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Zvuk v přírodě 
vzor pro kvalitní akustiku pracovního prostředí

Lidský sluch se vyvíjel po tisíce let a optimalizoval se pro venkovní prostředí, které je zcela 
bez nepřirozených zvukových odrazů. Ale jak nás evoluce posunula dále z lůna přírody, byly 
zvuky bublajících říček, zpěv ptáků a lidský hlas nahrazeny nepřirozenými zvukovými odrazy 
a hluky, které generují různé stroje a zařízení. Toto nepřirozené akustické prostředí nejen že 
ruší náš sluch a komunikaci, nýbrž také ovlivňuje náš pocit pohody a výkonnost.

V současné době trávíme takřka 90 % času ve vnitřních prostorách, ať už v kanceláři či 
na cestě do nebo z pracoviště. Zamysleme se nad tím, kolik hodin strávíme za běžného dne 
venku. 

A jak vnímáme akustické prostředí v mírumilovné přírodě v porovnání s kanceláří? 
Abychom co nejvíce zlepšili zvukové prostředí ve vnitřních prostorách, měli bychom usilovat o 
napodobení venkovního akustického prostředí.

V této publikaci představujeme výrobky produktové řady Ecophon. Podrobné popisy napomáhají ke správné volbě výrobku pro dané prostředí. Technické údaje jsou založeny na obecných testovacích metodách, nebo vycházejí z dlouhodobých 
zkušeností. Uvedené funkce a vlastnosti výrobků a systémů jsou platné za předpokladu dodržování podmínek uvedených v instalačních diagramech, návodech na údržbu apod. Záměna některé z komponent znamená, že Ecophon dále nenese 
odpovědnost za funkčnost, důsledky a vlastnosti výrobků. Uvedené popisy, ilustrace a měření jsou brány za obecné a nejsou součástí smluvních podmínek. Ecophon si vyhrazuje právo na změnu výrobků bez předchozího uvědomění o této 
skutečnosti. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. Pro více informací navštivte www.ecophon.cz, nebo kontaktujte svého regionálního obchodního manažera.
 
© Ecophon Group 2012
Návrh: Navigator Communications. Tisk: Skånetryck. Obal: Hans Georg Esch. Technické fotografie: © Studio-e. Ilustrace: Citat AB.
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Zvuk v kanceláři
a jak na nás působí

Dobré akustické prostředí má zásadní vliv na co možná nejvyšší kreativitu a výkon  
člověka. Četné studie ukazují, že hlavní potíže kancelářských pracovníků souvisí 
se zvukem*. Podpora zvuku, který je nositelem informací, a naopak vyvarování se 
nežádoucích  zvuků generovaných lidmi, telefony, kancelářským vybavením nebo 
ventilací, představují jedny z nejdůležitějších aspektů dobrého pracovního prostředí. 
Pokaždé, když je pracovník vyrušen, potřebuje jeho mozek delší čas k opětovnému 
koncentrování se na pracovní úlohu, než je běžné. To platí zejména v případě úkolů, 
které vyžadují vysokou míru kreativního myšlení*. 

Čím složitější je pracovní úloha,  tím důležitější je potřeba pracovat v klidu. 
Nežádoucí zvuky dále zvyšují pocit stresu a snižují pracovní motivaci. Zajištění 
kvalitního akustického prostředí je jednou z nejvýnosnějších investic, kterou může 
společnost učinit. 

* Odkazy:  
KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Analýzy: Interiérová atmosféra 2005, ”Akustická kvalita u kancelářských pracovišť hodnocená šetřením mezi pracovníky”
Navai, M.; Veitch, J.A, ”Akustická pohoda ve velkoplošných kancelářích typu open-space: Prověrka a doporučení ”, 2003
Nilsson, Hellström, “Akustický design velkoplošných kanceláří typu open-space”, NT Technická zpráva 619, Nordic Innovation Center, 2010
Jonsson, “Deset nápadů ohledně času”, Constable And Robinson, 2005

   Fotograf: Johan Kalén
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Práce v kanceláři je dnes jiná, než tomu bylo ještě před několika desítkami let. Z 
místa, které poskytovalo především zařízení a vybavení pro vykonávání práce, se 
dnešní kancelář stala prostorem pro interakce a přenos znalostí. Místem, kde se 
setkáváme a mluvíme spolu, učíme a socializujeme se a společně nalézáme řešení. 
Spějeme k otevřenějšímu a komunikativnějšímu designu kanceláří, abychom podpořili 
interakci a spolupráci mezi lidmi.

Organizační a behaviorální vývoj 
Dnešní kancelářské budovy vyžadují flexibilitu a musí být schopny rychlé adaptace 
na organizační změny. Mnohé společnosti se rozhodly nevytvářet teritoriální 
prostory, takže pracovníci už nemají svá pevná vlastní pracoviště, nýbrž si mohou 
zvolit kterékoliv právě volné pracoviště. Tento koncept umožňuje být blíže k těm 
pracovníkům, se kterými aktuálně spolupracujete, nebo si vybrat klidnější místo, když 
se potřebujete na práci více soustředit. V kanceláři na nás působí zdroje nepřirozených 
zvuků, jakými jsou například ventilace, kancelářská zařízení, apod. Avšak když 
se pracovníků dotážeme, co je nejvíce ruší – a co je naopak nejlepší u moderních 
otevřených velkoplošných kanceláří – dostaneme stejnou odpověď. Pracovníky 
ruší hovor, který pro ně neobsahuje cenné informace, a který mnohdy slyší i z větší 
vzdálenosti. Nicméně lidé kladně hodnotí jasnou srozumitelnost řeči při jednáních 
pracovních skupin. A v tom právě spočívá akustická výzva, tedy podporovat zvuk, 
který je nositelem důležitých informací, a naopak potlačovat dopad zvuku, který 
působí rušivě, tedy nežádoucí hluk.

Technický a stavební vývoj
Se stoupající mírou transparentnosti v moderních kancelářích se zvyšuje také podíl 
tvrdých materiálů, jakým je například sklo. Tvrdé a rovné plochy odrážejí zvukové 
vlny nepřirozeným způsobem, který přispívá k šíření zvuku a zvyšuje úroveň hluku.

   V zájmu zlepšení energetické účinnosti pronikly do stavebního procesu nové 
technologie. Chladicí systémy moderních budov jsou v mnoha případech instalovány 
do masivních stropů. Tepelně aktivní systém budov (TABS) dokáže ochlazovat 
kancelářské budovy bez nutnosti instalovat klimatizaci, a je tudíž vysoce energeticky 
účinný. Pro realizaci těchto projektů však není možno použít celoplošné akustické 
stropní systémy, což zvyšuje potřebu hledat nová kreativní řešení v zájmu dobrého 
akustického prostředí i v těchto typech budov. 

