
Ecophon Solo™

Inspirace plná barev a tvarů



Ecophon Solo™ Textile umožňuje vytvoření 
dobré akustiky v elegantním a stylovém provedení 
s textilním povrchem.

Ecophon Solo™ Textile

7 Barev: Textile
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Ecophon Solo™ je akustické řešení převážně 
v případech, kdy nelze instalovat celoplošný stropní 
podhled.

Ecophon Solo™ s Akutex™ 

Ecophon Solo™ s povrchem Akutex HS je 
akustické řešení určené do prostorů s vysokou 
vlhkostí, velice náročným korozním prostředím 
a s přímým stykem s vodou.

Ecophon Solo™ s Akutex™ HS

16 Barev: Akutex™ FT

16 barevných odstínů.  
Možnost dodání podhledů 
v barvách dle vzorníku NCS.

Akutex™ HS

Bílá 500



TABS

Prvky Ecophon Solo jsou optimálním akustickým řešením do budov,  
které využívají technologii TABS – teplem aktivované stavební systémy.

Akustický návrh

Stále častěji jsou prvky Ecophon Solo využívány pro 
svůj unikátní design a variabilitu. Je však důležité 
dodržovat zásady rozmístění a doporučeného 
množství prvků v daném prostoru, abychom docílili 
optimální akustické pohody. 

Při návrhu horizontálně zavěšených prvků Solo 
(např.  Solo Square) doporučujeme rovnoměrné 
rozmístění v místnosti, případně zvýšenou četnost 
prvků nad hlukově exponovaným místem. Mezery 
mezi jednotlivými panely Solo by měly být 500 mm 
a více, aby byla maximálně využita efektivita panelu 
a byl tak schopen absorbovat co nejvíce zvukových 
odrazů od přiznaného stropu. Pro vytvoření ideálních 
akustických podmínek v místnosti doporučujeme 
pokrytí 50 % podlahové plochy (akustické podmínky 
pak budou srovnatelné jako při instalaci klasického 
celoplošného stropu se 100% absorpcí).

S větší celkovou hloubkou systému roste ekvivalentní 
absorpční plocha prvků (viz údaje k akustice 
u jednotlivých systémů).

Při návrhu vertikálně zavěšených prvků Solo 
(např. Solo Baffle) vycházíme ze zkušeností 
a opakovaně prováděných měření a doporučujeme 
následující pravidlo: mezery mezi jednotlivými řadami 
by měly být totožné jako výška dané Baffle, přičemž 
počítáme s celoplošným pokrytím stropu.

V místnostech s vysokými stropy je vhodné delší 
zavěšení z důvodu lepšího zamezení šíření zvuku.

Zvuková pohltivost volně zavěšených prvků Ecophon Solo 
Měřena podle ČSN ISO 354.  
Zvuková pohltivost prostorových absorbérů je určena ekvivalentní absorpční plochou vyjádřenou v m² 
na jednotlivý prvek. Určuje rozměry absorpční plochy se 100% zvukovou pohltivostí, která absorbuje 
přesně stejné množství zvuku jako testovaný prvek.

3



4

Zažijte jemnost 
Ecophon Solo™ Textile

Inspirujte současný luxus skrze textil a barvy. Ecophon 
Solo™ Textile vám nabídne více možností, jak vyjádřit 
svůj styl skrze texturu.

Ecophon Solo™ Textile se skládá z originálního 
akustického panelu, který je jako první svého druhu 
opatřen novým textilním povrchem. Tento volně 
zavěsitelný panel je dostupný ve tvaru čtverce a v sedmi 
nových univerzálních a doplňkových barvách.

Solo Textile je spolu s perfektními akustickými 
parametry naší nejodvážnější ukázkou toho, jak může 
design a funkčnost stát vedle sebe v harmonii a vytvářet 
jedinečnou atmosféru, která potěší nejen oko a ucho,  
ale i ducha.

