
Viva uma nova experiência
com Ecophon Sombra™



Esta publicação mostra produtos da linha de produtos Ecophon e de outros fornecedores. As especificações destinam-se a fornecer um guia geral para quais produtos são mais adequados para as preferências indicadas. Os dados técnicos são baseados 
nos resultados obtidos sob condições de teste típicas ou longa experiência em condições normais. As funções e propriedades especificadas para produtos e os sistemas, são válidos apenas sob a condição de que as instruções, diagramas de instalação, 
guias de instalação, instruções de manutenção e outras condições estabelecidas e recomendações foram levadas em consideração e seguidas. Desvio disso, como mudar os componentes ou produtos específicos, significa que a Ecophon não pode ser 
responsabilizada pela função, consequências e propriedades dos produtos. Todas as descrições, ilustrações e dimensões contidas neste folheto representam informações gerais e não devem fazem parte de qualquer contrato. A Ecophon reserva-se o direito 
de alterar produtos sem aviso prévio. Nós nos isentamos de qualquer responsabilidade por erros de impressão. Para obter as informações mais recentes, acesse www.ecophon.com.br ou entre em contato com o representante Ecophon mais próximo.
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Traga o ar livre
 para melhorar o bem-estar e o desempenho

A evolução adaptou a audição humana para uma vida ao ar livre, mas hoje a maioria de nós gasta 
90% do nosso tempo dentro de casa. O foco do Ecophon é trazer os ambientes acústicos ideais da 
natureza, para nossos modernos espaços internos, melhorando a qualidade de vida, o bem-estar e o 
desempenho no trabalho.

O Ecophon Sombra™ é um forro suspenso preto, produzido em São Paulo, Brasil. Com sua excelente 
acústica, qualidade e aparência, sempre será possível criar o ambiente sonoro certo para espaços sociais 
como cinemas, bares, restaurantes, entre outros.

 

Boa acústica
uma receita para o 
sucesso

Não é nenhum segredo que funcionários satisfeitos 
farão um trabalho melhor ou que clientes felizes vão 
ficar mais tempo, voltar e também trazer clientes novos. 
Você sabia que o som ambiente desempenha um papel 
importante nisso?

Boa comida e serviço são fatores importantes em um 
restaurante de sucesso.  No entanto, de acordo com um 
estudo, 93% dos entrevistados concordam que o conforto 
sonoro é muito importante.1 O ruído é uma das principais 
reclamações nos restaurantes e afeta negativamente o 
humor e a percepção dos clientes sobre a experiência no 
ambiente. Sem materiais absorvedores sonoros, os níveis 
de ruído aumentam.  As pessoas levantam a voz para 
serem ouvidas e os níveis gerais de ruído aumentam.  Isso 
é conhecido como efeito Lombard.

Um bom ambiente sonoro trará mais valor aos clientes e 
ao mesmo tempo ajuda o pessoal no trabalho, onde eles 
se sentem bem e cometem menos erros.  

Princípios-chave para projetar um 
restaurante 
Um forro suspenso da classe A de parede a parede 
reduzirá os níveis sonoros gerais, contribui para melhorar 
a clareza da fala e reduz a propagação do som e tempo de 
reverberação. Também é importante complementar com 
painéis acústicos para melhorar ainda mais a clareza da 
fala e limitar o som de se espalhar. 

1. LRF, Sweden

Recomendação do produto

Ecophon Sombra™ A*

Ecophon Akusto™ One ou Ecophon Akusto™  Wall A, C

* Para soluções premium, recomendamos Ecophon Focus™ ou Ecophon 
Master™ com a superfície Akutex™ FT Dark Diamond.
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This publication shows products from Ecophon product range and those of other suppliers. The specifications are intended to provide a general guide to which products are most suitable for the preferences indicated. Technical data is based on results 
obtained under typical testing conditions or long experience in normal conditions. The specified functions and properties for products and systems are only valid on condition that instructions, installation diagrams, installation guides, maintenance instructions 
and other stated conditions and recommendations have been taken into consideration and followed. Deviation from this, such as changing specific components or products, will mean that Ecophon cannot be held responsible for the function, consequences 
and properties of the products. All descriptions, illustrations and dimensions contained in this brochure represent general information and shall not form part of any contract. Ecophon reserves the right to change products without prior notice. We disclaim any 
liability for misprints. For the latest information go to www.ecophon.com or contact your nearest Ecophon representative.
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O melhor 
para o cinema

Cineastas sabem como usar o som para criar uma 
experiência cinematográfica completa. O som carrega 
muita informação e também adiciona muitos efeitos 
diferentes, reações e emoções. Cinemas que oferecem 
aos seus visitantes as melhores condições acústicas 
possíveis deixam os clientes satisfeitos e assim, eles 
continuam voltando. 