Akustický design
Při řešení akustických nároků v moderní kanceláři je třeba přihlížet k mnoha 
aspektům, které ovlivňují zvukové prostředí. Vše začíná tím, jak zvuk působí na 
pracovníky, jaké jsou jejich akustické preference, pro jaký typ aktivity bude místnost 
využívána, a to vše ještě před vlastním architektonickým návrhem kanceláře a 
výběrem stavebních materiálů. Tento přístup pro zajištění dobrého zvukového 
prostředí je základním prvkem společnosti Ecophon při vytváření kvalitní akustiky 
místnosti.

Vývoj moderní kanceláře
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Flexibilní pracoviště a řešení s velkoplošným otevřeným prostorem jsou v kancelářských 
budovách stále běžnější. Motivem je usnadnit komunikaci při současném zvýšení flexibility a 
efektivity. Nicméně této nové otevřenosti je někdy dosahováno na úkor akustického prostředí. 
Společnost Ecophon strávila řadu let vývojem svého know-how, koncepčních a systémových 
řešení pro vytvoření optimálního akustického prostředí v otevřených velkoplošných 
kancelářích typu open-space.

Přístup Ecophonu
k akustickému designu

Bez akustických systémů se zvuk generovaný 
pracovníkem šíří a ruší další pracovníky v 
místnosti.

Když je šíření zvuku omezeno pomocí 
akustických systémů, pociťují pracovníci 
mnohem lepší zvukové prostředí.

Plnění standardů

Výzkumy v praxi ukazují, že pro vnímání zvuku v tzv. velkoplošných otevřených 
prostorách je rozhodujícím faktorem, jak daleko se dokáže zvuk šířit. Proto je důležité 
se zaměřit na omezení síření zvuku v prostoru  (označováno též jako prostorový 
útlum). Měření prostorového útlumu a jiných relevantních akustických veličin v 
otevřených velkoplošných prostorách bude dle plánu zařazeno do příštích norem 
dle ISO*. Tyto akustické deskriptory je možno převést na tzv. “poloměr akustického 
komfortu” (rozptylová vzdálenost) v otevřených velkoplošných kancelářích, tedy na 
hodnotu, kterou je možno zapracovat do akustického návrhu kanceláří. 

* ISO 3382-3: Měření akustických parametrů prostoru  -  Část 3: Otevřené velkoplošné kanceláře typu open-space

Poloměr akustického komfortu



7

Při definování akustických preferencí pracovníků je třeba popsat a vyhodnotit 
akustické prostředí. Přitom doporučujeme používat akustické parametry, které 
odrážejí relevantní akustické nároky a preference. Většina ve světě aplikovaných 
akustických norem obsahuje požadavky ohledně doby dozvuku. Avšak pracovníci 
mají často další akustické preference, které jdou nad rámec doby dozvuku. Navíc je 
náš sluch mnohem více složitější, takže jej není možno definovat a specifikovat pouze 
jedním parametrem či deskriptorem. 

  Společnost Ecophon dlouhodobě usiluje o zohlednění lidského vnímání zvuku a 
pracuje s přinejmenším čtyřmi akustickými deskriptory, což nám umožňuje vytvořit 
přesnější popis akustického prostředí.

1. Zjistěte, jak lidé vnímají zvuk, a jak jsou jím ovlivňováni   
Začněte dotazy a zjistěte přímo od pracovníků, jak vnímají akustické prostředí a jaké jsou jejich zvukové preference.

2. Zohledněte prováděné činnosti a aktivity 
Rozlišné činnosti vyžadují různé akustické priority. Zjistěte, k čemu má být místnost používána a jaké akustické 
parametry mají mít nejvyšší prioritu. Jsou to například síla zvuku, síření zvuku (prostorový útlum), srozumitelnost řeč 
nebo doba dozvuku.

3. Použijte relevantní akustické parametry   
Akustický vjem není možno určit pouze jednou veličinou, takže pro objektivní definování akustických požadavků a 
posouzení jejich plnění je zapotřebí několik akustických parametrů.

• Je-li hlavní akustickou prioritou snížení síly zvuku, je relevantní akustickou veličinou G (dB).
• Je-li hlavní akustickou prioritou redukce šíření zvuku, jsou relevantními akustickými veličinami DL2 (dB) a DLf (dB).
• Je-li hlavní akustickou prioritou jasná srozumitelnost řeči, je relevantní akustickou veličinou, D50 (%).
• Je-li hlavní akustickou prioritou optimální dozvuk, je relevantní akustickou veličinou doba dozvuku T (sek.).

4. Navrhněte místnost a zvolte materiály, které zvyšují akustický komfort  
Při navrhování místnosti je důležité zohlednit tvar místnosti, její objem a zvolené materiály ovlivňující akustiku.

5. Postupujte v souladu s platnými normami  
Dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24.8. 2011 je stanoven hygienický limit a požadavky na hladinu hluku na 
pracovištích, včetně velkoprostorových kanceláří. „Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, 
na němž je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci 
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50dB“.

To by mělo být posuzováno při Vašich návrzích všech možných pracovišť, obzvláště pak velkoprostorových kanceláří.

Nad rámec požadavků norem

Čtyři akustické veličiny*

Síla zvuku – G (dB) vyjadřuje míru, s jakou v místnosti zesiluje zvuk od zdroje zvuku v 
porovnání s měřením v laboratoři, kde není žádný odraz zvuku.

Šíření zvuku – DLf (dB) vyjadřuje, jak místnost přispívá k šíření zvuku v porovnání s 
venkovním prostředím bez zvukových odrazů, ve specifikované vzdálenosti od zdroje 
zvuku. DL2 (dB) měří míru, s jakou síla zvuku klesá ve dvojnásobné vzdálenosti od zdroje 
zvuku.

Srozumitelnost řeči – D50 (%) je energie všech užitečných zvukových odrazů včetně 
přímého zvuku, která zvyšuje srozumitelnost řeči, děleno celkovou energií včetně přímého 
zvuku. Čím vyšší je tato hodnota, tím je projev řeči lépe srozumitelný.

Dozvuk – Doba dozvuku T (sek.) indikuje, jaký čas potřebuje zvuk k poklesu o 60 dB 
od  okamžiku, kdy zdroj zvuku přestal zvuk emitovat.