Naše panely mají významný pozitivní vliv na energetickou 
účinnost budov a zanechávají  významně nízkou 
uhlíkovou stopu. Použitím panelů Ecophon Solo™ jste 
navíc o krok blíže certifikaci pro zelené budovy.

Více informací o produktech Solo™ Textile, jako jsou 
technické vlastnosti, návod k instalaci a informace  
o dopadu na životní prostředí, naleznete na Ecophon.cz

V této publikaci představujeme výrobky Ecophon. Podrobné popisy napomáhají ke správné volbě výrobků pro dané 
prostředí. Technické údaje jsou založeny na výsledcích, získaných obecnými metodami nebo vycházejí z dlouholetých 
zkušeností. Uvedené funkce a vlastnosti výrobků a systémů jsou platné pouze za předpokladu dodržování podmínek 
uvedených v instalačních diagramech, návodech na údržbu apod.  
Záměna některé z komponent znamená, že Ecophon dále nenese odpovědnost za funkci, vlastnosti  produktů a důsledky 
použití. Uvedené popisy, ilustrace a měření jsou brány za obecné a nejsou součástí smluvních podmínek. Ecophon si 
vyhrazuje práva na záměnu výrobků bez předchozího uvědomění o této skutečnosti. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. 
Nejnovější informace naleznete na adrese www.ecophon.cz nebo kontaktujte svého regionálního obchodního manažera 
Ecophonu.
 
© Ecophon Group 2020
Návrh a zpracování: Byråteket and Saint-Gobain Ecophon Tisk: Studio Altair. Obálka: Westend61
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Formát volně zavěšených prvků má rozměry 1200x1200x40. Panely lze snadno 
připevnit pomocí lankových závěsů (vodorovně, či pod úhlem 45°) a také těsně 
ke stropu pomocí SOLO přímých absorpčních destiček.

AKUSTIKA: 
Velikost, mm tl.  

mm
o.d.s.
mm

Aeq, Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0,40 1,40 2,00 2,40 2,30 2,20

1200x1200 40 400 0,40 1,30 1,80 2,70 2,70 2,60

1200x1200 40 1000 0,30 1,10 2,10 2,90 3,00 3,00

KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU: 
Finská emisní třída M1 
Francouzská emisní třída VOC, A+.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Plně recyklovatelný výrobek.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: B-s1,d0 dle EN 13501-1. Jádra panelů ze 
skelné vaty jsou testována a klasifikována jako nehořlavé dle EN ISO 1182.  

 
ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI:  
Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70 %, 25°C, dle EN 13964:2014.

ÚDRŽBA:  
Týdenní stírání prachu a vysávání.

CE:  
Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního 
standardu EN 13964:2014. 

Ecophon Solo™ Textile
přehled

Ecophon Textile
Povrch nové dimenze
Ecophon Textile umožňuje vytvořit akusticky příjemné prostředí, které vás na první 
pohled zaujme. Vysoce kvalitní materiál připomínající tkaninu na první pohled oslní 
svým jemným žebrováním a proměnlivým leskem.  

Peaceful
Nejbližší barevný vzorek NCS S 3010-G80Y.
Světelná odrazivost 37 %.

Reliable
Nejbližší barevný vzorek NCS S 3502-Y.
Světelná odrazivost 37 %.
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Curious
Nejbližší barevný vzorek NCS S 3030-B
Světelná odrazivost 29 %.

Confident
Nejbližší barevný vzorek NCS S 6020-R90B 
Světelná odrazivost 9 %.

Passionate
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2030-R20B
Světelná odrazivost 33 %.

Fearless
Nejbližší barevný vzorek NCS S 9000-N
Světelná odrazivost 2 %.

Genuine
Nejbližší barevný vzorek NCS 7005-R80B
Světelná odrazivost 10 %.

