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Minder geluid levert een rustiger, prettiger omgeving op, 
zodat de werknemers alerter en geconcentreerder zijn. 

 

Foto: Studio-e
Foto: Patrick Salaün

Room Acoustic Comfort™ in industriegebouwen

Het concept Room Acoustic Comfort™ (RAC™) van Ecophon 
wordt gebruikt om tot een goed akoestisch ontwerp van 
ruimten te komen; het legt de nadruk op mensen, hun 
activiteiten en de ruimte. Als akoestische parameters worden 
gedefinieerd: nagalm, clarity, geluidssterkte en ruimtelijk 
verval. De bedoeling is te komen tot optimale waarden 
voor de parameters die relevant zijn voor de functie van 
de ruimte. In het model van  RAC™ moet bij het ontwerpen 
van industriegebouwen de nadruk liggen op geluidssterkte 
en nagalm. Dit betekent in de praktijk het reduceren van 
de geluidssterkte en het beperken van de nagalm in de 
ruimte. De reden is dat de productiemachines veel direct 
geluid produceren, zodat het belangrijk is te voorkomen dat 
dit geluid door de ruimte zelf nog versterkt wordt. Dit kan 
onder meer bereikt worden door de plaatsing van klasse A 
absorptiemateriaal in plafonds, aan wanden of als hangende 
baffles. 

Deze publicatie toont producten van Ecophon’s productreeks en die van andere leveranciers.Deze publicatie is een algemene handleiding om te bepalen welke product het meest geschikt is voor een bepaalde eis en toont 
de aanbevolen toepassingen van onze systeemgroepen. De technische gegevens zijn gebaseerd op resultaten verkregen uit specifieke testen en andere testsituaties, of uit jarenlange ervaring onder normale omstandigheden. 
Gespecificeerde functies en kenmerken (of eigenschappen) voor producten en systemen zijn alleen geldig indien gehandeld wordt in overeenstemming met instructies, installatieschema’s, installatiegidsen, onderhoudsgidsen en 
indien andere voorschriften en aanbevelingen zijn nageleefd. Iedere afwijking hiervan, d.w.z. uitwisseling van specifieke onderdelen of producten, zullen Ecophon niet aansprakelijk stellen voor functie, resultaten en bereikte 
eigenschappen.  Alle beschrijvingen, afbeeldingen en afmetingen in deze publicatie zijn van toepassing op algemene situaties en zullen nooit deel uitmaken van een contract. De in deze publicatie getoonde producten en 
systemen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor actuele informatie raadpleeg www.ecophon.nl  of neem contact op met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Ecophon. © Ecophon Groep 
2010. Idee en layout: Navigator. Drukkerij: Skånetryck. Cover: Martin Magntorn. Technische fotografie: Studio-e.
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Wij ondervinden de invloed van geluid op tal van manieren. Geluidshinder 
veroorzaakt vermoeidheid, stress en communicatieproblemen. Dit is 
schadelijk voor zowel de productiviteit als de veiligheid, wat op zijn beurt 
nadelig is voor de winstgevendheid en ook in strijd kan zijn met de arbo-
regelgeving. Ook ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop hebben 
een negatieve impact op de winstgevendheid. Er kan dus veel voordeel 
behaald worden door het creëren van een optimaal akoestische omgeving.

Demping van storende geluiden en achtergrondgeluid
Sommige mechanische processen in de levensmiddelenindustrie 
produceren harde, storende geluiden. Het wegnemen van zo veel mogelijk 
van dit geluid heeft tal van voordelen. Allereerst levert het een rustiger, 
prettiger omgeving op, zodat de werknemers alerter en geconcentreerder 
zijn en betere voorwaarden gecreëerd worden voor producten van hoge 
kwaliteit. Ook vergemakkelijkt het de communicatie, hetgeen niet alleen 
de efficiëntie verhoogt, maar ook de veiligheid, wanneer belangrijke 
meldingen snel en duidelijk moeten worden gecommuniceerd of wanneer 
een machine niet goed werkt. Als er minder gehoorbeschermers gebruikt 
hoeven te worden, levert dat ook voordelen op in termen van beter 
teamwerk en betere communicatie. 

