
 

Akusto One gør det let at skabe et flot og godt lydmiljø 
  
Lette at forbedre akustikken med. Lette at skabe flotte løsninger med. Lette at montere. 
Og rigtig lette at sige ja tak til for kunden. 
 
Akusto One er en helt ny serie kompakte og flot designede vægpaneler, der er lige til 
hænge op. De fås i mange former og farver, og de er bygget af markedets mest 
avancerede materialer. En nem vej til at skabe mere behagelig akustik med mere klar tale 
og mindre efterklang – hvad enten de bliver brugt alene eller som supplement i en større 
akustikløsning.  

 
Akusto One er en ny og unik serie af brugsklare væg-
absorbenter, der er lige til at hænge op og skabe en 
rumvirkning, der både er flot og tydeligt mere vellydende. Akusto 
One panelerne er små, fås i seks formater – både firkantede og 
runde – og i 22 moderigtige farver. De monteres elegant på 
væggen med blot en enkelt eller to skjulte skruer, uden brug af 
rammer eller skinner – og er også nemme at flytte på igen. 

Men den vigtigste nyhed er, at Akusto One-serien har en teknisk kvalitet, der ikke er set 
før i færdige lydpaneler til væggen. De er skabt med Ecophons bedste typer dæmpe-
materialer. Derfor gør de simpelthen en større forskel på den lydmæssige komfort i 
rummet. 
  
Væggene kan dræbe dårlig lyd 
Lodrette absorbenter – altså ”lydpaneler” på væggen – er et vigtigt værktøj, når lydmiljøet 
skal forbedres. Det gælder både i private boliger, i kontormiljøer, restauranter og mange 
andre typer af rum. Nutidens store rum med få møbler og med store, hårde overflader af 
glas, træ og murværk giver problemer: Højt lydniveau, ubehagelig efterklang og hård 
klang, der giver træthed og gør samtaler svære at forstå. 
 
Normalt starter man med at lave et dæmpende akustikloft. Men det er ikke altid nok – og 
nogle steder er det ikke muligt. Med absorbenter også på væggene skaber du et 
enestående akustikmiljø. De bryder nemlig de lydbølger, der kastes frem og tilbage 
mellem vægfladerne. Og så kan de placeres tæt på dem, der bruger rummet. Med 
kombinationen af loftpaneler og Akusto vægabsorbenter opnås optimale betingelser for at 
gøre brug af Ecophons Aktivitetsbaserede Akustikdesign. Ecophon har et bredt udvalg af 
effektive vægabsorbenter. Og med den nye serie af små og fleksible Akusto One-paneler 
er det blevet komplet. 
  
Forskellen er hørbar 
Selv om de er små, gør de en hørbar forskel: Målinger viser, at i et rum på 30 m2 giver 
selv et enkelt Akusto One panel en forbedring, der både kan måles og mærkes. Og 
montering af nogle få paneler kan give rummets akustik et tydeligt løft. 
Det skyldes, at Akusto One rent teknisk går et skridt videre end andre kompakte 
vægpaneler på markedet: De er opbygget af de bedste materialer – i 3. generation glasuld 
med lydåbne overflader. Og Ecophons teknikere fokuserer ikke kun på at dæmpe 
efterklang, men også på flutter-ekko, lydforplantning og taletydelighed. 
 



 

 
Akusto One panelerne egner sig på små vægge, hvor der ikke er plads til store væg-
absorbenter. De egner sig til at supplere med i store rum – placeret tæt på en støjkilde 
eller tæt på rummets brugere. Eller man kan nøjes med ganske få i f.eks. en stue eller 
mødelokale. 
  
Mange former og farver 
Akusto One-serien giver markedets mest fleksible muligheder for at skabe en flot eller 
ganske diskret løsning i rummet. De er også lavet af markedets mest miljørigtige 
akustikmaterialer, der f.eks. ikke afdamper formaldehyd og andre organiske forbindelser. 
 
·      De har en helt færdig overflade i indfarvet special-tekstil. 
·      De har helt lige, malede kanter, så de ikke behøver en ramme. 
·      De fås i seks kompakte størrelser som runde, kvadratiske eller rektangulære. 
·      De fås med to forskellige overflader – Texona (flot struktureret og slagfast) eller 

Akutex FT (jævn og let at rengøre). 
·      De fås i tilsammen 22 moderigtige farver. Kanterne er altid enten hvide eller skifergrå. 

 
  
Monteres i et snuptag 

Ecophon har udviklet tre måder at vægmontere Akusto One på, 
som både er nemme, hurtige og helt usynlige. Connect One krogen 
skal bare have to skruer. Connect One stållisten er også skjult, 
men gør det nemmere at montere flere paneler i samme højde. Og 
med Connect One montageknappen kan de runde paneler 
fastgøres med bare én skrue – som dækkes af en flot ”knap” i 

tekstil, der fås i fire modefarver. Derfor er Akusto One panelerne også nemme at flytte på 
igen. 
 
 
Hvis du har spørgsmål om Akusto One, er du velkommen til at kontakte produktchef Keld 
Rasmussen, Ecophon, tlf. 40 30 34 83 eller keld.rasmussen@ecophon.dk. 
 
 
 
TIP: 
Lydrigtig opslagstavle 
Akusto One panelerne er egentlig ikke opslagstavler. Men de kan sagtens bruges til det 
alligevel. En tegnestift stikker nemt gennem det særlige tekstil. Men for ikke at blokere den 
gode lyddæmpning skal du ikke dække mere end højst 50% af overfladen med opslag – 
og helst ikke opslag af lamineret plast o.l., der nedsætter virkningen ekstra. Brug den 
heller ikke til opslag, der hele tiden udskiftes, for det vil slide på overfladen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
TIP: 
Nærhed giver ekstra bonus 
Placer gerne Akusto One paneler tæt på støjkilden (f.eks. kontorets kaffemaskine, hvor 
folk står og taler). 
Det giver bedst effekt, når panelerne er tæt på rummets brugere (f.eks. nær skrivebordet 
eller spisebordet), og helst med panelets centrum i den højde, hovedet er i (f.eks. 
siddehøjde). 
Jo flere Akusto One paneler, des bedre effekt. Men også et par paneler gør en forskel. 
Det giver lidt bedre effekt at fordele dem på forskellige vægge, end kun på en. F.eks. 
gerne på de 2-3 vægge rundt om et spise- eller mødebord. 


