
Tue elokuvakokemusta
loistavalla teatteriakustiikalla



Tässä julkaisussa esitellään Ecophonin ja muiden toimittajien tuotteita. Tuotetietojen tarkoituksena on antaa yleisiä neuvoja siitä, mitkä tuotteet sopivat parhaiten aiottuun ympäristöön. Tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä testiolosuhteissa saatuihin tuloksiin 
tai pitkän ajan kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Tuotteiden ja järjestelmien toiminnallisuudet ja ominaisuudet pätevät vain, jos ohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, huolto-ohjeet ja muut mainitut edellytykset ja suositukset on otettu huomioon ja niitä on 
noudatettu. Jos niistä poiketaan millään tavalla, kuten vaihtamalla osia tai tuotteita toisiin, Ecophon ei vastaa tuotteiden toiminnallisuudesta, tuloksista ja ominaisuuksista. Kaikki tämän esitteen kuvaukset, kuvat ja mitat on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne 
toimi osana mitään sopimusta. Ecophon pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. Viimeisimmät tiedot löytyvät verkkosivustolta www.ecophon.fi tai lähimmältä Ecophon-edustajalta.
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Tekniset standardit kehittyvät jatkuvasti
Elokuvakokemukselle rajat asettavaa teknologiaa 
kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi. Nykyiset 
äänistandardit asettanut THX-luokitusjärjestelmä 
laadittiin useita vuosia sitten – ja se mullisti elokuvissa 
kävijöiden äänikokemuksen. Myös äänentoisto-
menetelmät ovat kehittyneet. Seinille sijoitetut ja 
kamerakulmien kanssa synkronoidut kaiuttimet saavat 
katsojat tuntemaan olevansa tapahtumien keskellä. 
Valkokankaan edessä olevat subwooferit tuottavat 
äänenpaineen, joka vaikuttaa katsojiin myös fyysisesti.



Keskeinen osa   
täydellistä elokuvateatterikokemusta

Tämän päivän elokuvantekijät tietävät, miten ääntä käytetään täydellisen 
elokuvakokemuksen luomiseksi. Ääni välittää paljon informaatiota ja tehostaa 
merkittävästi erilaisia efektejä, reaktioita ja tunteita. Elokuvateatterit, jotka 
tarjoavat kävijöilleen mahdollisimman hyvät akustiset olosuhteet, saavat 
tyytyväisiä ja uskollisia asiakkaita.  

Katsojat ovat palanneet elokuvateattereihin
Kotivideoiden ja taulutelevisioiden aikakauden jälkeen elokuvien katselu elokuva-
teattereissa on suositumpaa kuin koskaan ennen. Valkokankaat, jotka usein ovat 
kooltaan yli 20 kertaa kotiin saatavia näyttöjä suurempia, tekevät kokemuksesta paljon 
vaikuttavamman. Myös sosiaalinen puoli, ystävien tapaaminen ja osallistuminen heidän 
kanssaan samaan tapahtumaan, on tärkeää. Mahdollisuus syödä ja juoda elokuvien katselun 
yhteydessä tekee tilaisuudesta miellyttävän.

Uusia ulottuvuuksia
Kaikkialla maailmassa elokuvateatterielämykseen pyritään lisäämään uusia ja entistä 
hienostuneempia ulottuvuuksia. Teattereihin voidaan järjestää VIP-tapahtumia ruoka-
tarjoiluineen, lisämukavuutta esimerkiksi säädettävillä istuimilla, tai käyttää erilaisia 
tuoksuja, liikkuvia objekteja ja vastaavia.  

Elokuvatapahtumia laajennetaan
Toinen trendi on hemmotella elokuvista pitäviä asiakkaita. Teattereissa tai niiden lähellä 
on usein baareja, kahviloita ja ravintoloita, joilla pyritään pidentämään katsojien vierailua 
tai tekemään siitä helpompaa ja viihtyisämpää. Tämä on dramaattinen muutos verrattuna 
entiseen, sillä silloin katsojat vain ohjattiin ulos takaoven kautta. 

Lisää teatterivaihtoehtoja
Elokuvateatterit ovat yleensä erittäin viihtyisiä ja samankaltaisia, mutta kehittyvillä ja 
kaupunkimaisilla alueilla on paljon kysyntää myös yksinkertaisemmille, vähemmän 
ylellisille elokuvateattereille. Lisäksi elokuvateattereita käytetään yhä useammin myös 
muihin tarkoituksiin kuten viihdetilaisuuksiin, seminaareihin, esityksiin ja esittelyihin. 