Poznámka:
Barvy se mohou mezi jednotlivými výrobními 
šaržemi mírně lišit. Materiál Ecophon Solo™ 
Textile byl navržený tak, aby jeho životnost 
nebyla ovlivněna pravidelnou údržbou  
a čištěním dle daných specifikací. Životnost 
prvku lze prodloužit při nižším vystavení výrobku 
přímému slunečnímu světlu.
Materiál Ecophon Textile lze dále 
charakterizovat také svou vysokou mechanickou 
odolností. Vyobrazené barvy se mohou lišit od 
reálných. 
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PŘÍSTUPNOST:  
Panely jsou demontovatelné.

ÚDRŽBA:  
Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění 
za mokra.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI:  
Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 70 %, 
25°C, dle EN 13964:2014.

INTERIÉROVÉ KLIMATICKÉ VLASTNOSTI:  
Francouzská emisní třída VOC, A+

Finská emisní třída M1

Ecophon Solo™ s povrchem Akutex™  FT 
Panely Ecophon Solo™ jsou dodávány v několika 
tvarech a velikostech, které poskytují naprostou volnost 
designu a možnost vytvoření pozoruhodných nových 
tvarů dle vaší fantazie.

POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU
Ecophon Solo™ je akustické řešení převážně 
v případech, kdy nelze instalovat celoplošný stropní 
podhled. Solo™ je také vhodný do místností, kde je 
zapotřebí zachovat jejich objem a světlou výšku, či do 
budov, které jsou vybaveny systémy chlazení TABS 
(tepelně aktivní stavební systém). Přední i zadní strana 
panelu disponuje povrchem Akutex™ FT. Hrany jsou 
rovné a natřené.

SYSTÉMOVÁ ŘADA

• Ecophon Solo™ Square
• Ecophon Solo™ Rectangle
• Ecophon Solo™ Rectangle Line
• Ecophon Solo™ Circle, Circle XL
• Ecophon Solo™ Freedom
• Ecophon Solo™ Baffle, Baffle Wave,  

Baffle ZigZag, Baffle Wall

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Plně recyklovatelný výrobek.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI:  
Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní 
konstrukci.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST:  
Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako 
nehořlavé podle EN ISO 1182.

Země Standard Třída

Evropa EN 13501-1 A2-s1,d0

CE:  
Stropní systémy Ecophon mají označení CE 
dle Evropského harmonizačního standardu 
EN 13964:2014.

AKUSTIKA: Uvedené hodnoty se vztahují k výrobku Solo Square 1200x1200

Velikost, mm tl.
mm

o.d.s.
mm

Aeq, Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0,50 1,40 2,00 2,40 2,30 2,30

1200x1200 40 400 0,40 1,20 1,80 2,60 2,70 2,70

1200x1200 40 1000 0,40 1,10 2,00 2,90 2,90 2,80



  Kovosvit, Praha | Červený Klobouk Architekti | Akustický systém Ecophon Solo™ Rectangle a Solo™ Baffle

 Doosan Bobcat EMEA, Dobříš | Červený Klobouk Architekti| Akustický systém Ecophon Solo™ Baffle
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PŘÍSTUPNOST:  
Panely jsou demontovatelné.

ÚDRŽBA:  
Běžné mytí a čištění vodou nebo vodní párou.

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI:  
Testováno pro Třídu C, relativní vlhkost 95 %, 
30°C, dle EN 13964:2014.

INTERIÉROVÉ KLIMATICKÉ VLASTNOSTI:  
Francouzská emisní třída VOC, A

Finská emisní třída M1

Ecophon Solo™ s Akutex HS 
Volně zavěšené prvky vhodné do prostoru, kde není 
možné zvolit celoplošné akustické řešení.
Povrch Akutex HS je odolný proti vodě, chloridům,  
korozi a vysoké vlhkosti. 

POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU
Ecophon Solo™ Akutex HS se velmi dobře hodí 
do plaveckých bazénů a do podobných prostor  
s vysokou vlhkostí, velice náročným korozním 
prostředím a s příležitostným přímým stykem s vodou.  
Přední i zadní strana panelu disponuje povrchem 
Akutex™ HS. Hrany jsou rovné a natřené.