*) Podle norem ISO 14257, ISO 3382-1, ISO 3382-2..
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Výhody
dobrého akustického prostředí

Dobré akustické prostředí má zásadní vliv na zajištění 
pohody pracovníků a jejich spokojenost s kanceláří, 
ve které každodenně pracují. Dobré pracovní prostředí 
podporuje komunikaci i koncentraci pracovníků. 
Výsledkem bude lepší pohoda a vyšší výkon, což 
jsou výhody zajímavé nejen pro pracovníky, nýbrž i 
pro společnost jako celek, neboť zvyšují efektivitu a 
produktivitu práce.

Dále získá společnost vetší popularitu mezi 
pracovníky, neboť lepší pracoviště může napomoci při 
získávání zaměstnanců s vysokou kvalifikací.

Co pociťují pracovníci v kvalitním 
akustickém prostředí?*

• vyšší pohoda, menší únava
• větší uspokojení z práce
• snadnější koncentrace a soustředění
• snadnější komunikace
• menší produkce stresových hormonů
• vyšší snaha o řešení obtížných úkolů
• ergonomičtější změny v držení těla
• méně chyb, vyšší přesnost

*Odkazy:  
Evans Johnson, Cornell university, 2000, ”Stres a hluk v otevřené velkoplošné kanceláři”, Časopis o aplikované psychologii, 2000, vydání 85, č. 5, 779-783
Fried a kol ”Spojené účinky hluku, složitosti úkolu a pohlaví ve vztahu k pracovní neschopnosti”, Časopis o pracovní a organizační psychologie, 2002, 75, 131-144
Olson, ”Výzkum o činnostech na kancelářských pracovištích důležitých pro US podniky – a jak je podporovat”, Časopis o řízení prostor, 2002, vydání 1 č. 1. 31-47
Sundstrom a kol ”Kancelářský hluk, spokojenost a výkon”, Prostředí a chování, vydání 26, č. 2. březen 1994, 195-222
Weinstein, ”Vliv hluku na duševní výkon”, Časopis o aplikované psychologii 1974, vydání 59, č. 5, 548-554

Fotograf:  ©
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Různé kancelářské činnosti
mají odlišné akustické potřeby

Moderní kancelář zahrnuje mnoho různých prostor. Při plánování kanceláří je důležité aplikovat 
komplexní pohled na věc a posoudit všechny aspekty, které ovlivňují akustické prostředí. Výzvou 
je realizace takové interiérové akustiky kancelářských prostor, která se co možná nejvíce přibližuje 
venkovnímu prostředí, jelikož venku se cítíme nejkomfortněji.

Pro praktické plánování je důležité si stanovit reálné cíle. Všechny rušivé hluky není vždy možno 
eliminovat, avšak akustický přínos by měl převažovat nad stinnými stránkami. Namísto toho, 
abychom se sami sebe ptali „Co nechceme“, bychom si měli naopak přesně určit „Co chceme“.

Na následujících stránkách naleznete příklady typických kancelářských prostor:

1. Vstup / recepce
2. Řešení otevřeného prostoru typu open-space
3. Samostatná uzavřená kancelář
4. Fotokopírky a tiskárny
5. Zasedací místnost
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Vstup / recepce
Vstup a recepce reprezentují společnost směrem navenek a 
utvářejí návštěvníkům první dojem. Při navrhování recepce 
je třeba dosáhnout rovnováhy mezi srozumitelností řeči 
na krátkou vzdálenost a minimalizací šíření zvuku na delší 
vzdálenost.

Vstupní prostory
Vstupní prostory jsou mnohdy opatřeny tvrdými 
povrchy, aby odolávaly opotřebení a provozu. Pro 
splnění akustických požadavků na nízkou hladinu 
zvuku a dobrou srozumitelnost řeči jsou zapotřebí 
vysoce zvukově absorpční stropní systémy doplněné 
akustickými stěnovými panely. Tím je vytvářeno dobré 
zvukové prostředí pro návštěvníky i pro pracovníky 
recepce.

Akustické preference
Návštěvníci a pracovníci recepce musí mít možnost 
snadno hovořit bez rušení okolními hluky. Ideálně by 
u vstupu neměly být slyšet hovory jiných osob ani 
telefonní hovory.

Fotograf: Szym
on Polański
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Doporučená akustická řešení 
Doporučujeme výrobky Ecophon Focus™ nebo Ecophon Master™ 
pro vyšší absorpci zvuku. K vytvoření dobrého pracovního prostředí 
v recepci je možno také instalovat akustické stěnové panely 
Ecophon Wall Panel™. K dalšímu zlepšení zvukového prostředí 
pro personál recepce lze akustický stropní systém doplnit volně 
zavěšenými akustickými prvky nad recepčním stolem, např. 
Ecophon Solo™.

Fotograf:  Ron H
uizer Reclam

efotografie

Fotograf:  Åke E:son Lindm
an
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Řešení otevřeného prostoru
Řešení s otevřeným prostorem tzv. typu open-space jsou 
často používána k vytvoření flexibilních budov, které je 
možno rychle přizpůsobit měnícím se potřebám společnosti. 
Výhodou velkoprostorového otevřeného uspořádání 
je usnadnění komunikace mezi pracovníky a přenosu 
znalostí, přičemž si zároveň různé skupiny zaměstnanců 
mohou vytvářet v kanceláři svá vlastní pracoviště. Nicméně 
nevýhodou takového uspořádání je, že jednotlivé pracovní 
skupiny se mohou vzájemně rušit. Úkolem je tedy vytvořit 
takové akustické prostředí, které podporuje komunikaci mezi 
členy pracovní skupiny, ale zároveň brání tomu, aby jejich 
konverzace rušila kolegy na vzdálenějších pracovištích. Co 
jeden pracovník vnímá jako užitečnou informaci, může jiný 
pracovník považovat za rušivý hluk.

Otevřené prostory typu open-space
Místnosti s otevřeným prostorem mají mnohdy velká 
okna, která intenzivně prosvětlují prostor. Dále pak 
dělicí skleněné příčky, sloužící k větší transparentnosti, 
ale také silně odrážející zvuky. Tyto faktory v 
kombinaci s absencí stěn vedou k šíření zvuku na 
dlouhé vzdálenosti. Aby bylo omezeno šíření zvuku, 
musí mít nábytek a zástěny akusticky absorpční 
vlastnosti, správnou velikost a musí být účinně 
rozmístěny. Flexibilní řešení, které kombinuje akusticky 
absorpční a zároveň izolující stropní instalace, zlepšuje 
a podporuje organizační flexibilitu. Také mějte na 
paměti, že v otevřeném kancelářském prostoru je třeba 
naplánovat přibližně jednu klidnou a tichou místnost 
na deset pracovníků, ve které budou prováděny úkony 
vyžadující vysokou koncentraci.