Ku
va

aj
a:

 K
fir

 H
ar

bi



Ammatissani suunnittelijana ja arkkitehtina teen paljon työtä löytääkseni viimeistelymateriaaleja, joita voin 
sisällyttää suunnitelmiini. Ecophon tarjoaa tuotteita, joilla voimme toteuttaa upean akustisen ja esteettisen ratkaisun 
elokuva- ja muihin teatteriprojekteihimme. Avaintekijöitä Ecophon-tuotteiden valitsemiseksi ovat joustavat väri- ja 
muotovaihtoehdot suurenmoisten akustisten ominaisuuksien ohella. Ne tarjoavat paitsi tekniset edellytykset loistavan 
äänen ja akustiikan tuottamiseksi elokuvateattereihin myös esteettisyyttä ja puhtautta muotoiluratkaisuun. Myös 
tukipalvelut ovat suurenmoisia, ja yhdessä pystymme saamaan parhaan hyödyn Ecophonin tuotteista.

Shaul Kaner
Arkkitehti, Shaul Kaner Achitects, Herzlia Pituach, Israel
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Markkinoiden johtavat  
järjestelmät elokuvateattereihin

Ecophon on jo pitkään kehittänyt ja toimittanut akustiikkaratkaisuja elokuva
teattereihin ja sillä on erittäin paljon tämän alan osaamista. Monet elokuva teatterit 
eri puolilla maailmaa ovat valinneet Ecophonin akustiikkaratkaisut voidakseen 
tarjota kävijöilleen mahdollisimman hyvän äänikokemuksen.



Artec Design on arkkitehtistudio, jolla on pitkä 
kokemus multiplex-projekteista Bulgariassa. Se on 
suunnitellut 9 multiplex-teatteria, joissa on käytössä 
yhteensä 75 salia. Hankittuamme tutkimustietoa uusimpia 
projektejamme varten päätimme valita Ecophon-
akustiikkajärjestelmät tuotteiksi, jotka täyttävät kaikki 
luovia äänenvaimennusratkaisuja koskevat tarpeet. Nyt 
toiminnassa on jo 9 Ecophonin akustiikkajärjestelmillä 
varustettua elokuvateatteria ja 4 lisää tullaan avaamaan 
piakkoin.

Jälkikaiunta-aika ja akustiikkamateriaalin sijoitus 
arvioitiin tarkasti ja suunniteltiin yhteistyössä akustiikka-
insinöörimme kanssa. Näin saimme luoduksi täydellisen 
ääniympäristön. Samaan aikaan asensimme tiloihin 
ainutlaatuisia muotoiluelementtejä, joihin sisältyy 
tilakohtaisesti mukautettu valaistus. Ecophonin tarjoamat 
värit sopivat täydellisesti sisätilakonseptiimme.

Konstantin Antonov
Arkkitehti, Artec design Ltd.
Sofia, Bulgaria

”

Innovatiivinen materiaali nostaa suunnittelulaadun 
uudelle tasolle elokuvateattereissamme yhdistämällä 
estetiikan ja akustiikan ja vaikuttaa myönteisesti myös 
asiakkaidemme saamaan kokemukseen. Ecophon-
tuotteiden tasainen laatu helpotti suunnitteluprosessia ja 
lopputulos vastasi täysin odotuksiamme. Rakennusvaihe 
oli lyhyt järjestelmäratkaisujen ja helpon asennuksen 
ansiosta. Olemme vakuuttuneita siitä, että tuotteet on 
myös helppo puhdistaa ja pitää kunnossa.

Stoyan Yordanov
Johtaja ”Projekti-investointi ja kehitys”
Alexandra Goup, Sofia, Bulgaria
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Pääperiaatteet  
elokuvateatterin suunnittelussa

Elokuvateattereiden kaikki suunnittelu on nykyään tietokonepohjaista ja 
lopputuloksen optimoimiseksi käytetään akustiikan simulointiohjelmistoa. Loistavat 
surroundefektit tarjoavissa kehittyneissä kaiutinjärjestelmissä on paljon seinille 
sijoitettuja kaiuttimia. Subwooferit sijaitsevat usein lähellä valkokangasta ja ne 
vaikuttavat ääniaalloillaan katsojiin myös fyysisesti. 