Een goede geluidsomgeving vereenvoudigt de 
communicatie en verbetert de veiligheid.

Geluid speelt een grote rol
in de werkomgeving

Hoe kan de akoestische omgeving verbeterd worden?
• Stel een geluidshinderbeleid vast om het bewustzijn van de akoestische 

omgeving te verbeteren
• Stel eisen aan de leveranciers van machines en andere apparatuur 
• Plaats indien mogelijk de geluidsbronnen bij elkaar in de ruimte, zodat er 

ook stillere zones ontstaan
• Plaats geluidsabsorbers in plafonds, aan wanden of in de vorm van 

plafondbaffles

Voor het oog, het oor en de geest.
Ecophon is gespecialiseerd in de ontwikkeling van geluidsabsorberende 
oplossingen voor alle omgevingen waar mensen werken en met elkaar 
communiceren. Door onze lange ervaring in combinatie met innovatief 
denkwerk zijn wij een prominente speler in de branche geworden. Het is 
onze missie om een bijdrage te leveren aan een goede werkomgeving voor 
het oog, het oor en de geest.
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Het is bekend dat in moderne levensmiddelenfabrieken sprake is van 
machines en processen die storende geluiden produceren. Bovendien is 
hier sprake van harde, gladde oppervlakken die het geluid weerkaatsen 
zodat het zich door de ruimte verspreidt. Maatregelen ter verbetering 
van de akoestische omgeving hebben vele voordelen. De geplaatste 
geluidsabsorberende systemen mogen echter niet schadelijk zijn voor 
de hygiëne. Het Ecophon Hygiene systeem biedt oplossingen voor deze 
specifieke combinatie van behoeften.

Het belang van een geconditioneerde omgeving
In de levensmiddelenindustrie zijn bepaalde kritieke aspecten van 
levensbelang voor het voortbestaan van het bedrijf. De omgeving moet 
worden geregeld om door het gehele productieproces heen een hoge 
productkwaliteit te garanderen. Bacteriegroei en uitstoot van deeltjes kan 
grote problemen veroorzaken, met als gevolg productiestop of producten 
van mindere kwaliteit die op de markt komen. Dit kan tot rampzalige 
gevolgen leiden, zowel praktisch, economisch als in de vorm van 
negatieve publiciteit.

Klantvereisten, normen en voorschriften
Fabrikanten van levensmiddelen moeten kunnen aantonen dat ze voldoen 
aan de eisen van de klanten en aan de overheidsvoorschriften voor de 
hygiëne. Veel grote bedrijven hebben de BRC Global Standards van het 
British Retail Consortium ingevoerd. 

Regels op grond van EU-
regelgeving
De regels voor de hygiëne in ruimten 
die gebruikt worden voor de productie 
van levensmiddelen, dranken en voor 
cateringactiviteiten worden genoemd 
in de Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad (EG) 852/2004 
inzake levensmiddelenhygiëne. 
Inspecties worden uitgevoerd door 
plaatselijke levensmiddeleninspecteurs.

Bedrijven waar voedsel wordt bereid 
of verwerkt, moeten zodanig ontworpen 
en gepland worden dat een goede 
levensmiddelenhygiëne gehandhaafd 
kan worden, waaronder bescherming 
tegen verontreiniging tussen en 
gedurende de verschillende procesfasen.

Plafonds of (waar geen plafond 
aanwezig is) binnenzijden van daken en 
plafondbevestigingen moeten zodanig 
worden ontworpen en geconstrueerd 
dat verzameling van vuil wordt 
voorkomen. Ook condensvorming, 
ongewenste schimmelgroei en uitstoot 
van deeltjes moeten zo veel mogelijk 
teruggebracht worden.