Fotograf: Åke E:son Lindm
an
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Akustické preference 
Aby bylo zabráněno šíření konverzace daleko za 
hranice místnosti, je nutno omezit šíření zvuku. 
Toho dosáhneme instalováním akustického stropního 
systému, který efektivně omezuje šíření zvuku 
(s vysokou hodnotou AC), a doplněním zvukově 
absorpčních kancelářských zástěn. V průběhu 
pracovního dne zaměstnanci občas potřebují klidný 
prostor pro nerušenou práci, nebo místo, kam mohou 
zajít, aby nerušili ostatní. Tiché místnosti je možno 
vytvořit za pomoci dělicích stěn, které nezasahují až k 
masivnímu stropu a jsou volně nebo pevně fixovány k 
akustickému stropnímu podhledu. K dosažení adekvátní 
akustické pohody musí mít akustický stropní systém 
dobré zvukově absorpční i izolační vlastnosti. 

Doporučená akustická řešení 
Pokud jsou prostory tvořeny flexibilními otevřenými plochami, 
doporučujeme výrobky řady Ecophon Combison™ Duo k omezení 
šíření zvuku a ke zlepšení zvukové izolace (vysoká hodnota 
AC a vysoká izolační hodnota Dn,f,w). Tyto systémy pomáhají 
optimalizovat akustické prostředí tím, že umožňují vytvářet 
místnosti s pevnými dělicími stěnami nebo s dělícími příčkami 
volně či pevně navazujícími na akustický strop. Jestliže nejsou pro 
vytvoření místností zapotřebí dělicí stěny, doporučujeme výrobky 
systémové řady Ecophon Master™, které efektivně minimalizují 
šíření zvuku (vysoká hodnota AC). Pro další redukci šíření zvuku 
a zvýšení srozumitelnosti řeči ve vybraných oblastech je možno 
instalovat akustické volně zavěšené prvky, jako například výrobky 
systémové řady Ecophon Solo™, nebo Ecophon Solo™ Baffle.

Fotograf: Johan Kalén
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Uzavřená kancelář
Uzavřené samostatné kanceláře jsou osvědčeným řešením, 
kdy má každý pracovník svoji vlastní místnost. Samostatná 
kancelář usnadňuje úkoly, které vyžadují vysokou 
koncentraci, avšak redukuje možnosti volné komunikace a 
spontánní interakce.

Řešení místnosti
Rovnoběžné stěny mohou někdy způsobovat mezi 
sebou zvukový odraz a vedou k jevu, který je znám jako    
kolísavá, nebo také třepotavá ozvěna. Tomuto jevu je 
možno zabránit instalováním akustických stěnových 
panelů ve výšce očí.

Akustické preference
K usnadnění práce, která vyžaduje vysokou 
koncentraci, je třeba místnost akusticky izolovat od 
ostatních místností a chodeb. Pro vytvoření komfortního 
akustického prostředí doporučujeme instalovat vysoce 
výkonný akustický stropní systém.

Doporučená akustická řešení 
Doporučujeme výrobky systémové řady Ecophon Focus™ pro 
jejich dobrou zvukovou absorpci a flexibilitu, jestliže mají být 
použity instalace s integrovaným stropem. Výrobky produktové 
řady Ecophon Wall Panel™ doporučujeme k zamezení 
horizontálních zvukových odrazů.

Fotograf:  H
ans G

eorg Esch
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Fotograf: Åke E:son Lindm
an
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Fotokopírky a tiskárny
Zařízení umístěná v těchto prostorách jsou zdrojem hluku, 
který je velmi často vnímán jako rušivý. Zdroj hluku je třeba 
co možná nejvíce izolovat a zabránit tak šíření zvuku 
směrem k pracovištím.

Prostory
Ke splnění akustických preferencí, tedy k dosažení 
nízké hladiny hluku a šíření zvuku na  krátkou 
vzdálenost, je třeba  instalovat vysoce absorpční 
akustické stropní systémy a akustické stěnové panely.
Jestliže jsou použity zástěny, musí mít co možná 
nejvyšší  zvukově absorpční účinky.

Akustické preference
Jelikož zvuk generovaný kopírovacími přístroji a 
tiskárnami je většinou vnímán jako rušivý, je třeba jej 
maximálně tlumit. Toho dosáhneme minimalizováním 
síly zvuku a šíření zvuku.

Doporučená akustická řešení  
Doporučujeme akustické systémy řady Ecophon Master™ a 
Ecophon  Wall Panel™, které zajistí optimální zvukovou absorpci a 
sníží  hladinu hluku generovanou kancelářskými zařízeními.

Fotograf: Fedde de W
eert
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Zasedací místnost
Zasedací místnost hraje v komunikaci mezi pracovníky 
klíčovou roli. Akustické prostředí v zasedací místnosti musí 
být plánováno a navrženo podle hlavních činností, které 
zde mají být prováděny, aby byla zvýšena jejich efektivita a 
produktivita.
 
Jelikož je zasedací místnost často používána pro 
porady,  při kterých hovoří řada pracovníků současně, 
upřednostňujeme zde nízkou hladinu zvuku. Jestliže má    
být tato místnost používána pro jednání a prezentace, je 
hlavní prioritou jasné porozumění mluvenému slovu v 
kterémkoliv bodě místnosti. Je-li místnost delší než 12  
metrů, je třeba mezi mluvčího a posluchače umístit 
plochy odrážející zvuk. Aby bylo zabráněno opožděným 
zvukovým odrazům, které negativně ovlivňují vnímání 
mluveného slova, je třeba na protější stěnu z pohledu 
mluvčího instalovat ve výšce očí akustické stěnové 
absorbéry. V zasedací místnosti jsou často projednávány   
citlivé záležitosti, a proto je třeba splnit také požadavky 
na zachování důvěrnosti.

Prostory
Většina zasedacích místností má tvrdé rovnoběžné 
stěny. To může někdy způsobovat odrážení zvuku 
mezi stěnami, což je jev známý pod pojmem kolísavá 
ozvěna. Tomuto nežádoucímu jevu je možno zabránit 
instalováním stěnového absorbéru ve výšce očí nebo 
nakloněním některé ze stěn tak, aby byl zvuk odrážen 
nahoru směrem do akustického stropního systému. K 
výše uvedeným poznatkům je třeba přihlížet při volbě 
vybavení s vhodnými akustickými vlastnostmi pro 
zasedací místnosti.