Tavoitteena mahdollisimman lyhyt jälkikaiunta-aika
Käytettäessä surround-järjestelmää äänikuvan muutokset voivat aikaansaada vaikutelman, 
että ääni tulee väärästä suunnasta. Tämän estämiseksi on tärkeää pitää jälkikaiunta-aika 
mahdollisimman lyhyenä kaikilla taajuuksilla. Erityisesti 100–200 Hz taajuus voi aiheuttaa 
ongelmia ja edellyttää erittäin hyvää vaimennusta. Seinärakenteet ovat ensisijaisen tärkeitä 
oikean jälkikaiunta-ajan aikaansaamiseksi. Hyvän äänitasapainon luomiseksi tulisi käyttää 
kahdentyyppisiä vaimentavia seinälevyjä. Katto on katettava kauttaaltaan mattapintaisella 
vaimentavalla materiaalilla. Valkokankaan takaa seinä tulisi kattaa paksuilla pehmeillä 
vaimentavilla levyillä etukaiuttimien heijastusten vaimentamiseksi. 
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Kuva 1*
Elokuvateatterin kokonaistilavuus antaa taajuudesta riippumattoman 
jälkikaiunta-ajan.

Kuva 2*
Kuvassa 1 annettu jälkikaiunta-aika vastaa 100 % tasoa. Suurin sallittu 
poikkeama tästä jälkikaiunta-ajasta eri taajuuksilla on esitetty kuvassa ylä- ja 
alatasoilla. Kaiuttimien suurempi määrä on lisännyt myös vaimennuksen 
tarvetta nykyisissä elokuvateattereissa. Tästä syystä suositellaan usein 
ratkaisua, joka täyttää kuvan 2 alemman tason tavoitearvot erityisesti 
korkeammilla taajuuksilla.
Esimerkki: 5000 m3 tilan jälkikaiunta-aika on 0,6 s (kuva 1). 
Kuvassa 2 tällä saadaan sallittu poikkeama taajuudella:

125 Hz
150% x 0.6 = 0.9 s jälkikaiunta-aika maksimitasolla
75% x 0.6 = 0.45 s jälkikaiunta-aika minimitasolla

4 kHz
100% x 0.6 = 0.6 s jälkikaiunta-aika maksimitasolla
50% x 0.6 = 0.3 s jälkikaiunta-aika minimitasolla

*Suositellut jälkikaiunta-ajat perustuvat useiden vuosien kokemukseen. 
Kokonaisjälkikaiunta-ajat taajuusalueelle 31,5–8000 Hz on arvioitu kuvien 1 
ja 2 mukaan.  

Kuva 3
Ekogrammi on osa akustiikkasimuloinnin tulosta ja sitä käytetään heijastusten 
havaitsemiseen ja säätöä vaativien haitallisten heijastusten etsimiseen. 
Ekogrammia verrataan kuvan 3 kynnysarvokäyriin.

Kuva 4
Kuva 4 näyttää kynnysarvokäyrät heijastusten subjektiiviselle kokemiselle 
tilassa. Alempi käyrä (A) näyttää kynnysarvon heijastuksen havaitsemiselle. 
Käyrän alapuolelle sijoittuvat heijastukset eivät ole kuultavissa. 
Kynnysarvokäyrien A ja B välisellä alueella heijastukset vaikuttavat 
myönteisesti äänen voimakkuuteen. Kynnysarvokäyrän B yläpuolella 
heijastukset aiheuttavat siirtymiä äänikuvassa, jolloin alkuperäisen äänilähteen 
suunta muuttuu. Tätä ei haluta elokuvateattereissa.

Akustiikkaohjelmistolla tehdystä analyysistä voidaan jäljittää yksittäisiä 
heijastuksia. Jos nämä heijastukset aiheuttavat siirtymiä äänikuvassa, ne tulisi 
poistaa lisäämällä vaimennusta häiritseviä heijastuksia aiheuttaville pinnoille.

Kuvan 4 ekogrammi näyttää yksittäiset heijastukset. Käyrien A ja B väliset 
heijastukset (vihreät) tukevat aktiviteettia. Käyrien B ja C välisiä kaikuja 
(punaiset) on säädettävä. Käyrän A alapuoliset kaiut (mustat) ovat 
merkityksettömiä.