Foto: Patrick Salaün

Geconditioneerde omgeving
met stricte hygiënische eisen

De BRC Global Standards bevatten regels voor: 
• HACCP-systeem (aanduiding, evaluatie en risicobeheersing)
• Systeem van kwaliteitsbeheer 
• Fabriek en productielocatie 
• Product- en procescontrole

Producten moeten bestand zijn tegen agressieve 
factoren
Als een hygiënekritische productieomgeving moet voldoen aan 
de geldende vereisten, dan moeten alle aanwezige producten en 
systemen afdoende bestand zijn tegen diverse kritieke factoren, zoals:
• Temperatuur 
• Relatieve luchtvochtigheid 
• Chemische verontreinigingen (zoals zuren, basen, chloriden)
• Fysische verontreinigingen (zoals stof, roet)
• Biologische verontreinigingen (zoals vet, proteïnen)
Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat de omgeving regelmatig, 
eenvoudig en efficiënt kan worden gereinigd. 
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Ecophon heeft 30 jaar ervaring met de ontwikkeling van akoestische 
oplossingen die voldoen aan strenge hygiënische eisen. Onze 
oplossingen worden ontwikkeld in samenspraak met vooraanstaande 
voedselproducenten, adviseurs en leveranciers voor wie hygiënische 
aspecten een dagelijkse taak en prioriteit zijn. 

Beoordelingsproces in meer stappen
Voor verschillende ruimten in een levensmiddelenfabriek gelden 
verschillende hygiënische eisen. Allereerst moeten voor elke ruimte de 
geldende voorwaarden worden geëvalueerd. Deze voorwaarden worden 
vervolgens gekoppeld aan specifieke behoeften, op basis van interne 
doelstellingen en externe vereisten, normen en voorschriften. 
In de evaluatie moeten de volgende voorwaarden worden meegenomen:
• Luchtvochtigheid
• Temperatuur
• Type reinigings- en/of desinfectiemiddelen en gebruiksfrequentie
• Corrosie risico
• Overdruk of normale druk
• Toegestane materialen
• Type verontreinigingen

Verschillende reinigingsmethoden
Centraal in het hygiëneproces staat de reiniging van de bedrijfsruimte. 
Om het niveau van hygiëne te kunnen realiseren dat op grond van interne 
doelstellingen of de eisen van klanten, normen en voorschriften vereist is, 
moet de totale ruimte bestand zijn tegen de gekozen reinigingsmethoden. 

Alle producten en systemen in de ruimte moeten bestand zijn 
tegen de gebruikelijke reinigingsmethoden. De meest gebruikte 
schoonmaakmiddelen zijn gebaseerd op basen, zuren, hypochloriet en/
of tensiden. Daarom maakt Ecophon bij het ontwikkelen en het testen 
van haar producten steeds gebruik van deze reinigingsmiddelen en 
methoden. Wij leveren ook bijpassende ophangsystemen welke zuur- en 
corrosiebestendig zijn.

Systemen voor alle ruimten
De hygiënische eisen in productie-installaties zijn afhankelijk van de 
gevoeligheid van de werkzaamheden. Aan alle hygiënische eisen moet 
voldaan worden om een geluidsabsorberend systeem te creëren dat 
optimale resultaten oplevert, ook vanuit het oogpunt van de reinigbaarheid. 
Ecophon heeft geluidsabsorberende systemen ontwikkeld die voldoen 
aan de geldende hygiënische eisen voor de meeste soorten ruimten in de 
levensmiddelenindustrie.

Productgegevens 
Als grondstof voor onze 
geluidsabsorbers wordt inerte 
glaswol gebruikt, die overwegend 
gemaakt wordt van hergebruikt glas. 
Microbiologische onderzoeken op het 
gereed product, verricht door TNO 
Voeding, hebben aangetoond dat het 
product geen voedingsbodem voor 
micro-organismen is. 

Onze producten hebben de volgende 
keurmerken/classificaties:
• Indoor Climate Label 
• Emissieklasse M1 voor 

bouwmaterialen 
• Aanbevolen door de Zweedse Astma- 

en Allergie Associatie 
• De meeste van onze producten zijn 

voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk ”De Zwaan”

• Brandklasse A2-s1,d0 conform EN 
13501-1

• Geluidsabsorptieklasse conform  
SS-EN ISO-norm 11654, P-label om 
de classificatie te garanderen

Een paar gebruikelijke 
reinigingsmethoden:
• Droge reiniging

Deeltjes worden verwijderd met 
behulp van een microvezeldoek of een 
stofzuiger.

