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Sustainability 
through swedish innovation

The seed that has grown into the Ecophon we know today, was once planted in the fertile soil in Hyllinge, Sweden. 
Nurtured by values like innovation, quality and design, and not least sustainability, our company has a unique 
business approach. 

We bring to the world unique solutions designed to have a sound effect on people. With them people can learn more 
when in school, thrive and develop at work, and recover when in care. Empowering people to live their lives at the 
fullest, by providing natural indoor acoustics, is sustainability at its core from our point of view. 

With this fundamental respect for people, we care strongly about all their environments. That’s why we continuously 
strive to improve production techniques, materials used, and everything else that adds to our environmental footprint. 
As innovation is imprinted in our DNA, this is our way forward also on the sustainability field. 

Caring about people is the best way to secure a better tomorrow. And that’s why we at Ecophon take great pride in 
making sure that our business is sustainable, inside and out. From each and one of us, to every corner of the world we 
reach into.

/François Michel 
CEO at Ecophon
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yritysten sosiaalista 
vastuuta.

Ecophon on sitoutunut noudattamaan   

Ecophon tekee tuloksellista työtä varmistaakseen 
sukupuolisen ja etnisen yhdenvertaisuuden, toimitusketjun 

kestävyyden ja hyvät työolot kaikille työntekijöille.

palautusjärjestelmän 
Ecophon on kehittänyt   

kaikille tuotteillemme, jotka on valmistettu 3.  
sukupolven lasivillasta.

70 % kierrätyslasia
Lasivillamme sisältää yli 

Kasvipohjaisen sideaineen käytön 
ansiosta 96 %:lle kolmannen 
sukupolven lasivillatuotteistamme on 
myönnetty maailman vaativimpiin 
kuuluvat sertifikaatit ja luokitukset. Ne 
täyttävät mm. California Emission 
Regulation -standardin ja ranskalaisen 
VOC-standardin luokan A+ vaatimukset.

A+
Poikkeuksellisen raaka-aineen sekä  

vesisähkön ja biokaasun käytön vuoksi   

tuotettua vaimenninneliömetriä kohden ovat 
todennäköisesti alamme pienimmät.

CO2 päästömme

kasvipohjaista  
sideainetta.

Käänteentekevässä 3. sukupolven lasivillassa käytetään    

Koska villassa ei ole lainkaan fossiilisia raaka-aineita, 
säästyy vuosittain 24 000 tynnyriä raakaöljyä.
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MAX IV suunniteltiin ja rakennettiin täyttämään vaativat 
ympäristöstandardit laajaa kestävän rakentamisen 
ohjelmaa noudattaen. Laitoksessa käytettävä energia 
otetaan yksinomaan uusiutuvista lähteistä. Viherkatot 
parantavat eristystä ja auttavat pitämään lämpötilan 
tasaisena koehalleissa. Lisäksi ne varastoivat sadevettä, 
mikä vähentää viemäriverkoston kuormittumista ja 
parantaa luontoympäristöä. Kaikissa rakennuksissa 
on LED-valot ja ilmastointi on tarkasti säädeltyä. 
Varsinaiselle rakennusprosessille asetettiin ”vihreämpää” 
logistiikkaa, energiankulutuksen vähentämistä ja jätteiden 
minimointia sekä jätehallintaa koskevat tavoitteet.

Kestävän kehityksen sertifiointien ohella kiinteistö sai 
innovatiivisesta toteutuksestaan parhaan tulevaisuusprojektin 
palkinnon kiinteistöalan MIPIM-messuilla Cannes’ssa 
vuonna 2014.

Levollisuuden ja hiljaisuuden tyyssija
MAX IV:n tiloissa työskentelee vuosittain 2 000 
vierailevaa tieteentekijää ja tutkijaa eri puolilta maailmaa. 
Tarjotakseen työpaikan, jossa he voivat käyttää 
aivokapasiteettiaan täysimääräisesti, MAX IV asetti 
erittäin korkeat vaatimukset toimistojen ääniympäristölle. 
Vaatimukset ovat paljon korkeammat kuin ruotsalaiset 
standardit, jotka jo itsessään ovat kansainvälisesti 
vertailtuna tiukkoja. 
 
Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkialla 
toimistoissa ja suuressa ruokasalissa käytettiin Ecophonin 
akustiikkajärjestelmiä. Ecophonin äänieristystuotteilla 
estetään äänten kantautuminen tilasta toiseen. 
Kiinteistöön pyrittiin kaikin tavoin luomaan työympäristö, 
jossa tieteentekijät voivat keskittyä valottamaan 
tulevaisuuttamme.

Katso lisätietoja osoitteesta MAX IV: www.maxiv.lu.se

Johtava tutkimuslaitos
valitsi Ecophonin 

Aivan Lundin kaupungin pohjoisreunalla Etelä-Ruotsissa kohoaa majesteettinen rakennus. Halkaisijaltaan 
528-metrinen rengasmainen rakennus on maailman johtaviin lukeutuvan tutkimuslaboratorion MAX IV:n 
sydän, jossa näkymätön muuttuu näkyväksi ja jossa tulevaisuus materialisoituu. Tämä kaikki tapahtuu 
kiinteistössä, jolle on myönnetty BREEAM Outstanding-, Green Building- ja Miljöbyggnad Guld -sertifioinnit. 
Me Ecophonilla olemme hyvin ylpeitä panoksestamme tämän futuristisen kiinteistön synnyssä.
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Miten MAX IV toimii?
MAX IV on suunnitellut ja rakentanut kaikkien 
aikojen kehittyneimmän synkrotronisäteilylähteen. 
Synkrotronissa elektronit kiihdytetään suureen 
nopeuteen ympyränmuotoisessa putkirakennelmassa, 
minkä jälkeen niiden säteilemä röntgenvalo ohjataan 
suihkuputkien avulla noin kolmellekymmenelle 
tutkimusasemalle. Röntgensädesuihkut toimivat 
eräänlaisena ”supermikroskooppina”, jolla 
tieteentekijät voivat tutkia kaikkein pienimpiä 
materiaalihiukkasia. Uuden tiedon avulla voidaan 
parantaa yleisesti tunnettujen materiaalien 
suorituskykyä ja kehittää materiaaleja ja tuotteita, 
jollaisia emme vielä osaa edes kuvitella. Tähän 
liittyviä tutkimusprojekteja on käynnissä useilla eri 
tieteenaloilla, esim. biologiassa, fysiikassa, kemiassa 
ja ympäristötieteessä sekä geologiassa ja teknisillä 
aloilla.
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LEED*
Käyttämällä Ecophonin tuotteita voit vaikuttaa pisteiden saantiin seuraavilla alueilla:  

Credit category Prereq./Credit Credit name Possible credits

Materials and Resources (MR) Prerequisite Construction and Demolition Waste Management Planning

Credit Building Life-Cycle Impact Reduction 2-6

Credit Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 1-2

Credit Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials 1-2

Credit Building Product Disclosure and Optimization - Material ingredients 1-2

Credit Construction and Demolition Waste Management 1-2

Indoor Environmental Quality (EQ) Prerequisite Minimum Acoustic Performance (Schools)

Credit Low-Emitting Material 1-3

Credit Indoor Air Quality Assessment 1-2

Credit Indoor Lighting 1-2

Credit Acoustic Performance 1-2

BREEAM*
Käyttämällä Ecophonin tuotteita voit ansaita pisteitä seuraavilla alueilla:

Section Credit No. Assessment issue Possible credits

Health and Wellbeing Hea 02 Indoor Air Quality 5

Hea 05 Acoustic Performance 6

Materials Mat 01 Life Cycle Impacts 6

Mat 03 Responsible Sourcing of Materials 4

Waste Wst 01 Construction Waste Management 4

*Figures calculated by Ramboll Sweden, 2016-04-28

WELL
Käyttämällä Ecophonin tuotteita voit ansaita pisteitä seuraavilla alueilla:

WELL Categories Category point preconditions Category points optimizations    Saint-Gobain Ecophon impact

Air 12 17 Yes

Water 5 3 N/A

Nourishment 8 7 N/A

Light 4 7 Yes

Fitness 2 6 N/A

Comfort 5 7 Yes

Mind 5 12 Yes

Ecophonin panos  
kestävään rakentamiseen

Vihreän rakentamisen sertifiointiohjelmista on tulossa tärkeitä työkaluja, jotka edistävät 
yhteiskunta- ja ympäristövastuuta ja tekevät siitä kannattavaa. Ecophonin akustiikkatuotteet 
vaimentavat erinomaisesti ääntä, mutta niillä on myös muita teknisiä ominaisuuksia, jotka 
parantavat sisäympäristöä. Tästä syystä esimerkiksi LEED-, BREEAM- ja WELL-sertifiointeihin 
tarvittavien hyvitysten/pisteiden saanti voi Ecophonin ratkaisuilla olla helpompaa. Suomessa 
on käytössä myös RTS-ympäristöluokitus, joka huomioi tilojen hyvän akustiikan.
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Tieto 
näyttää tietä

