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Design, fleksibilitet og nem montage
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I mere end hundrede tusinder af år har vores ører udviklet sig til at høre 
perfekt udendørs i naturen. Men i dag tilbringer de fleste af os op til 90 % 
af vores tid indendørs, i lukkede miljøer der ikke er egnet til menneskets øre. I 
mere end 50 år har Ecophon været på en mission for at udbrede bevidsthed 
om vigtigheden af at skabe et indendørs miljø, der ligner det, vi oplever ude 
i naturen.

Ecophon leverer innovative lydabsorberende systemer, der gør det 
muligt at opnå en indendørs akustisk komfort, der hjælper mennesker 
med at arbejde, lære, blive helbredt og slappe af.

Behageligt for øje, øre og sind
Ecophon fokuserer på at behage øret, men vi ved også, at hvis vi 
skal tilfredsstille sindet, så skal vi også kunne behage øjet med et 
inspirerende design. Vi kan derfor nu tilbyde et komplet udvalg af 
akustiklofter, frithængende enheder, vægpaneler og skærme – som alle 
giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, som du ønsker.

Bring det naturlige miljø indenfor
for bedre trivsel og resultater

Denne brochure viser produkter fra Ecophons produktsortiment og fra an-
dre leverandører. Specifikationerne er påtænkt at være en generel guide 
til hvilke produkter, der er mest velegnede til de anførte præferencer. 
De tekniske data er baseret på resultater, der er opnået under typiske 
testforhold eller lang erfaring under normale forhold. De anførte funktioner 
og egenskaber ved produkter og systemer er alene gældende under 
forudsætning af, at vejledninger, installationsdiagrammer, installationsvej-
ledninger, vedligeholdelsesvejledninger og andre anførte betingelser og 
anbefalinger er blevet taget i betragtning og efterlevet. Afvigelser herfra, 
som for eksempel ændring af specifikke komponenter eller produkter, 
indebærer, at Ecophon ikke kan holdes ansvarlig for produkternes 
funktion, konsekvenser og egenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og 
dimensioner i denne brochure er generel information og udgør ikke en del 
af en kontrakt. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkter uden 
forudgående varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. For seneste 
information, besøg venligst www.ecophon.dk eller kontakt din nærmeste 
Ecophon-forhandler. 
 
© Ecophon Group 2016
Idé og layout: navigator. Tryk: Skånetryck AB. Forside: Vasakronan AB, 
Sverige, Fotograf: Teddy Strandqvist/Studio-e.se.
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Det bæredygtige valg
Vi tager ansvar for vores produkter gennem hele livscyklussen, og de 
er bæredygtige i enhver henseende. Vores absorbenter er fremstillet af 
en unik 3. generation glasuld, hvor vi kombinerer mere end  
70 % genbrugsglas med et plantebaseret bindemiddel. Vi anvender 
vedvarende energi på vores produktionsanlæg, og CO2-udledningen 
pr. absorbent er efter al sandsynlighed den laveste i branchen. 
Vi omdanner vores produktionsaffald til piller, der anvendes til 
jorddræning, og vores returprogram gør det muligt for vores kunder 
at returnere 3. generation glasuld afskæringer og brugte paneler til 
Ecophon.

Når det drejer sig om indendørsmiljøet, er vores systemer helt sikre. 
Alle absorbenter overholder de strengeste indendørs-standarder, og vi 
har certifikaterne til at bevise det. Vi anbefales tillige af det svenske 
Astma- och Allergiförbundet.

 
Ecophon – a sound effect on people.

Design af Maria Westerberg

Da Akusto-produktlinjen blev udviklet, 
samarbejdede Ecophon med den 
velkendte svenske designer Maria 
Westerberg. Maria bidrog med et nyt 
tidssvarende farvevalg, hun designede 
en kreativ udstillingsvæg for Akusto 
One, og hun er tillige montøren i 
lanceringsvideoen.
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Alt begynder med, at mennesker mødes. Vi mennesker har behov for 
at tale, diskutere og have det rart. Det er sådan, vi får ting til at lykkes, 
og det er sådan, vi skaber udvikling, trin for trin. Og det er alt sammen 
godt nok, hvis det ikke var for alle de hårde vægge, gulve og lofter 
omkring os, hvor lyden kastes frem og tilbage og forstærker tale til en 
skratten og diskussioner til støj.