SYSTÉMOVÁ ŘADA

• Ecophon Solo™ Square Akutex HS
• Ecophon Solo™ Circle Akutex HS
• Ecophon Solo™ Rectangle Akutex HS
• Ecophon Baffle Performance C4

AKUSTIKA: Uvedené hodnoty vztahují k výrobku Solo Square Akutex HS 1200x1200

Velikost, mm tl.
mm

o.d.s.
mm

Aeq, Ekvivalentní absorpční plocha (1 prvek), m²

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 400 0,50 1,20 1,60 2,60 2,50 2,30

1200x1200 40 1000 0,30 1,10 1,80 2,80 2,80 2,60

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:  
Plně recyklovatelný výrobek.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI:  
Větší zatížení musí být kotveno k nosné stropní 
konstrukci.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST:  
Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako 
nehořlavé podle EN ISO 1182.

Země Standard Třída

Evropa EN 13501-1 A2-s1,d0

CE:  
Stropní systémy Ecophon mají označení CE 
dle Evropského harmonizačního standardu 
EN 13964:2014.



Akustický systém Ecophon Hygiene™ Performance Baffle C4 a Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
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Originální akustický panel Ecophon Solo™ patří 
vůbec mezi první svého druhu. Tento volně zavěšený 
absorbér zvuku je dodáván ve všech tvarech, barvách 
a velikostech, které potřebujete k realizaci svých 
uměleckých nápadů. 

Řada Ecophon Solo™

Jiný pohled na akustická řešení

Ecophon Solo™ 

Designový prvek Ecophon Solo™ Freedom umožňuje 
vytvářet vlastní jedinečné tvary, které nikde jinde 
nenajdete. Ohledně možnosti výroby speciální tvaru 
na míru nás proto neváhejte kontaktovat. Využít dále 
můžete i služby našich proškolených montážníků, kteří 
vám vybrané tvary upraví či vyřežou přímo na stavbě 
(platí pouze při malém počtu kusů).

Ecophon Solo™ Freedom
Svoboda vytvářet unikátní design

Panely Solo™ vám nabízí mnoho možností pro osvětlení. 
Mezi ně patří i osvětlení integrované do panelů, které 
jsou například součástí systému Solo™ Rectangle Line. 

Ecophon Solo™ Rectangle Line
Osvětlení a akustika spolu ladí

Ecophon Solo™ Freedom 

Ecophon Solo™ Rectangle Line

12



  City Park Jihlava, Food Court | Architekt: Storing spol. s r. o. | Akustický systém Ecophon Solo™ Baffle Wave

  Kulturní Centrum Petrovice u Karvinné | Architekt: Ing. Roman Fildán | Akustický systém Ecophon Solo™ Rectangle
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Způsoby instalace

Tvar Produkt Velikost, (mm) Přímo Zavěšení na 
lanku

Zavěšení na lanku, 
úhel ≤45 °

Zavěšený 
na lanku, 

víceúrovňový

Zavěšený na 
lanku, bodový 

závěs

Zavěšený pomocí 
Connect™ rastr

Na stěnu

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

1200x300x40 •

Ecophon Solo™Freedom ≤2400x1200x40 • • • •

Způsoby instalace

Tvar Produkt Velikost, (mm) Přímo Zavěšený na 
lanku

Zavěšený na lanku, 
úhel ≤45 °

Zavěšení 
na lanku, 

víceúrovňové

Zavěšení na 
lanku, bodový 

závěs

Zavěšení pomocí 
Connect™ rastr

Na stěnu

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

•

•

Ecophon Solo™ přehled 

Panely Ecophon Solo™ přispívají ke zdravému prostředí v místnostech s přirozeně nízkými emisemi VOC, protože neobsahují žádné 
přidané formaldehydy ani maskovací činidla. Výsledkem je, že všechny panely Solo s 3. generací skelné vlny splňují nejpřísnější 
předpisy a certifikace na trhu stavebních výrobků – Kalifornskou směrnici pro emise a francouzskou klasifikaci VOC A+. 