Mitään ei voi parantaa, ellei sitä ymmärrä. Teetämme tuotteillemme tarkat elinkaarianalyysit 
voidaksemme huomioida niiden ympäristövaikutuksen kaikki osatekijät. Näihin tietoihin tukeutuen 
kannustamme itseämme parantamaan toimintamme jokaista vaihetta, raaka-aineiden hankinnasta ja 
tuotannosta kuljetukseen ja jätehallintaan.

70%
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Ympäristötuoteselosteet Ecophonin tuotteille
Lähestymistapamme vastuullisuuteen lähtee tiedoista, 
jotka osoittavat, miten tuotteen elinkaaren kukin 
vaihe vaikuttaa ympäristöön. Siksi olemme tehneet 
tuotteillemme ”kehdosta hautaan” -elinkaariarvioinnit 
ISO 14025 ja EN 15804 standardien mukaisesti. 
Nämä arvioinnit luovat perustan Ecophonin 
tuotteiden ja järjestelmien kansainvälisesti 
standardoitujen ympäristötuoteselosteiden laatimiselle. 
Ympäristötuoteselosteissa ilmoitetaan esimerkiksi 
tuotekohtaiset CO2 -päästöt.

All Ecophon EPDs are available at ecophon. 
com and at EPD International’s website: 
environdec.com.



Ympäristöpolitiikka
Ecophon tiedostaa vastuunsa ympäristöstämme 
ja toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa 
ympäristövaikutuksista. Yleiset tavoitteemme 
kuvaavat, miten toimimme pitääksemme 
vaikutuksemme ihmisiin ja ympäristöön 
mahdollisimman vähäisinä. Ecophon noudattaa lakeja 
ja määräyksiä.

Olemme sitoutuneet:
• Valmistamaan ja markkinoimaan tuotteita, jotka 

tekevät työympäristöstä terveellisemmän.
• Vähentämään jätettä, energiankäyttöä ja CO2 

päästöjä.
• Valitsemaan aina komponentit, joiden 

ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
• Lisäämään uusiutuvien ja kierrätettävien 

materiaalien osuutta tuotteissamme.

Olemme edenneet pitkälle pyrkimyksessämme 
minimoida ympäristövaikutuksemme, mutta 
emme missään nimessä ole jäämässä lepäämään 
laakereillemme. Planeettamme tarvitsee vihreämpiä 
ratkaisuja enemmän kuin koskaan. Antaaksemme 
lisäpontta työllemme olemme asettaneet 
kunnianhimoiset tavoitteet, jotka aiomme saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä.

Kaatopaikkajäte
Tavoitteemme on vähentää kaatopaikkajätteen määrää 10 % 
vuoteen 2020 mennessä.

Energiankulutuksen vähentäminen
Pyrimme vähentämään Ecophonin tehtaiden 
energiankulutusta 25 % vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen
Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan energian osuutta 
Ecophonin tehtailla nykyisestä 40 prosentista 65 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
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70%

10

Raaka-aineiden valitseminen 
vastuullisesti

Kaikkeen tuotantoon tarvitaan raaka-aineita ja resursseja jossakin muodossa. Siksi materiaalien 
ja resurssien valinnassa on hyvin tärkeää ottaa huomioon ympäristö. Ecophonin tuotteissa on jo 
pitkään käytetty turvallisia valmistusaineita ja kierrätettyjä materiaaleja.

Yli 70 % kierrätyslasia
Ecophonin äänenvaimennustuotteiden runkomateriaalina 
on lasivilla. Lasivillastamme yli 70 % on kierrätettyä 
lasia: vanhoja pulloja ja tölkkejä, jotka näin säästyvät 
hävittämiseltä. Yksi perinteinen viinipullo riittää 
itse asiassa puoleentoista tavalliseen Ecophon-
akustiikkalevyyn tarvittavan lasivillan valmistamiseen. 