• Natte reiniging
Deeltjes en micro-organismen worden 
opgelost met een reinigingsmiddel in 
schuim- of gelvorm. Daarna wordt het 
oppervlak afgespoten met water bij 
wisselende druk. 
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De meest bewezen systemen
in de markt
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Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Plafondsysteem voor omgevingen met een hoge verontreinigingsgraad - 
bijvoorbeeld waar vloeistoffen of vetten op het oppervlak kunnen spatten 
- waar het plafond vaak moet worden gereinigd. Dit systeem is geschikt 
voor ruimten met een permanent hoge luchtvochtigheid en een hoog risico 
op corrosie. 

Systeem- en productbeschrijving: 
• Hygiene Advance A panelen zijn omsloten door een gladde folie die 
bestand is tegen vuil, vet en chemicaliën en ondoorlaatbaar is voor deeltjes 
en water. 
• Zichtbaar Connect T24 C4 ophangsysteem van zuurbestendig, sterk 
austenitisch roestvrij staal, corrosieklasse C4 (EN ISO 12944-2).
• Hygiëne Clips worden gebruikt om de panelen in het ophangsysteem te 
bevestigen. 

Reiniging: 
Bestand tegen dagelijkse reiniging met water bij lage of hoge druk met 
krachtige reinigings- en desinfectiemiddelen, bv. perazijnzuur. 

Ecophon Hygiene Advance™ A C3
Plafondysteem voor omgevingen met een hoge verontreinigingsgraad - 
bijvoorbeeld waar vloeistoffen of vetten op het oppervlak kunnen spatten 
- waar het plafond vaak moet worden gereinigd. 

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiene Advance A panelen zijn omsloten door een gladde folie die 

bestand is tegen vuil, vet en chemicaliën en ondoorlaatbaar is voor 
deeltjes en water.

• Zichtbaar Connect T24 C3 ophangsysteem van gelakt verzinkt staal, 
corrosieklasse C3 (EN ISO 12944-2).

• Hygiëne Clips worden gebruikt om de panelen in het ophangsysteem te 
bevestigen.  

Reiniging: 
Bestand tegen dagelijkse reiniging met water bij lage of hoge druk met de 
meest gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.  

Medio jaren tachtig leverde Ecophon de eerste akoestische panelen aan het vleeswarenbedrijf Gomans 
in Malmö (Zweden). Sindsdien hebben we onze systemen verder ontwikkeld, zodat we nu diverse 
varianten kunnen aanbieden afhankelijk van de toepassing: plafonds van wand tot wand of open baffle 
systemen. Deze systemen hebben wij bijeengebracht onder de naam Ecophon Hygiene Foodtec™. 
Voor permanent vochtige omgevingen en omgevingen die dagelijks schoongemaakt moeten worden, 
adviseren wij echter Ecophon Hygiene Advance™.

Hygiene Advance A C4 systeem

Hygiene Advance A paneel

Hygiene Advance A C3 systeem

Ecophon Hygiene Systemen
voor de voedingsindustrie
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Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3
Plafondsysteem voor omgevingen met een tijdelijke hoge 
luchtvochtigheid. Voor ruimten in de levensmiddelenindustrie waar het 
plafond kan worden schoongemaakt met natte reinigingsmethoden. 

Systeem- en productbeschrijving: 
• Hygiëne Foodtec™ A paneel, zichtzijde voorzien van geverfd Akutex™ 

HS oppervlak, bestand tegen vlekvorming. Geverfde achterzijde en 
kanten.

• Zichtbaar Connect T24 C3 ophangsysteem van gelakt verzinkt staal, 
corrosieklasse C3 (EN ISO 12944-2).

• Hygiëne Clips worden gebruikt om de panelen in het ophangsysteem te 
bevestigen.