Doporučená údržba výrobků řady Ecophon Solo™: denně otírání a vysávání, týdně čištění za vlhka.
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Způsoby instalace

Tvar Produkt Velikost, (mm) Přímo Zavěšení na 
lanku

Zavěšení na lanku, 
úhel ≤45 °

Zavěšený 
na lanku, 

víceúrovňový

Zavěšený na 
lanku, bodový 

závěs

Zavěšený pomocí 
Connect™ rastr

Na stěnu

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

1200x300x40 •

Ecophon Solo™Freedom ≤2400x1200x40 • • • •

Způsoby instalace

Tvar Produkt Velikost, (mm) Přímo Zavěšený na 
lanku

Zavěšený na lanku, 
úhel ≤45 °

Zavěšení 
na lanku, 

víceúrovňové

Zavěšení na 
lanku, bodový 

závěs

Zavěšení pomocí 
Connect™ rastr

Na stěnu

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • •

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • • •

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • •

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™Circle XL Ø 1600x40 •

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • •

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • •

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 •

•

•

Golden Field
Nejbližší barevný vzorek NCS S 1040-G90Y. 
Světelná odrazivost 61 %.

Akutex™ FT
Známka Akutex ™ garantuje jedinečnou povrchovou 
úpravu podhledů. Naše výzkumy se zaměřují zejména 
na vizuální aspekt, akustické vlastnosti, vhodnost  
pro pracovní prostředí, architektonické trendy  
a ohleduplnost k životnímu prostředí. 

White Frost 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. 
Světelná odrazivost 85 %.  

Sunset Heat 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2070-Y60R 
Světelná odrazivost 20 %.

Volcanic Ash 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2002-Y 
Světelná odrazivost 56 %.  

Ruby Rock 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 4050-R10B 
Světelná odrazivost 7 %.    

Silver Stone 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 4502-Y 
Světelná odrazivost 29 %.  

Dark Diamond 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 9000-N
Světelná odrazivost 4 %. 

Silk Slate 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 7000-N 
Světelná odrazivost 13 %.      

Morning Drizzle 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 1002-B 
Světelná odrazivost 69 %.       

Summer Breeze 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 1515-B50G 
Světelná odrazivost 54 %. 

Cloudy Day 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 1500-N 
Světelná odrazivost 62 %.       

Silent Steam 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2010-B 
Světelná odrazivost 45 %.      

Pale Pearl 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2005-R30B 
Světelná odrazivost 55 %. 

Ocean Storm 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 4020-R90B 
Světelná odrazivost 24 %.     

Highland Fog 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 2005-G 
Světelná odrazivost 55 %. 

Moonlight Sky 
Nejbližší barevný vzorek NCS S 7020-R90B 
Světelná odrazivost 7 %.   

Více informací o produktech, jako jsou technické 
vlastnosti, návod k instalaci a informace o dopadu  
na životní prostředí, naleznete na ecophon.com/solo.



Ecophon je předním dodavatelem akustických řešení, která přispívají ke zdravému vnitřnímu 
prostředí, podporují pracovní výkon a pohodu koncových uživatelů. Naším cílem je přenést 

ideální akustické podmínky venkovního prostředí do současných moderních interiérů.

Švédský původ značky Ecophon se projevuje nejen na kvalitě výrobků, 
ale také v našem přístupu k práci a ve výzvách týkajících se zdravého 
vnitřního prostředí.

Ecophon je součástí nadnárodní skupiny Saint-Gobain, světového lídra v oblasti 
řešení udržitelného bydlení. Patří mezi 100 největších průmyslových koncernů 
na světě, které svojí výrobou a činností pečují o pohodlné a efektivní bydlení.  
Saint-Gobain nabízí řešení s ohledem na energetickou účinnost a životní 
prostředí a určuje trendy budoucnosti.

www.ecophon.cz