Lasivillan tuotantolaitokset sijaitsevat hyvin lähellä 
Ecophonin muita tuotantotiloja, mikä pitää kuljetusmatkat 
erittäin lyhyinä.

3. sukupolven lasivilla
Otimme jokin aika sitten pitkän kehitysaskeleen 
vaihtamalla suurimpaan osaan tuotteistamme 
kasvipohjaisen sideaineen. Nyt käänteentekevään 3. 
sukupolven lasivillaamme, josta yli 70 % on kierrätyslasia, 
on yhdistetty uusi, kasvipohjainen sideaine. Koska 
lasivillassa ei ole lainkaan fossiilisia raaka-aineita, säästyy 
vuosittain 24 000 tynnyriä raakaöljyä.

2. sukupolven lasivilla
Toisen sukupolven lasivillassamme on yli 70 % 
kierrätyslasia ja fenolipohjainen sideaine. Toisen 
sukupolven lasivillatuotteita on saatavilla joillakin 
markkinoilla ja niitä käytetään erityisissä ilmastoissa ja 
olosuhteissa.
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Kuormalavat
Kuormalavojemme valmistukseen käytetty puutavara on 
sekä FSC- että PEFC-sertifioitua. Tämä tarkoittaa, että se 
on korjattu ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
hyvin hoidetuista metsistä. Lue lisää FSC:stä osoitteesta 
us.fsc.org ja PEFC:stä osoitteesta pefc.org

Teräs
Connect-kiinnikkeiden ja lisävarusteiden valmistukseen 
käytetystä metallista yli 20 % on kierrätysterästä.

Maali
Ecophonin akustiikkalevyissä käytetään vain 
vesipohjaisia maaleja. Kiinnikkeissä käytettävä maali on 
polyesteripohjaista. Kaikki maalikomponentit on listattu 
REACH-asetuksen mukaisessa turvallisten kemikaalien 
luettelossa. Lue lisää REACH-asetuksesta osoitteesta  
echa.europa.eu

Pakkausmateriaali
Kaikki tuotteidemme pakkaamiseen 
käytetyt materiaalit ovat 
100-prosenttisesti kierrätettäviä. 
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Uusiutuvan energian käyttö
ja prosessin optimointi

Ecophonilla on akustiikkalevyjen tuotantolaitokset neljässä maassa: Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja 
Tanskassa. Ruotsin tuotantolaitoksessa valmistetaan myös Connect-kiinnitysjärjestelmämme. 

Jotkut watit ovat toisia parempia
Yksi lasivillan tuotannon eduista verrattuna muuntyyppisiin 
kattomateriaaleihin on se, ettei sen sulattamiseksi tarvitse 
polttaa lisämateriaalia. Tuotteidemme valmistus kuluttaa 
kuitenkin aina energiaa. Mutta voimme valvoa, mistä 
tarvitsemamme energia otetaan. Nyt kaksi tehtaistamme 
käy vesisähköllä ja biokaasulla, mikä vähentää CO2-
päästöjä. Pyrimme myös muilla toimenpiteillä optimoimaan 
tuotantoprosessimme. 

EcoDrain™ – tuotantojätteen sijaan
Ecophon on onnistunut kehittämään kierrätystekniikan, 
jolla tuotetaan maapohjan tasaukseen kevyttä 
EcoDrain™-täytemateriaalia. Käyttämällä EcoDrain™-
täytemateriaalia tarvitaan vähemmän hiekkaa, josta 
on tulossa entistä niukempi resurssi. Alun perin tämä 
järjestelmä valmistettiin tuotantoprosessissa syntyneestä 
lasivillapölystä, mutta nyt se sisältää kokonaisia käytöstä 
poistettuja tai palautettuja levyjä..
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Työntekijöiden turvallisuus
Kaikkien tuotantoprosessiemme on täytettävä ISO 
(International Organization for Standardization) 
14001:2004:n ja OHSAS (Occupational Health & Safety 
Advisory Services) 18001:2007:n vaatimukset. ISO 
vastaa prosessien ympäristövaikutusten analyyseistä, 
kun taas OHSAS valvoo prosessien vaikutusta ihmisten 
terveyteen ja turvallisuuteen. Tuotantolaitoksillamme on 
seuraavat sertifioinnit:
• Tanska – ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007
• Suomi – ISO 14001:2004
• Puola – ISO 14001:2004
• Ruotsi – ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Olemme ylpeitä siitä, että tuotantoprosessimme 
ovat hyvin turvallisia työntekijöillemme. Olemme 
valmistaneet akustiikkalevyjä yli miljoona työtuntia 
ilman yhtään työajan menetykseen johtanutta tapaturmaa.