Vores velkendte loftsystemer og frithængende enheder er blevet 
til en grundopskrift for et godt akustikmiljø. Et naturligt supplement 
hertil er Ecophon Akusto™, en række innovative, meget effektive og 
visuelt tiltalende lodrette absorbenter. Med Akusto er det nemt at skabe 
arbejdspladser, hvor mennesker føler sig godt tilpas og kan yde deres 
allerbedste. 

Lyder som et vinderkoncept
Ecophon vægabsorbenter
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I åbne kontorlandskaber er det vigtigt at få stoppet tale og lyd i at sprede sig, og at 
minimere forstyrrelse af kollegerne. På skoler har eleverne brug for et godt læringsmiljø, så 
de kan høre læreren og hinanden og kunne tænke og reflektere. Inden for sundhedsvæsenet 
har patienter brug for fred til at hvile og komme sig, samtidig med personalet skal kunne 
kommunikere sammen.

For at imødekomme alle de forskellige behov har Ecophon udviklet et Aktivitets-
Baseret AkustikDesign. Ved at definere et indendørs miljø ud fra tre perspektiver 
kan man finde frem til den bedste løsning, hvor alle disse tilgodeses. Derefter 
implementeres løsningen ved hjælp af en kombination af akustikkomponenter af høj 
kvalitet: lydabsorberende lofter for at reducere lydniveauet og lydforplantning, samt 
lodrette absorbenter til at reducere ekko og forbedre taleklarheden.

Lyder som en opskrift 
på succes 

2 Mennesker2 Mennesker
Hvem er de mennesker, der udfører 
disse aktiviteter? Hvor mange er 
der? Er de unge eller gamle? Har de 
specielle behov?

3 Lokalet3 Lokalet

1 Aktivitet1 Aktivitet
Hvad skal personerne i lokalet foretage sig? 
Tale i telefon? Undervise? Lære? Hvile sig og 
blive raske? Er der støj? Hvor meget tid skal 
bruges på at kommunikere?

Er det stort eller lille? Hvor er det placeret i 
bygningen? Er der bare betonvægge, lofter og 
gulve? Er der ventilatorer, alarmer eller andre 
hyppige lyde?
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Aktivitetsbaseret Akustikdesign

Vil du vide mere omkring det at designe god indendørs 
akustik? Besøg ecophon.dk/akustikløsninger for at 
finde løsninger og anbefalinger til mange typer af 
miljø.
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En løsning til enhver applikation
Kontorer
I åbne kontorlandskaber er Akusto vægabsorbenter ideelle til at reducere ekko og 
forbedre taleklarheden. Anbring vægabsorbenten tæt på lydkilden og centreret 
af lydkildens højde. For eksempel 1,2 meter, hvor folk sidder ned, og 1,6 meter, 
hvor folk står op. De optimale betingelser opnås ved at placere absorbenter på to 
tilstødende vægge.

Undervisning
I et klasselokale skal man skabe nogle betingelser, der kan håndtere både lærerstyret 
undervisning og gruppearbejde. For at kunne gøre dette, skal man anbringe Akusto på 
to tilstødende vægge, således at de kan absorbere lyd, der går i alle retninger. 

Sundhedssektoren
Akusto kan anvendes til at forhindre lyd i at sprede sig, minimere ekko og forbedre 
taleklarheden. Alt dette er meget vigtigt på hospitaler. Placér dem tæt på lydkilden, tæt 
på områder hvor man kommunikerer og på tilstødende vægge.  