Akustické preference
K vytvoření funkčního akustického prostředí v zasedací 
místnosti je třeba vzájemně skloubit požadavky na 
srozumitelnost mluveného slova, vysoký komfort 
mluvčího a nízkou sílu zvuku. Požadavky na akustiku 
se zvyšují, jestliže má být v místnosti používán 
elektronický zesilovač zvuku nebo např. vybavení 
pro telekonference. Izolační vlastnosti stěn je třeba 
upravit s ohledem na stupeň důvěrnosti, který od 
zasedací místnosti požadujeme. Obvykle doporučujeme 
zvukovou izolační hodnotu  přinejmenším 44 dB.

Fotograf: H
ans G

eorg Esch
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Doporučená akustická řešení 
Doporučujeme výrobky systémové řady Ecophon Master™ pro 
dosažení maximální absorpce zvuku. Jestliže je místnost dlouhá 
více než 12 metrů, doporučujeme instalovat systém Ecophon 
Master™ gamma jako odrážecí prvek zvuku mezi mluvčím a 
posluchači. Jestliže jsou zapotřebí akustické stěnové panely, 
doporučujeme instalovat ve výšce očí stěnové absorbéry Ecophon 
Wall Panel™. Je-li místnost větší než 100 m2, doporučujeme 
konzultovat instalace s odborníkem na akustiku.

Fotograf: M
ichael O

osten Fotografie 
Fotograf: Johan Kalén
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Systémová řešení
pro energeticky efektivní budovy

Moderní společnost směřuje k trvale udržitelným řešením ve všech aspektech. Při navrhování 
energeticky efektivních budov mohou architekti využít tepelnou hmotu masivního stropu pro 
účinnější ochlazování místností. Existují pasivní a tepelně aktivní systémy pro ochlazování 
budov, které jsou označovány jako TABS. Oba systémy přispívají k dosažení vhodné teploty 
v budově bez nutnosti instalovat další chladicí systémy.

Odrazy zvuku představují problém
TABS a podobné systémy představují u budov značný potenciál pro úsporu energie 
a jsou jednou z cest, jak splnit předpisy o energetické náročnosti budov. Jsou ale 
také značnou výzvou, pokud jde o akustické prostředí. Není totiž možno instalovat 
celoplošný akustický stropní systém a odhalený masivní stropní beton, který je 
zapotřebí pro ochlazování místnosti, se pro zvuk chová jako odrazové zrcadlo. Bez 
aplikování vhodného akustického řešení by v místnosti docházelo k mnohačetným 
zvukovým odrazům a vzniklo by tak nepříznivé pracovní prostředí.

Doporučená akustická řešení
Pro zdokonalení akustického prostředí v budovách typu TABS je možno použít 
akustické volně zavěšené prvky (Ecophon Solo™) nebo vertikálně zavěšené akustické 
prvky (Ecophon Solo™ Baffle). Pro další kompenzování chybějícího celoplošného 
akustického podhledu je třeba do místnosti rozmístit akustické stěnové panely 
(Ecophon Wall Panel™), aby došlo ke zvýšení celkové zvukové absorpce a ke zlepšení 
akustického prostředí.  
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Fotograf: Szym
on Polański
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Široká paleta akustických systémů Ecophon umožňuje skombinovat dobrou akustiku s 
působivým vzhledem. Naše akustické stropní systémy nabízíme v mnoha tvarech, velikostech, 
s různým provedením hran, několika povrchovými úpravami a v rozličných barevných 
odstínech. Ať už chcete místnost ještě více definovat například dosažením lineárnosti a 
směrování či máte-li chuť třeba experimentovat, vždy pro Vás máme připraveno to nejlepší 
akustické a zároveň moderní designové řešení.

Ecophon Focus™ Lp 
Umožňuje dosáhnout pocitu lineárnosti a směrování.
Různé tvary, rozměry, barevné odstíny a osvětlovací 
doplňky je možno kombinovat a utvářet tak celkovou 
atmosféru v místnosti.

Využití designových možností
pro zlepšení pohody

Fotograf:  Xavier Bom
ond
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Ecophon Solo™ 
Ecophon Solo™ je systémová řada volně zavěšených 
akustických prvků o různých tvarech a barvách, které 
nabízejí široké možnosti pro vytvoření velice poutavého 
akustického stropního systému. Volně zavěšené 
systémové prvky mohou být doplněny akustickými 
stěnovými panely, které jsou k dispozici v široké paletě 
rozmanitých barev i s možností digitálně tištěných 
vzorů.

Fotograf: Till H
ückels
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Fotograf:  Patrick Klem
m

, Partone
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Ecophon Wall Panel™ 
Systémová řada akustických stěnových panelů, která 
nabízí nekonečné množství kombinací. Je k dispozici 
s několika povrchovými úpravami a v široké škále 
barevných provedení. Díky inovativním profilovým 
systémům lze využít mnoho instalačních možností. 
Za pomoci unikátních vzorů a motivů jsme schopni 
vytvářet nejrůznější grafické návrhy k jedinečnému 
zvýraznění interiéru.

Fotograf: Patrick Klem
m

, Partone

M
uralis G

lory; Louise Videlyck Fotograf: Patrick Klem
m

, Partone. 
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Interiérová a exteriérová prostředí
jsou klíčovými aspekty při volbě akustických řešení

Bez prachu a emisí
Vnitřní klima má zásadní vliv na lidské zdraví a spokojenost na pracovišti.
Naše akustické systémy jsou testovány a posuzovány mnoha předními institucemi.
Akustické systémy Ecophon splňují nejpřísnější požadavky dánských norem pro
interiérové klima Danish Indeklima (Indoor Climate) i finskou normu M1 Finnish 
M1 standards a doporučuje je mimo jiné i Švédské sdružení pro astmatická a alergická
onemocnění Swedish Asthma and Allergy Association. 

Snadné čištění
Akustické stropní systémy Ecophon jsou opatřeny povrchy, které odpuzují nečistoty a 
snadno se udržují. V prostorách, kde má hygiena vysokou prioritu, například v kuchyních, 
je důležité zvolit akustické stropní systémy z materiálů, které dokážou odolat stříkancům z 
potravin a snadno se čistí.