Usein tarvitaan heijastavien ja vaimentavien pintojen yhdistelmää kuvan 2 
mukaisen jälkikaiunta-ajan aikaansaamiseksi ja kuvan 3 kynnysarvokäyriin 
perustuvien haitallisten heijastusten estämiseksi. 

RT60

1,0

0,9

0,8

0,6

0,4

50

0
200 500 1000 2000 10000 200005000

250
%

200

150

100

50

0
31,5 63 125 250 500 2k 8k1k 4k

20

C

B

A

10

0

-10

-20

-30

-40
0 20 40 60 80

20

C

B

A

10

0

-10

-20

-30

-40
0 20 40 60 80

Suositeltu jälkikaiunta-aika 500 Hz taajuudella

Huoneen tilavuus m3

Huoneen tilavuus 5000 m3

Maksimi

Minimi

Oktaavikaistan keskitaajuus  (Hz)

H
ei

ja
stu

sta
so

 -d
B

Kaikualue
Äänikuvaefektit  

(Siirtymä, leviäminen) + avaruudellisuus

Avaruudellisuus

Heijastus
Kuulumaton

Heijastusviive -ms

H
ei

ja
stu

sta
so

 -d
B

Aktiviteettia tukevat kaiut
Liiallisia heijastuksia aiheuttavat kaiut
Aktiviteettia tukemattomat kaiut

Kaikualue
Äänikuvaefektit  

(Siirtymä, leviäminen) + avaruudellisuus

Avaruudellisuus

Heijastus
Kuulumaton

Heijastusviive -ms
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Akustiikkaratkaisut 
elokuvateattereihin
Seinät, katot ja valkokankaan takaosa

Ecophon tarjoaa laajan valikoiman ääntä vaimentavia järjestelmiä elokuvateatterin erilaisiin sovelluksiin. 

Tuotteet elokuvateatterin seiniin  
• Ecophon Akusto™ Wall A ja Ecophon Akusto™ Wall C Texona-pinnalla. Texona on 

saatavana joko vaimentavana tai heijastavana (gamma).

Tuotteet elokuvateatterin kattoihin
• Ecophon Focus™ A Akutex™ Dark Diamond. Connect-kiinnitysjärjestelmä on 

näkyvissä mutta sekä levyt että kiinnikkeet ovat saatavana mustaksi maalattuina 
heijastusten estämiseksi. 

• Ecophon Focus™ Ds Akutex™ Dark Diamond. Connect-kiinnitysjärjestelmä on 
piilotettu ja levyt ovat saatavana mustaksi maalattuina heijastusten estämiseksi.

• Ecophon Extra Bass on matalataajuisia ääniä vaimentava levy, joka voidaan asentaa 
sekä Focus A- että Focus Ds -levyjen yläpuolelle.

Tuote valkokankaan taakse
• Ecophon Modus™ on musta, 50 mm paksu vaimennuslevy, joka asennetaan seinälle 

valkokankaan taakse häiritsevien heijastusten estämiseksi.

Connect™-kiinnitysjärjestelmä ja seinälistat
• Korkealaatuiset Connect-kiinnitysjärjestelmät ja tarvikkeet on tekevät asennuksesta 

helppoa, nopeaa ja luotettavaa sekä esteettisesti näyttävää. Mattamustaksi maalattu 
matalakiiltoinen pinta poistaa valon heijastukset.

•	 Connect-seinälistat	(WP-profiilit)	ovat	saatavana	valkoisina,	mustina	ja	
luonnonvärisiksi anodisoituina.
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Valitse design
joka luo oikean tunnelman

Ainutlaatuiset Ecophonjärjestelmät ovat luultavasti paras valinta 
elokuvateatteriisi. Upeat akustiset ominaisuudet sekä paljon muotoilullisia 
vaihtoehtoja erikokoisilla levyillä ja erilaisilla väreillä.  

Ecophon Focus™, akustiikkakatot
Monipuolisin järjestelmäperheemme, Ecophon Focus™, tarjoaa laajan valikoiman 
erilaisia reunamuotoja, kokoja ja asennusvaihtoehtoja. 