Krævende forhold
I sportshaller og lignende miljøer er der behov for en stor mængde absorption og 
slagfasthed. Akusto Wall C med Super G-overflade kan imødekomme disse krav, 
men hvis der er brug for noget ekstra solidt, anbefaler vi tremme absorbenter tæt på 
gulvet, og Akusto Wall, der starter ved 2 meter. Tremme absorbenter er vægmonterede 
trælister med lydabsorberende materiale bagved, som f.eks. Akusto Akutex FT. 
Trælisterne beskytter overfladen og lader lyden passere igennem til absorbenten.

I lokaler, der kræver ekstra lavfrekvent absorption, som i TABS-bygninger, 
anbefaler vi, at anbringe Ecophon Extra Bass direkte bag Akusto Wall.



10

Lyder som et kunstværk
i mange former og farver

Ecophons Akusto™ produktsortiment omfatter tre forskellige modeller af 
vægabsorbenter, alle med fremragende akustiske egenskaber. Karakteristisk 
for Akusto er et fokus på både design og fleksibilitet. Det er let at kombinere 
de forskellige typer, former og farver til at skabe den ønskede atmosfære.

Akusto Wall
Akusto Wall er at foretrække, når man skal dække større arealer. Disse 
vægpaneler er 40 mm i tykkelse og fås i to modeller med forskellige 
kanter, bredder og monteringsløsninger. Panelerne monteres i en 
ramme af profiler.

Akusto Wall A har ubehandlede kanter. Når du monterer paneler ved 
siden af hinanden, så skal der placeres profiler mellem panelerne for at 
skjule kanterne. 

Akusto Wall C har kanter, der er dækket af forsideoverfladen. Dette 
skaber en elegant sammenhæng, når du monterer flere ved siden af 
hinanden.

Akusto One
Akusto One er en række fleksible absorbenter i mindre dimensioner, 
alle 40 mm i tykkelse. Med dem kan man skabe innovative designs og 
mønstre på væggen, og variere med hvid- eller gråmalede kanter.

Akusto Screen
Akusto Screen er en fritstående skærm, 88 mm i tykkelse med 
enestående lydabsorption. Den har en aluminiumsramme på en robust 
og stabil fod. Som en valgmulighed kan en glasplade (400 mm i 
højden) placeres oven på skærmen.

Akusto Screen
Størrelse: 1420x1200 mm, 1420x1800 mm

Akusto One
Størrelse: 600x600 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm
Ø: 600 mm, 800 mm, 1200 mm
Dimensionerne er inklusive 4 mm mellemrum omkring  
hvert panel.

Akusto Wall A
Størrelse: 2700x1200 mm

Akusto Wall C
Størrelse: 2700x600 mm
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Akutex™ FT colours

Silent Sand
S 2005-Y30R

Pure Olive
S 2010-Y

Vanilla Dream
S 1505-Y

Pale Garden
S 1005-G10Y

Volcanic Dust
S 2002-Y

Akutex™ FT
En glat overflade, der er let at rengøre, og med farver inspireret af 
naturen. Fås til Akusto Wall og Akusto One.

Texona
En struktureret og holdbar overflade til udtryksfulde væg- eller 
skærmløsninger. Fås til alle Akusto-løsninger.

Super G
En stærk glasfiberoverflade, designet til at modstå mekanisk påvirkning 
i krævende miljøer. Fås til Akusto Wall.

Tryk på Akusto 
Det er muligt at lave tryk på Akusto-produkter. Men for at beholde de 
optimale akustiske egenskaber anbefaler vi, at man kontakter en dygtig 
lokal trykker for at få rådgivning.

Misty Rose
S 1010-Y60R

Soft Slate
S 7000-N

Silver Shadow
S 4502-Y

White Frost
S 0500-N

Texona colours

Super G

Sea salt
S 0500-N

Garlic
S 2502-Y

Oyster
S 4005-Y20R

Ginger
S 2005-Y30R

Liquorice
S 9000-N

Cranberry
S 2060-R20B

Acai
S 6020-R90B

Tangerine
S 2060-Y50R

Menthol
S 4040-B30G

Mustard
S 2050-Y

Poppy seed
S 3020-B10G

Pepper
S 6502-Y

Thyme
S 2010-B90G

White 085
S 1002-Y

Grey 984
S 3502-G

Blue 481
S 1050-R90B
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Lyder som en drøm
at montere

Akusto-produktsortimentet er fremstillet af 3. generation glasuld. Dette materiale er både let 
og meget robust, hvilket gør monteringen nem og ubesværet. Det innovative Connect tilbehør 
hjælper dig til at montere Akusto med en perfekt pasform. Akusto er designet til en fleksibel 
placering, og dermed er de kreative muligheder for at sætte dem sammen næsten uendelige. 