Vysoká světelná účinnost
Osvětlení je dalším klíčovým faktorem v pracovním prostředí. Akustické stropní 
systémy Ecophon se vyznačují vysokým a stejnoměrným odrážením světla, čímž 
přispívají ke komfortní difuzi světelného záření a k nákladově efektivnímu osvětlení. 
Akustické stropní panely Ecophon s povrchovou úpravou Akutex™ dosahují činitele 
odrazu světla 85% a činitele rozptylu světla 99 %.

Vliv na životní prostředí
Naše akustické systémy Ecophon tvoří skelná vlna o vysoké hustotě. Skelná vlna 
je vyráběna z více než 70% domácího skla, které je plně recyklovatelné. Odpadní 
materiály z výroby jsou recyklovány a vyrábí se z nich drenážní pelety – EcoDrain 
(materiál nahrazující přírodní štěrk). Nosné konstrukce jsou vyrobeny z galvanizované 
oceli, která pochází z 50% z recyklované oceli, a po použití je sama plně recyklovatelná. 
Společnost Ecophon usiluje o minimalizaci dopadů na životní prostředí, využívá 
například ekologicky šetrné obaly a racionální metody přepravy. Většina výrobků 
Ecophon je nositelem skandinávského ekologického označení „The Nordic Swan“. 

Požární bezpečnost
Typ místnosti určuje základní požadavky na požární bezpečnost stropů a stěn ve 
vztahu ke klasifikaci ploch (třídy I, II a III), a dále požadavky na požár zpomalující 
obklady evakuačních cest. Akustické systémy Ecophon splňují všechny tyto 
požadavky.
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Při volbě akustického systému je velmi důležité, aby parametry zvolených výrobků odpovídaly 
Vašim akustickým požadavkům a preferencím. Společnost Ecophon pracuje s akustickými 
deskriptory, které nám pomáhají popsat akustické požadavky. Rozlišujeme sílu zvuku, šíření zvuku, 
srozumitelnost řeči a dobu dozvuku. Akustické systémy Ecophon jsou navrženy tak, aby zajistily 
nejlepší možné parametry pro každou z uvedených veličin.

Síla zvuku
Je-li hlavní prioritou nízká síla zvuku, pak zvolte výrobky s nejvyšším možným činitelem 
zvukové absorpce (α).

Šíření zvuku
Chcete-li omezit šíření zvuku, pak zvolte akustické systémy a výrobky s vysokými 
hodnotami třídy útlumu (AC = artikulační třída), nejlépe > 180. Čím vyšší je hodnota AC, 
tím kratší je vzdálenost, na kterou se zvuk šíří.

Srozumitelnost řeči
Je-li hlavní prioritou srozumitelnost řeči, kontaktujte zástupce společnosti Ecophon a 
společně zvolíme správnou kombinaci zvuk absorbujících a odrazových akustických 
prvků.

Doba dozvuku
Je-li hlavní prioritou doba dozvuku, kontaktujte zástupce společnosti Ecophon a společně
zvolíme správnou kombinaci zvuk absorbujících a odrazových akustických prvků.

Zvolte systém
který odpovídá Vašim akustickým návrhům

Parametry výrobků

Třída zvukové absorpce – Akustické absorbéry jsou klasifikovány do tříd A až E. 
Třída A pohlcuje zvuk nejvíce a třída E nejméně, podle normy EN ISO 11654.

Koeficient zvukové absorpce – Veličina vyjadřující míru pohlcování zvuku, měřeno 
podle normy EN ISO 354.  
α = 1 znamená, že zvuk, který dorazí k absorbéru, je zcela pohlcen.   
α = 0 znamená, že všechen zvuk je odražen.

 Artikulační třída (AC) – Veličina, která vyjadřuje, jak efektivně omezuje akustický 
stropní systém šíření zvuku. Čím vyšší má systém či výrobek AC, tím kratší je vzdálenost, na 
kterou se zvuk šíří a tím lepší je míra soukromí při hovoru. AC se měří podle normy ASTM 
E1111-07/E1110-06.

U velkoplošných otevřených prostor typu open-space je třeba 
se zaměřit na akustický deskriptor „šíření zvuku“, a proto 
doporučujeme akustické systémy a výrobky s vysokými hodnotami 
AC (artikulační třída).
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Výrobní řady Ecophon
vhodné pro moderní kancelářská prostředí

Systémová řada Ecophon Focus obsahuje sérii 
akustických výrobků s různými designy hran a 
možnostmi instalace. To přispívá k jejímu použití ve 
většině oblastí bez ohledu na požadavky instalace a 
designu.

• Moderní škála barev

• Přispívá k esteticky zdařilému a praktickému interiéru

Ecophon Focus™

Specifické technické vlastnosti

Výrobek Hrana Artikulační třída*  Koeficient zvukové 
absorpce (αw)**

Focus™ A Viditelný rastr, demontovatelné 
panely

190 0,95

Focus™ B Pro přímou fixaci lepidlem. – 0,6(MH) (o.d.s 23 mm)

Focus™ Ds Skrytý rastr. Snadno 
demontovatelné panely. Symetrické hrany.

180 0,9

Focus™ Dg Unikátní design hran. Volně 
plovoucí vzhled. Snadno demontovatelné 
panely.

180 0,85

Focus™ E Viditelný polozapuštěný rastr. 
Snadno demontovatelné panely.

180 0,9

Focus™ F Pro přímou fixaci šrouby. – 0,6(MH) (o.d.s 20 mm)

Focus™ Lp Poloskrytý rastr. Systém se 
používá zejména pro zvýraznění směru v 
místnosti.

180 0,9

*) AC(1.5) podle normy ASTM E 1111 a E 1110
**) oktáva, o.d.s. 200 mm, podle normy EN ISO 354 a EN ISO 11654 (o.d.s. = celková hloubka systému)

Fotograf:  Bert Leandersson
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Systémy Ecophon Master jsou třídou samy o sobě, 
pokud jde o dobrou srozumitelnost řeči. Tyto výrobky 
se vyznačují vynikající absorpcí zvuku při frekvencích 
nad 250 Hz a rovněž vysokou absorpcí při nízkých 
frekvencích. Proto je systémová řada Ecophon 
Master mimořádně vhodná právě do těch místností, 
kde usilujeme o maximální absorpci v širokém 
rozsahu frekvencí, jakými jsou školní třídy a otevřené 
velkoplošné kanceláře. Tyto výrobky jsou ideální také 
pro prostory, ve kterých se vyskytují nízkofrekvenční 
rušivé hluky od ventilačních systémů, nebo k 
eliminování externích hluků generovaných dopravou.