Akutex™ FT Dark Diamond, ensiluokkainen maalattu pinta
Ecophon on uusinta tekniikkaa käyttäen kehittänyt mustan pinnan, joka estää 
heijastukset katosta. Akutex™ FT Dark Diamond sopii täydellisesti yhteen mustien 
Connect-kiinnikkeiden kanssa ja luo edellytykset madollisimman hyvän akustisen ja 
visuaalisen elokuvateatterikokemuksen tuottamiselle. 

Tummat pinnat voivat usein olla arkoja naarmuuntumiselle. Akutex™ Dark Diamondissa 
on naarmutuksen kestävä pinta. Kaikki jäljet on helppo poistaa siitä mikrokuituliinalla 
pyyhkimällä.

Ecophon Akusto™, seinävaimennuslevyt
Akustiikkakattoa täydentävä vaimennuslevy, joka ratkaisee akustiset haasteet ja 
tarjoaa samalla mahdollisuudet trendikkäisiin ratkaisuihin muotoilussa, väreissä ja 
asennuksessa.

Väreillä voidaan elokuvateattereiden tiloihin luoda haluttu tunnelma. Texona-
pintaisissa Ecophon Akusto -seinälevyissä on paljon värivaihtoehtoja. Jokainen 
väri on valittu huolellisesti yhteistyössä sisustussuunnittelijoiden, arkkitehtien ja 
tekstiilisuunnittelijoiden kanssa. Texonassa on pehmeä, iskuja vaimentava kangaspinta.
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Miksi pinta on tärkeä
Akustiikkakatto on usein tilan suurin 
yhtenäinen pinta. Siitä syystä se 
vaikuttaa paitsi koko sisätilan ulkoasuun 
ja tunnelmaan myös loppukäyttäjien 
hyvinvointiin. Ecophon on kehittänyt 
erityyppisiä ja erivärisiä pintoja, jotka 
sopivat useimpiin ympäristöihin. 
Katso lisää osoitteesta ecophon.com
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Seinäelementtejä yhdistelemällä    
täydellinen lopputulos

Seinäelementit rakennetaan erilaisten vaimennusmateriaalien yhdistelmistä  
ja niitä käytetään toisinaan uritettujen MDFlevyjen kanssa.

Tasapainoisen vaimennuksen aikaansaamiseksi tarvitaan erilaisia seinäelementtejä (ks. 
Pääperiaatteet). Seinäelementtien suunnittelu riippuu mm. tilavuudesta, dimensioista ja 
kaiutinjärjestelmistä ja ne kaikki on räätälöity tapauskohtaisesti.
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Järjestelmä  2
(Laajakaistavaimennin)

Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Lasivilla, 20 kg/m3, 70 mm

Järjestelmä  3
(Keskitaajuusvaimennin)

Ecophon Akusto™ Wall Texona/gamma, 40 mm
Lasivilla, 20 kg/m3, 70 mm

Järjestelmä  4
(Laajakaistavaimennin)

Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
MDF-levy, 30 mm, ilmarako 6 mm
Lasivilla, 20 kg/m3, 95 mm

Järjestelmä  5
(Matalataajuisen värähtelyn vaimennin)

MDF-levy, 30 mm, ilmarako 6 mm
Lasivilla, 20 kg/m3, 70 mm
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Optimoi elokuvateatterisi      
katsojakokemus

Elokuvateatterit pyritään aina suunnittelemaan niin, että ne luovat mahdollisimman 
hyvin katsojakokemusta tukevan ääniympäristön. Joissakin tapauksissa budjetti voi 
kuitenkin asettaa rajoituksia ja ehtoja elokuvateatterin akustiikan tasolle.  

Ecophonin elokuvateatteriratkaisut voidaan räätälöidä täyttämään erikokoisiin budjetteihin 
sopiviksi. Vaikka pelkistetymmällä ratkaisulla ei päästä yhtä laadukkaaseen akustiikkaan kuin 
optimoidulla ratkaisulla, sen tulisi olla mahdollisimman hyvä budjetin asettamissa rajoissa. 
Näytämme tässä yhden esimerkin perusratkaisusta ja yhden esimerkin optimoidusta ratkaisusta. 
Käytännössä jokainen suunnitteluratkaisu on räätälöitävä niin, että se sopii kyseiseen projektiin.  
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Valkokangas