O desafio é projetar o cinema para que o som flua 
em você e realmente melhore a experiência do filme. 
Também é importante evitar reflexos visuais das imagens 
na tela do filme.

Princípios-chave para projetar um cinema
Ao usar um sistema surround, as mudanças de imagem 
podem causar a sensação de que o som vem da direção 
errada. Para evitar isso, é importante projetar o tempo 
mínimo de reverberação em todas as frequências. 
Especialmente na faixa de frequência 100-200 Hz que 
pode causar problemas e exige alta absorção. 

As construções de parede são cruciais para alcançar o 
tempo de reverberação certo. Painéis acústicos Ecophon 
Akusto™ devem ser usados para criar um bom equilíbrio. 
O forro exige cobertura total de material absorvedor com 
preto mate na superfície. Atrás da tela, a parede deve ser 
coberta com absorvedores, cuidando dos reflexos dos 
altifalantes frontais.  

Recomendação do produto

Ecophon Sombra™ A*

Ecophon Akusto™  Wall A, C

* Para soluções premium, recomendamos Ecophon Focus™ ou Ecophon 
Master™ com a superfície Akutex™ FT Dark Diamond.
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Segurança ao fogo 

Clima Interior

Certificado/Etiqueta
M1 finlandês
VOC francês, A

Limpeza 
Limpeza e aspiração semanal.

Aparência visual 
Preto 997, amostra de cor NCS mais próxima S 9000-N, 
3-4% de luz refletância.

Influência do clima 
Suportam um UR ambiente permanente de até 95% em  
30°C seguindo o padrão de teste na norma EN 13964.

País Norma Classe

Brasil NBR 9442 A

Design de borda Produto Classe de absorção Tamanho, (mm) Superfície Cor

Ecophon Sombra™ A A 625x625x15 Lote preto mate pintado
véu de vidro.

Preto 997

A 1250x625x15 Lote preto mate pintado
véu de vidro.

Preto 997

Ecophon Sombra™ A

TKH 
mm

o.d.s. 
mm

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz aw Classe de 
absorção sonora

TKH 
mm

o.d.s. 
mm

NRC SAA

15 50 0,10 0,25 0,60 0,95 1,00 1,00 0,55 D 15 50 0,70 0,71

15 200 0,35 0,80 1,00 0,85 1,00 1,00 0,95 A 15 200 0,90 0,91

Ecophon Sombra™

Soluções de forro preto

O Sombra possibilita a criação do ambiente sonoro certo para espaços sociais como 
cinemas, bares, casas de shows ou restaurantes. 
 
 
• Conceito para cinemas e espaços sociais 
• Oportunidades acústicas 
• Aparência discreta

Acústica 
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A Ecophon é o principal fornecedor de soluções acústicas. Contribuímos para ambientes internos 
mais saudáveis, melhoria da qualidade de vida, o bem-estar e o desempenho nas atividades. A 

medida que a evolução adaptou os sentidos humanos a uma vida ao ar livre, nosso foco é trazer os 
ambientes acústicos ideais da natureza para nossos espaços interiores modernos. Sabemos que 

eles terão um efeito sonoro sobre as pessoas.

Os princípios que orientam o nosso trabalho estão fundamentados na nossa 
herança sueca, onde uma abordagem humana e uma responsabilidade pela 
vida das pessoas e desafios futuros chegam naturalmente. 

A Ecophon faz parte do Grupo Saint-Gobain, líder mundial em soluções de habitat 
sustentável. Este é também um dos 100 melhores grupos industriais do mundo, 

inovando constantemente para tornar os espaços de vida mais confortáveis   e 
econômicos. A Saint-Gobain oferece soluções para os principais desafios da 

eficiência energética e da proteção ambiental. Não importa quais novas 
necessidades tenhamos nos mercados de habitação e construção, o futuro é 

feito de Saint-Gobain.

www.ecophon.com.br