Akusto Wall
Connect Thinline profil

Connect Thinline profilen er en elegant løsning 
fremstillet af aluminium. Den anvendes primært 
sammen med Akusto Wall C, men kan også 
bruges sammen med en enkelt monteret 
Akusto Wall A.

Hvid 02
struktureret
S 0500-N

Grå 03
struktureret
S 1500-N

Grå 04
struktureret
S 4500-N

Connect Structure profil

Connect Structure profilen kan anvendes 
sammen med Connect Thinline profilen. Den 
giver dig mulighed for at skabe områder med 
farver og mønstre, både lodret og vandret.

Grå 03
struktureret 
S 1500-N
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Connect U-profil

Connect U-profil er en nem og funktionel 
løsning til Akusto Wall A. Brug Connect T24 
Hovedprofil eller Connect Hat profil mellem 
panelerne. Ved at bruge en Connect Hat 
profil får du også mulighed for at sætte hylder 
op og anvende vægpanelet som en reol.

Connect WP profil

Connect WP profil er en kraftig profil fremstillet 
af ekstruderet aluminium. Den anvendes 
primært sammen med Akusto Wall C, og er 
tillige den profil, vi anvender sammen med 
Super G overfladen.

Hvid 03
struktureret
S 0502-Y

Natur
anodiseret
S 1000-N

Sort 01
struktureret
S 9000-N

Hvid 01
S 0500-N

Grå 01
metal
S 2502-B

Sort 01 
mat
S 9000-N
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Akusto One

Connect One krog

Connect One krog er en metalplade med to 
kroge. Skru pladen fast på væggen og pres 
derefter panelet fast på krogene. Ved større 
paneler, Square og Rectangle, anbefaler vi, at 
man bruger to kroge pr. panel.

Connect One liste

Connect One listen er en metalliste, som 
skrues fast på væggen. Enderne har en 
udskåret V-form, der fungerer som holdere 
for to Connect One absorbent-ankre, der er 
skruet fast på bagsiden af panelet.

Connect One montageknap

Connect One montageknap tilbyder en nem 
måde at montere Akusto One-paneler på. 
Man skruer holderen fast på væggen, skærer 
eller borer et hul i panelet og monterer det på 
holderen. Derefter skrues montageknappen 
på, - denne fås i adskillige farver. 
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Den elegante ramme på Akusto Screen A er 
fremstillet af naturlig anodiseret aluminium. Når 
man placerer to eller flere skærme side om 
side, anvendes et samlestykke til at forbinde 
de to skærme. 

Akusto Screen leveres med påsat ramme, 
hvorpå fødderne monteres. Hvis man vælger 
en screen med glasplade på toppen, sættes 
dette oven på rammen og fastgøres med de 
medfølgende skruer. 

Akusto Screen
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Vi har et ansvar. Vi skylder dig fuld gennemsigtighed 
omkring vore produkters miljøbelastning og den indsats, 
vi gør for at reducere denne påvirkning. Det er derfor, vi 
udarbejder tilbundsgående livscyklusanalyser. Væbnet 
med denne viden skubber vi på for at forbedre alle faser, 
- fra indkøb af råvarer og produktion til transport og 
affaldshåndtering. 