• Systém výrobků pro vytváření optimálního 
akustického prostředí v učebnách a ve výukových 
prostorách.

• Možno použít také ve velkoplošných kancelářích.

• Rozličné designové možnosti nám poskytují vyběr 
mnoha estetických a zároveň praktických řešení.

Ecophon Master™

Výrobek Hrana Artikulační třída*  Koeficient zvukové 
absorpce (αw)**

Master™ A Viditelný rastr. Snadno 
demontovatelné panely. 

200 (alpha) 1 (alpha)

Master™ B Pro přímou fixaci lepidlem. – 1 (o.d.s. 40 mm, alpha)

Master™ Ds Skrytý rastr. Snadno 
demontovatelné panely.

190 (alpha) 0,9 (alpha)

Master™ E Polozapuštěný viditelný rastr. 
Snadno demontovatelné panely.

190 (alpha) 0,95 (alpha)

Master™ F Pro přímou fixaci šrouby. – 1 (o.d.s. 40 m, alpha) 

Specifické technické vlastnosti

*) AC(1.5) podle normy ASTM E 1111 a E 1110
**) oktáva, o.d.s. 200 mm, podle normy EN ISO 354 a EN ISO 11654 (o.d.s. = celková hloubka systému)  

Fotograf: H
ans G

eorg Esch

Fotograf: H
ans G

eorg Esch
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Ecophon Combison™

V moderních kancelářských budovách je mnohdy 
žádoucí použít dělicí stěny k vytvoření různých prostor, 
které vyhovují potřebám pracovníků. V zájmu soukromí 
je při oddělení prostor třeba zajistit, aby se zvuk 
nemohl šířit přes strop nad dělicími příčkami. Výrobky 
systémové řady Ecophon Combison řeší právě tyto 
situace.

• Variabilní systémy pro akustickou izolaci v kombinaci 
s dobrou zvukovou absorpcí 

• Umožňuje flexibilní rozdělení prostoru

• Snadný přístup do prostoru nad stropním podhledem

Výrobek Hrana Artikulační třída*  Koeficient zvukové 
absorpce (αw)**

Combison™ Duo A Viditelný rastr. 
Demontovatelné panely.

190 0,9

Combison™ Duo E Polozapuštěný viditelný 
rastr. Demontovatelné panely.

190 0,9

Specifické technické vlastnosti

*) AC(1.5) podle normy ASTM E 1111 a E 1110
**) oktáva, o.d.s. 200 mm, podle normy EN ISO 354 a EN ISO 11654 (o.d.s. = celková hloubka systému)

Fotograf:  Åke E:son Lindm
an

Fotograf:  Åke E:son Lindm
an
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Ecophon Solo je systémová řada akustických volně 
zavěšených panelů, které nabízíme v různých tvarech 
a barvách. Ecophon Solo Regular představuje 10 tvarů 
inspirovaných geometrií. Ecophon Solo Freedom nabízí 
možnost vytvoření svého vlastního tvaru. Systém Solo 
poskytuje tři různé typy závěsných systémů podle toho, 
jaký chcete vytvořit celkový dojem stropu. Ecophon 
Solo Vám nyní přináší jedinečnou příležitost kreativně 
vytvořit oku lahodící instalace. Ty také zároveň zlepší 
akustické prostředí v mnoha typech prostor, např. v 
kancelářích, kulturních budovách, vstupních halách, 
recepcích a restauracích. Systém Solo lze také instalovat 
v budovách využívajících TABS (tepelně aktivní sytém 
budov) k vytvoření kvalitního akustického prostředí.

Ecophon Solo™

Výrobek Hrana Informace o výrobku

Focus™ Wing Obvodový prvek ve tvaru 
křídla pro volně zavěšené podhledy.

Přídavný volně zavěšený prvek k existujícímu akustickému 
stropnímu systému je efektivní cestou k další redukci šíření zvuku

Edge™ 500 Systém je instalován za účelem 
zakončení volně zavěšených prvků.

Přídavný volně zavěšený prvek k existujícímu akustickému 
stropnímu systému je efektivní cestou k další redukci šíření zvuku

Solo™ Systémová řada volně zavěšených 
prvků s čistým vzhledem a snadnou instalací.                                                                  
Nosný systém tvoří stavitelné závěsy z 
ocelovách lanek bez viditelných profilů.

Přídavný volně zavěšený prvek k existujícímu akustickému 
stropnímu systému je efektivní cestou k další redukci šíření zvuku

Solo™ Baffle Zavěšen pomocí Baffle 
profilu. 

Přídavný volně zavěšený prvek k existujícímu akustickému 
stropnímu systému je efektivní cestou k další redukci šíření zvuku

Specifické technické vlastnosti

Ecophon Solo™ 
Square – Standardní  
rozměr:1200x1200 mm                   

Ecophon Solo™ 
Triangle – Standardní 
výška: 1039 mm Standardní  
délka stran: 1200 mm 

Ecophon Solo™ Circle –
Standardní rozměr Ø: 
800 mm Ø:1200 mm

Ecophon Solo™ 
Octagon – Standardní 
rozměry: 1200x1200 mm 

Ecophon Solo™ Circle 
XL – Standardní  
XL rozměr Ø:1600 mm

Ecophon Solo™ 
Heptagon – 
Standardní rozměry: 
1168x1198 mm

Ecophon Solo™ 
Ellipse – Standardní 
rozměr: 2400x1000 mm                          

Ecophon Solo™ 
Hexagon – 
Standardní rozměry: 
1040x1200 mm 

Ecophon Solo™ 
Rectangle – Standardní  
rozměr: 2400x1200 mm

Ecophon Solo™ 
Pentagon – 
Standardní rozměry: 
1139x1198 mm

Fotograf:  Ruud Peijnenburg - D
en Bosch
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Ecophon Wall Panel™

V některých prostorách není možné řešení pomocí 
akustických stropních systémů a lze instalovat pouze 
stěnové absorbéry.  Nebo nastane situace, kdy je třeba 
doplnit stropní systém dalšími přídavnými akustickými 
prvky. Systémová řada akustických stěnových panelů 
Ecophon Wall Panel obsahuje výrobky, které jsou 
vhodné do škol, kanceláří nebo třeba sportovních hal a 
tělocvičen.

