus:
• Hygiene Advance™ Wall –levy on kapseloitu tasaisella ja 

laadukkaalla likaahylkivällä kalvolla, joka on vastustuskykyinen 
useimmille kemikaaleille sekä partikkeleille ja vedelle.

• Connect Wall kiinnike C3, seinäkiinnike ruostumattomasta 
teräksestä, korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2).

Puhdistus:
Sietää päivittäistä vesipesua matalalla tai korkealla paineella sekä 
yleisimpiä puhdistus- ja desinfiointiaineita.

Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3
Äänenvaimennuslevy on tarkoitettu seinäasennukseen miehitettyjen 
tilojen yläpuolelle. Erityisesti elintarviketeollisuuden tiloihin, joissa 
alakatto on pestävä märällä. 

System description:
• Hygiene Foodtec™ Wall -seinälevy, jossa likaakestävä maalattu 

Akutex™ HS -pinta. Taustapinta ja reunat on maalattu. 
• Connect Wall -kiinnike C3, seinäkiinnike ruostumattomasta 

teräksestä, korroosioluokka C3 (EN ISO 12944-2).

Puhdistus:
Kestää matala- ja korkeapainepesua kahdesti vuodessa sekä viikottaista 
nihkeäpyyhintää useimmilla puhdistus- ja desinfiointiaineilla. 

Valaistus
Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3 on alakattoon upotettava valaisin, 
joka on kehitetty tiloihin, joissa on korkea hygieniavaatimus. Se on 
IP65 –luokiteltu (pölyä ja vettä kestävä). Valaisin on helppo asentaa ja 
se kestää painepesua. Se sopii A-reunaisiin alakattoihin.

Detalji; Hygiene Advance Wall C3

Hygiene Advance Wall C3 -järjestelmä

Detalji; Hygiene Foodtec Wall C3

Hygiene Lavanda T5 C3 
asennettuna A-reunaiseen järjestelmään

Alakattojärjestelmä Wall -järjestelmä
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Monet tekijät vaikuttavat siihen mikä järjestelmä sopii kyseessä 
olevaan tilaan parhaiten. Näihin tekijöihin sisältyy mm. ilman kosteus, 
määräykset ja ohjeet, puhdistettavuusvaatimukset sekä tilassa tehtävä 
työ. Nämä kaikki on otettava huomioon järjestelmää valittaessa. 
Tämä onnistuu helpoiten ottamalla yhteyttä Ecophonin edustajaan. 
Tavoitteenamme on löytää optimiratkaisu kullekin yritykselle ja sen 
työntekijöille.

Lisätietoa kotisivultamme
Vieraile internetsivuillamme ja lue lisää Ecophonin tarjoamista 
akustiikkaratkaisuista keittiötiloihin. Löydät sieltä teknisiä tietoja 
järjestelmistämme sekä tietoja menetelmistä ja standardeista, joilla 
niitä on testattu.

www.ecophon.fi

Ota yhteyttä
parhaan ratkaisun toteuttamiseksi

Vähemmän melua tarkoittaa rauhallisempaa 
ja miellyttävämpää ilmapiiriä ja antaa 
mahdollisuuden vaihtaa vaivatta informaatiota.
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Ensimmäiset lasivillapohjaiset 
äänenvaimennustuotteet valmistettiin Ruotsissa 
1958 parantamaan työskentelytilojen 
äänimääilmaa.Tänä päivänä Ecophon toimii 
maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden 
akustisia äänenvaimennusjärjestelmiä, 
tavoitteenaan luoda hyvä huoneakustiikka 
toimistoihin, oppilaitoksiin, 
terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten 
tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-
Gobain konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja 
teollisuuslaitoksia useimmissa Euroopan maissa. 
Visiomme on ansaita maailmanlaajuisesti 
johtava asema akustisten sisäkatto- ja 
seinälevyjärjestelmien toimittajana tarjoamalla 
loppukäyttäjille parhaat mahdolliset ratkaisut. 
Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä 
viranomaisten, työolosuhteita kehittävien 
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa 
sekä osallistuu aktiivisesti huoneakustiikkaa 
koskevien standardien työstämiseen. Ecophonin 
tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat.

www.ecophon.fi 

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki, puh 0207 75 4900, fax 09 3487 0425, 
e-mail: palaute.ecophon@saint-gobain.com, www.ecophon.fi