Følg vores rejse på ecophon.dk/bæredygtighed

De seneste mange år har vores bestræbelser 
på at forbedre vore produkters indvirkning 
på ethvert stadie, hjulpet os til at reducere 
udledning, finde nye miljøvenlige materialer, 
skabe sundere indendørsmiljøer og 
implementere et retursystem for afskæringer 
og brugte paneler. Disse bestræbelser har 
indbragt hele vores produktsortiment nogle af 
de strengeste certifikater og klassificeringer 
i verden. Disse omfatter den californiske 
Emission Regulation standard og det franske 
VOC A+.

A+A+

70%

Vores revolutionerende 3. generation glasuld 
kombinerer mere end 70 % genbrugsglas med et 
genanvendeligt plantebaseret bindemiddel. Den 
fuldstændige mangel på fossilt råmateriale sparer hvad 
der svarer til 24.000 tønder råolie om året.

Det bæredygtige valg
Grøn og holdbar
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Vi rider ikke væk mod solnedgangen, når installationen er færdiggjort. Vi tager ansvar for 
hele livscyklussen i vore produkter.  Det er årsagen til, at vi har udviklet et retursystem  
for de af vores produkter, som er fremstillet af 3. generation glasuld. Læs mere på 
ecophon.dk/bæredygtighed.      

RetursystemRetursystem

Det er ofte meget vanskeligt at vælge de mest bæredygtige produkter til en bygning. 
For at hjælpe har vi rapporteret al information om vores produkters livscyklus i 
EPD’er (Environmental Product Declaration). Når det kommer til væg-applikationer 
er der ingen standard  eller krav til EPD’er. Men da vi ønsker at fremlægge alle fakta, 
er Ecophon i øjeblikket ved at udvikle en EPD for de lodrette vægabsorbenter i vores 
Akusto sortiment. Indtil dette er på plads, kan du være helt sikker på, at Akusto 
absorbenterne produceres på nøjagtig samme måde som vores lofter, - med de samme 
bæredygtige fordele. 

Alle Ecophon EPD’er er tredjepartsverificeret af uafhængige organisationer. 
Ecophons EPD’er findes på ecophon.dk.

Vi er meget stolte over, at vi efter al sandsynlighed har den laveste CO2 udledning i 
branchen pr. produceret kvadratmeter. Hovedårsagen hertil er:

- Anvendelse af vores genanvendelige plantebaserede bindemiddel i alle absorbenter

- 70 % af vores glas-råmaterialer er allerede genbrug

- Vores fabrikker er hovedsageligt drevet med vandkraft og biogas

- Vores absorbenter er meget lette, hvilket reducerer udledning fra transport

Vi er ikke færdige endnu: Der er altid 
et nyt blad at vende. Det er derfor, at 
Ecophon aldrig stopper med at udtænke 
nye og endnu mere bæredygtige løsninger 
– for planeten og for alle os, der bor her. 
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Når du overvejer overgange på vægge og nedhængte eller integrerede elementer, som f.eks. 
belysningsarmaturer og ventilation, er du velkommen til at udforske vores omfattende 
arkiv med anbefalinger til at håndtere sådanne løsninger. Du finder dette arkiv i E-værktøjet 
Tegningshjælp, hvor vi har grupperet tegninger af anbefalede løsninger pr. produkt. Tag et 
kig på ecophon.dk/Tegningshjælp.

20%20%

1.2m1.2m

Når man anvender lodrette absorbenter, anbefaler Ecophon, at 
man dækker væggene med det, der svarer til 20 % af gulvarealet. 
For at undgå ekko fra lyd, der kastes mellem væggene og for 
at opnå de optimale fordele, så bør absorbenter monteres på to 
tilstødende vægge. 

Ecophon anvender aldrig unødvendige kemikalier i vores produkter - det er vi simpelthen ikke 
tilhængere af. I stedet udvikler vi produkter og overflader, der naturligvis er helt sikre og ikke 
danner grobund for bakterier. Mange eksperter inden for det offentlige sundhedsvæsen er helt 
enige i vores fremgangsmåde, bl.a. det engelske Sundhedsministerium, som konkluderede 
følgende omkring anvendelse antimikrobielle kemikalier:

“Mens antimikrobiel-imprægnerede produkter (såsom overfladebelægninger, maling og 
gardiner) og antimikrobielle materialer er tilgængelige, er der på nuværende tidspunkt ingen 
definitive data til understøttelse af deres virkeevne til reduktion af sundhedspleje-relaterede 
infektioner.” (Health Building Note 00-10.)