• Výběr různých povrchových úprav dle požadavků

• Moderní škála barevných odstínů

• Široký sortiment profilů se snadnou instalací 

Výrobek Hrana Artikulační třída*  Koeficient zvukové 
absorpce (αw)**

Wall Panel™ A Viditelné profily. Šířka panelu 
je 1200 mm

230 0,95

Wall Panel™ C Hladký vertikální spoj. Šířka 
panelu je 600 mm.

240 1

Specifické technické vlastnosti

Fotograf:  Patrick Klem
m

, Partone

*) AC(1.5) podle normy ASTM E 1376 a E 1110
**) oktáva, o.d.s. 40 mm, podle normy EN ISO 354 a EN ISO 11654 (o.d.s. = celková hloubka systému)
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Fotograf:  Faraday Fotographic Ltd

Doporučení
pro akustický design moderních kanceláří

Při vytváření funkčního a komfortního akustického prostředí je třeba zohlednit následující aspekty:

• Informace – Seznamte pracovníky s myšlenkami a nápady, které jsou zapracovány do nového designu kanceláře a ujistěte se, že jim rozumí.
• Umístění pracovišť – Rozmístěte pracoviště tak, aby zaměstnanci, kteří spolu musí komunikovat, seděli blízko sebe. Vytvořte klidné a tiché místnosti, kde mohou pracovníci 

provádět úkoly,  jež vyžadují vysokou koncentraci, či hovořit, aniž by rušili své kolegy.
• Design místnosti – Zvolte stropy, stěny a podlahy, které napodobují venkovní prostředí a přispívají k dobré akustice prostor. Instalujte pohlcovače zvuku na stropy a stěny a 

doplňte je vhodnými absorpčními zástěnami tak, abyste omezili šíření zvuku a snížili hladinu hluku.
• Výběr zařízení – Zvolte taková zařízení, která minimalizují hluk od ventilačních systémů a kancelářského vybavení. Ttiskárny umístěte pokud možno do akusticky izolovaných 

prostor.
• Nábytek – Zvolte nábytek, který podporuje pohlcování zvuku a rozmístěte jej tak, aby optimalizoval akustické prostředí.
• Chování – Informujte zaměstnance o tom, jak se mají chovat v otevřené velkoplošné kanceláři, aby nerušili své kolegy.
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Krok 1 – Ujistěte se, že máte dostatek zvukové 
absorpce v místnosti.

Krok 3 – Instalujte akustické volně zavěšené prvky nad pracoviště pro další zlepšení akustického prostředí.

Krok 2 – Použijte zvukově absorpční a izolační 
zástěny pro minimalizaci vzájemného rušení mezi 
pracovišti.

Tři kroky k zajištění dobrého akustického prostředí

- v kanceláři „Helpdesk“ ve Švédsku

Asistenční služba „Helpdesk“ v otevřené velkoplošné kanceláři může představovat 
velmi náročnou akustickou výzvu. Ve studii nazvané „Akustický design otevřených 
velkoplošných kanceláří”, kterou provedlo Severské středisko pro inovace (Nordic 
Innovation Centre*), bylo dosaženo následujících zlepšení při hodnocení akustického 
prostředí, přičemž se postupovalo ve 3 krocích. Byly použity výrobky a doporučení 
společnosti Ecophon.

0

Velmi 
špatné

Špatné

Středně 
dobré

Velmi  
dobré

10 20 30 40 50 60 70

Sweden Vattenfall – „Helpdesk“ před úpravou

Sweden Vattenfall – „Helpdesk“ po úpravě

Vnímání akustického prostředí

Dobré

* Ref: Nilsson, Hellström, “Akustický design velkoplošných akustických kanceláří”, NT Technická zpráva 619, Nordic Innovation centre, 2010
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Pomůžeme Vám dosáhnout akustického komfortu v kancelářském 
prostředí. Klíč k úspěchu spočívá ve správném plánování, 
zejména  v jeho počátečních fázích. Naši koncepční poradci 
Vám pomohou se zvládnutím následujících požadavků a potřeb:

• Stanovení, jaké požadavky má splňovat akustické prostředí 
ve vztahu    k designu místnosti, prováděným činnostem a 
s ohledem na individuální akustické preference.

• Vypracování akustické specifikace místnosti a akustické 
strategie

• Definování akustické terminologie a vysvětlení 
akustických standardů a norem pro kanceláře

• Vývoj a vypracování akustických řešení, která splní Vaše 
hlavní  požadavky a potřeby needs

Naše zkušenosti
jsou Vám k dispozici

Naši regionální manažeři a technický specialista mohou 
provádět školení, semináře a kurzy o prostorové akustice 
a o nejnovějších objevech a trendech v oblasti akustiky 
interiérových prostor. 

Jestliže máte dotazy k našim výrobkům či systémovým 
řešením, kontaktujte prosím naše regionální obchodní 
manažery, marketingové oddělení nebo naši technickou 
podporu. Pro další informace o akustice, systémech a 
výrobcích můžete nalézt na našich webových stránkách: 
www.ecophon.cz

Vytiskněte si on-line  
informace o našich výrobcích. 
Pravidelně provádíme automatickou 
aktualizaci, tudíž jsou dokumenty vždy 
platné. Příslušné ikony PDF naleznete u 
všech výrobků na www.ecophon.cz 

Fotograf: O
le Jais

Kontaktní údaje  
Kanceláře +420 233 343 415 
www.ecophon.cz/Kontakt/



Počátky Ecophonu datujeme od roku 1958, kdy 
byly ve Švédsku vyrobeny první akustické panely ze 
skelných vláken. Hlavním cílem bylo přispět ke zlepšení 
akustiky pracovního prostředí. Dnes je společnost 
globálním dodavatelem akustických systémů, které 
přispívají k dobré akustice prostor a zdravému 
vnitřnímu prostředí, a to hlavně v kancelářích, 
vzdělávacích, zdravotnických a výrobních zařízeních. 
Ecophon je součástí nadnárodní skupiny Saint-Gobain 
a má obchodní zastoupení a distribuci v mnoha 
zemích.

Úsilí Ecophonu je vedeno vizí dosáhnout 
celosvětově vedoucí pozice na trhu akustických 
podhledů a stěnových panelů, poskytováním nejvyšší 
kvality konečnému uživateli. Ecophon průběžně 
udržuje dialog se státními institucemi, výrobními a 
výzkumnými organizacemi. Společnost se také podílí 
na vytváření národních standardů v oblasti prostorové 
akustiky. Pozornost je věnována prostředí, kde lidé 
pracují a komunikují.

www.ecophon.cz

www.ecophon.com
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