Reiniging: 
Bestand tegen tweemaal per jaar reinigen onder hoge of lage 
druk en en eenmaal per week vochtig afnemen met de meest 
gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3
Open systeem met verticale baffles voor ruimten met een hoge 
luchtvochtigheid waar een plafond van wand tot wand niet kan worden 
geplaatst door de aanwezigheid van sprinklerinstallaties, andere installaties 
of dakramen en voor ruimten met een hoge verontreinigingsgraad. Kan 
aangevuld worden met aan de wand bevestigde geluidsabsorbers.

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiene Advance™ baffles zijn omsloten door een gladde folie die 

bestand is tegen vuil, vet en chemicaliën en ondoorlaatbaar is voor 
deeltjes en water. 

• Connect T24 C3 ophangsysteem van gelakt verzinkt staal, corrosieklasse 
C3 (EN ISO 12944-2).

Reiniging:
Bestand tegen dagelijkse reiniging met water bij lage of hoge druk met de 
meest gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3
Open systeem met verticale baffles, voor ruimten waar een plafond 
van wand tot wand niet kan worden toegepast door de aanwezigheid 
van sprinklerinstallaties, andere installaties of dakramen. Voor ruimten 
in de levensmiddelenindustrie waar de baffles moeten kunnen worden 
schoongemaakt met natte reinigingsmethoden. Kan aangevuld worden met 
aan de wand bevestigde geluidsabsorbers.

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiene Foodtec™ baffle, met het geverfde Akutex™ HS oppervlak aan 

beide zijden, bestand tegen vlekvorming. Geverfde kanten. 
• Connect T24 C3 ophangsysteem van gelakt verzinkt staal, corrosieklasse 

C3 (EN ISO 12944-2).

Reiniging: 
Bestand tegen tweemaal per jaar reinigen onder hoge of lage 
druk en en eenmaal per week vochtig afnemen met de meest 
gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Hygiene Foodtec A C3 systeem

Hygiene Foodtec A C3 doorsnede met Connect 
Hygiene clip 20

Hygiene Advance Baffle

Hygiene Foodtec Baffle C3 in geruit patroon
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Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3
Het paneel wordt beschermd door een raster en is ontworpen voor 
wandmontage in het door mensen gebruikte gedeelte van ruimten met een 
hoge luchtvochtigheid. Voor ruimten met een hoge verontreinigingsgraad. 

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiene Advance™ wandpaneel is omsloten door een gladde folie die 

bestand is tegen vuil, vet en chemicaliën en ondoorlaatbaar is voor 
deeltjes en water.

• Het Connect Beschermingsraster C3 is een beschermend raster van 
gecoat staaldraad met vierkante mazen, corrosieklasse C3  
(EN ISO 12944- 2). 

Reiniging:
Bestand tegen dagelijkse reiniging met water bij lage of hoge druk met de 
meest gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3
Het paneel wordt beschermd door een raster en is ontworpen voor 
wandmontage in het door mensen gebruikte gedeelte. Voor ruimten 
in de levensmiddelenindustrie waar het systeem moet kunnen worden 
schoongemaakt met natte reinigingsmethoden.

Systeembeschrijving:
• Hygiëne Foodtec™ A paneel, zichtzijde voorzien van geverfd Akutex™ 

HS oppervlak, bestand tegen vlekvorming. Geverfde achterzijde en 
kanten.

• Het Connect Beschermingsraster C3 is een beschermend raster van 
gecoat staaldraad met vierkante mazen, corrosieklasse C3  
(EN ISO 12944- 2). 

Reiniging:
Bestand tegen tweemaal per jaar reinigen onder hoge of lage 
druk en en eenmaal per week vochtig afnemen met de meest 
gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen 

Alle geïnstalleerde producten en systemen moeten voldoen aan de eisen volgens de specifieke omstandigheden in het gebouw. 

Foto: H
.G
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Hygiene Advance Protection C3 systeem

Detail van Hygiene Foodtec Protection C3
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3
Paneel ontworpen voor wandmontage in het door mensen gebruikte 
gedeelte. Voor ruimten in de levensmiddelenindustrie waar het systeem 
moet kunnen worden schoongemaakt met natte reinigingsmethoden. 