Vores produkter overholder de strengeste krav i NF S90-351, zone 4 og American Society for 
Testing and Materials (ASTM) G21-96, grade 0.

Naturligt sikreNaturligt sikre

Tips og tricksTips og tricks

Det er altid vigtigt at stoppe lyden så tæt på kilden som muligt. Placering 
af lodrette absorbenter er derfor meget vigtigt. For eksempel: Når du sidder 
ved et almindeligt skrivebord, befinder dit hoved sig i en højde af ca. 1,2 
meter. Absorbenter bør som følge heraf være centreret ved 1,2 meter. I 
lokaler, hvor de fleste personer står op, bør de være centreret ved 1,6 meter. 
Ecophon anbefaler tillige, at absorbenter, der placeres mellem skriveborde, 
bør monteres i 1,4 meters højde og mellem arbejdsgrupper i 1,8 meters 
højde. 
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Alle vores systemer og produkter kan downloades som BIM-objekter. Du skal blot gå ind på vores hjemmeside, 
vælge det foretrukne produkt i topmenuen og derefter klikke »Montage«. BIM-objekterne er designet til brug med 
Revit-formgivningssoftware, et program der giver brugeren mulighed for at designe flerdimensionelle modeller af 
byggeprojekter. Sammen med det downloadede materiale vil du også modtage information om, hvordan du kan 
integrere vores BIM-objekter i Revit. Vi undersøger for øjeblikket muligheden for at kunne tilbyde BIM-objekter til 
anden formgivnings-software 

Selv grønne byggeorganisationer vælger Ecophon. 
Da Green Building Council South Africa byggede 
deres nye kontorer, blev disse designet med vores 
akustikløsninger. Vi mener, at de traf et godt valg, for 
hvis du vil vælge grønt, hvorfor så ikke anvende de 
mest bæredygtige lydabsorbenter på markedet? Akustik 
er en del af alle de førende certificeringsordninger, som 
f.eks. Leed, Breeam og HQE.

BIM -objekterBIM -objekter

For seneste nyt om Ecophon, vores løsninger, 
designinspiration og en verden af akustik, følg os på: 
Twitter (@ecophon), Facebook (facebook.com/Ecophon) 
og LinkedIn (linkedin.com/company/ecophon).

VedligeholdelseVedligeholdelse
Ecophon tilbyder et web-baseret værktøj til at generere vedligeholdelsesvejledninger, der er 
skræddersyet til dit specifikke projekt. Når du indtaster de Ecophon produkter, du har anvendt, 
oprettes et unikt dokument. Det indeholder oplysninger, som sikrer den rette behandling af dine 
produkter i deres levetid. Skab din egen guide på ecophon.dk/vedligeholdelsesguide.



Ecophon blev grundlagt i 1958, hvor de første 
lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige 
til forbedring af det akustiske arbejdsmiljø. I dag er 
virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, 
der bidrager til god rumakustik og et sundt 
indendørsmiljø med fokus på kontorer, uddannelse, 
sundhedsvæsenet og industriproduktionsfaciliteter. 
Ecophon er en del af Saint-Gobain Group og har 
salgsenheder og forhandlere i mange lande.

Ecophons aktiviteter styres af en vision om at 
opnå en global førerposition inden for rumakustisk 
komfort igennem lydabsorberende systemer, og 
dermed forbedre slutbrugerens præstation og 
trivsel. Ecophon opretholder en løbende dialog med 
offentlige myndigheder, arbejdsmiljøorganisationer 
og forskningsinstitutter, og er involveret i formulering 
af nationale standarder inden for rumakustik-området. 
Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, hvor 
mennesker arbejder og kommunikerer.

www.ecophon.dk

www.ecophon.dk
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