Seinä – Oikea

Seinä – Taka

Seinä – Vasen

Järjestelm
ä 5

Katto
Focus Ds Akutex FT Dark Diamond ja Extra Bass

Järjestelmä 4
Akusto Wall C Texona

Järjestelmä 1
Industry Modus S Musta 970

Järjestelmä 2
Akusto Wall C 
Texona

Järjestelmä 2
Akusto Wall C 
Texona

Järjestelmä 3
Akusto Wall 
C Texona/
gamma

Järjestelmä 3
Akusto Wall 
C Texona/
gamma

Optimoitu ratkaisu
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Valkokangas

Seinä – Oikea

Seinä – Taka

Järjestelmä 4
Akusto Wall A Texona

Järjestelmä 1
Industry Modus S Musta 970

Järjestelmä 2
Akusto Wall A 
Texona

Järjestelmä 2
Akusto Wall A 
Texona

Seinä – Vasen

Järjestelmä 3
Akusto Wall A 
Texona/gamma

Järjestelmä 3
Akusto Wall A 
Texona/gamma

Katto
Focus A Akutex FT Dark Diamond ja Extra Bass
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Saint-Gobain
Saint-Gobainin pyrkimyksenä on suunnitella ja kehittää entistä viihtyisämpiä, 
kustannus tehokkaampia ja kestävämpiä asumisen ratkaisuja. Saint-
Gobain –ratkaisuja ovat mm. itse puhdistuvat ikkunat ja lämpölasit 
älykkäisiin eristysratkaisuihin, kunnalliset viemäri- ja jätevesiverkot sekä 
rakennusmateriaalien jakelukanavat. 

Historiamme 350 vuoden kokemuksella todistaa, että olemme yhtiö, joka on 
pystynyt jatkuvasti kehittämään elämänlaatua parantavia ratkaisuja. Tämän 
päivän Saint-Gobain on yksi maailman sadasta johtavasta teollisuusyrityksestä 
sekä yksi sadan innovatiivisimman yrityksen joukosta, joka kehittää 
teknologista tietotaitoa tekemällä yhteistyötä maailman arvostetuimpien 
yliopistojen ja laboratorioiden kanssa.

Saint-Gobain tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, joilla voidaan vastata 
energia tehokkuuden ja ympäristön suojelun asettamiin haasteisiin. Riippumatta 
siitä, mitä uusia tarpeita asunto- ja rakennus markkinoille tulevaisuudessa 
syntyy - ratkaisu on Saint-Gobain. 

Lisätietoja www.saint-gobain.com

ECOPHON 
OSA SAINT-GOBAIN KONSERNIA
maailman markkinajohtaja kestävän rakentamisen ratkaisuissa



www.ecophon.com

Ecophon kehittää, valmistaa ja markkinoi akustisia alakatto- ja seinäjärjestelmiä. Visionamme on ansaita 
toimivan huoneakustiikan johtava asema maailmassa äänenvaimennusjärjestelmien sekä loppukäyttäjän 

suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamisen kautta. 

Me Ecophonilla uskomme, että oikeus koulutukseen, terveydenhoitoon sekä mahdollisuuteen 
menestyä elämässä on kaikkien perusoikeuksia – inhimillisyys ohjaa vahvasti toimintaamme. 

Pyrkimyksemme on jatkuvasti kehittää elämänlaatua, joten olemme ottaneet kunnianhimoisen 
tavoitteen tuoda mahdollisimman luonnolliset ääniolosuhteet myös sisätiloihin – sillä ääni 

vaikuttaa ihmiseen.

Ecophon on osa kestäviä asumisen ratkaisuja tuottavaa Saint-Gobain –konsernia 
Maailman sadan johtavan teollisuusyhtymän joukkoon kuuluvaa Saint-Gobain – 

konserni pyrkii jatkuvilla innovaatioillaan tekemään asuintiloista viihtyisämpiä, 
kustannustehokkaampia ja kestävämpiä. Saint-Gobainin kehittämät innovatiiviset 

ratkaisut parantavat energiatehokkuutta luonnonvaroja säästäen. Riippumatta siitä, 
mitä uusia tarpeita asunto- ja rakennusmarkkinoille syntyy, tulevaisuus on tehty 

Saint-Gobainista.

Ecophonilla on akustiikkalevyjen tuotantolaitoksia neljässä maassa: Ruotsissa, 
Suomessa, Puolassa ja Tanskassa. Päätoimipiste sijaitsee Etelä-Ruotsissa, 

Hyllingessä.

www.ecophon.com

01.2018.FI / 2000