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiëne Foodtec™ wandpaneel met geverfd Akutex™ HS oppervlak aan 

beide zijden, bestand tegen vlekvorming. Geverfde kanten.
• Connect Wandbevestiging C3 in roestvrij staal, corrosieklasse C3  

(EN ISO 12944-2). 

Reiniging:
Bestand tegen tweemaal per jaar reinigen onder hoge of lage druk en 
eenmaal per week vochtig afnemen met de meest gebruikelijke reinigings- 
en desinfectiemiddelen.

Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3
Paneel ontworpen voor wandmontage in het door mensen gebruikte 
gedeelte van ruimten met een hoge luchtvochtigheid. Voor ruimten met 
een hoge verontreinigingsgraad

Systeem- en productbeschrijving:
• Hygiene Advance™ wandpaneel is omsloten door een gladde folie die 

bestand is tegen vuil, vet en chemicaliën en ondoorlaatbaar is voor 
deeltjes en water.

• Connect Wandbevestiging C3 in roestvrij staal, corrosieklasse C3  
(EN ISO 12944-2). 

Reiniging:
Bestand tegen dagelijkse reiniging met water bij lage of hoge druk met de 
meest gebruikelijke reinigings- en desinfectiemiddelen.

Verlichting
Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3 is een vlak gemonteerd lichtarmatuur, 
speciaal ontwikkeld voor ruimten waar strenge hygiënische eisen gelden. 
Het is voorzien van de IP65-classificatie (stof- en waterbestendig). 
Het lichtarmatuur is eenvoudig te monteren en is bestand tegen 
hogedrukreiniging. Kan worden toegepast op systemen met kant A.
 

Detail van Hygiene Advance Wall C3

Hygiene Advance Wall C3 systeem

Detail van Hygiene Foodtec Wall C3

Hygiene Lavanda T5 C3 gemonteerd in een kant 
A systeem

Plaondsysteem Baffle systeem Wallsysteem
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Er zijn vele factoren die bepalen welk systeem het beste voldoet aan 
de eisen en verwachtingen voor een bepaalde ruimte. Deze factoren 
zijn onder meer de effecten van lucht en activiteiten, regelgeving, 
veiligheidsaspecten, reinigingseisen, speciale voorwaarden enz. In het 
beoordelingsproces moet met al deze factoren rekening gehouden worden. 
Dit kan het best plaatsvinden in overleg met een vertegenwoordiger van 
Ecophon, zodat de specifieke behoeften van elke afzonderlijke industriële 
ruimte aan de orde komen. Wij streven ernaar een oplossing te bieden die 
voor zowel het bedrijf als de medewerkers optimaal is. 

Lees meer op onze website
Kijk op onze website voor meer informatie over Ecophon en onze 
akoestische oplossingen voor de voedingsindustrie. Ook vindt u daar meer 
technische informatie over ons systeem en een beschrijving van de normen 
die wij naleven en de tests die wij hebben uitgevoerd. 

www.ecophon.nl 

Neem contact met ons op
voor een optimale oplossing



Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, NL, Telefoon +31 (0)76 - 502 00 00, Fax +31 (0)76 - 501 74 00
e-mail: plafonds@ecophon.nl, www.ecophon.nl

09.12.3.000

Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
geproduceerd werden ter verbetering van 
de werkomgeving. Op dit moment is Ecophon een 
wereldwijde leverancier van akoestische systemen 
die bijdragen aan een goede ruimte akoestiek en 
een gezond binnenmilieu in elke werkomgeving; 
kantoren, onderwijsgebouwen, zorginstellingen 
en industriële productiegebouwen. Ecophon is 
onderdeel van de Saint-Gobain Groep en heeft in 
tal van landen verkoopkantoren en distributeurs.

Ecophon’s activiteiten worden geleid door 
een visie: wereldwijd marktleider worden in 
akoestische plafond- en wandsystemen door 
een superieure waarde voor de eindgebruiker 
te creëren. Ecophon is voortdurend in gesprek 
met overheidsorganen, arbo-organisaties en 
onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied 
van ruimte akoestiek. Hierdoor draagt Ecophon 
bij aan een betere werkomgeving, overal waar 
mensen werken en communiceren.