Ri
ck

ar
d 

Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se

Ri
ck

ar
d 

Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se

Ri
ck

ar
d 

Jo
hn

ss
on

/S
tu

di
o-

e.
se



14

Esimerkki:
18 metriä pitkä rekka (70 m3 ja 26 tonnin 
kuormakapasiteetti) pystyy kuljettamaan noin 3 
500 m2:n Ecophon-kattojärjestelmän, joka koostuu 
akustiikkalevyistä ja tarvittavasta määrästä kiinnikkeitä ja 
lisävarusteita. Kuorman kokonaispainoksi tulee tällöin 9 
tonnia.

Jos sen sijaan lastaamme samaan perävaunuyhdistelmään 
3 500 m2 märkäpuristettua mineraalikuitulevyjä, joiden 
paksuus on 18 mm ja paino 3,3 kg/m2, kuorman, 
ts. levyjen sekä kiinnikkeiden ja lisävarusteiden, 
kokonaispainoksi tulee 15,3 tonnia.

Jos kuljetusmatka on esimerkiksi 600 km, polttoainetta 
kuluu seuraavasti:

Ecophon-vaihtoehto: 167 litraa
Märkähuopavaihtoehto: 196 litraa
Tulos: märkähuopa kuluttaa noin 17 % enemmän 
polttoainetta.

Uusia ratkaisuja 
Me emme kuitenkaan tyydy vain tuottamaan ja 
kuljettamaan kevyintä materiaalia. Etsimme uusia 
tapoja, joilla voimme pakata myös enemmän levyjä 
kuljetusta kohden. Saadaksemme kuorma-auton lavalle 
mahdollisimman paljon akustiikkalevyjä käytämme 
esimerkiksi ohuempia kääre- ja laatikkomateriaaleja.
 
Kuljetuspalveluihin käytämme vain yrityksiä, jotka ovat 
ISO 14001 -sertifioituja tai joiden kalustosta suurin osa 
on EURO 5 -sertifoituja.

Lasivilla on markkinoiden kevyin akustiikkamateriaali. 
Niiden kuljetuksessa kuorma-autot kuluttavat vähemmän 
polttoainetta kuin muun tyyppisten levyjen kuljetuksessa. 
Sama pätee tietysti tuotteidemme kuljetukseen meritse tai 
rautateitse.
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Keveys ja   
jämäkkyys
merkitsevät helppoa  
ja nopeaa asennusta

Ecophonin lasivillalevyillä on paljon etuja. 
Ne ovat esimerkiksi kevyitä materiaaleja, 
mikä helpottaa niiden asentamista. 
Kestävä materiaali on samalla hyvin 
tiheää, minkä ansiosta sitä voidaan 
käyttää suurissa levyissä ilman painautumien 
vaaraa tai lisätuennan tarvetta. Materiaalin jäykkyyden 
vuoksi levyihin voi myös leikata reikiä tarvitsematta 
pelätä, että ne lohkeavat tai murtuvat.

Toimiva urakoitsijayhteistyö
Yksi tuotekehityksemme tavoitteista on tuottaa helposti 
asennettavia ratkaisuja. Voidaksemme toteuttaa tämän 
tavoitteen teemme tiivistä yhteistyötä kattourakoitsijoiden 
kanssa. Me molemmat haluamme samaa, parantaa 
asentajien työympäristöä ja jokapäiväistä elämää. 
Löydämme yhdessä ratkaisut, joista on hyötyä kaikille. 
Kehittämämme ratkaisut siirretään tämän jälkeen 
muille urakoitsijoille koulutustilaisuuksissa, joita 
Ecophonin paikallistoimistot järjestävät kussakin maassa. 
Ecophon tarjoaa myös seikkaperäisiä asennusoppaita, 
asennusvideoita ja paljon vinkkejä verkkosivustolla ja 
sosiaalisessa mediassa. 

Ei jätettä asennuspaikalle
Akustiikkajärjestelmämme on suunniteltu niin, että ne 
helpottavat asennusta ja minimoivat asennuspaikalla 
syntyvän jätteen määrän. Tehdäksemme tästä entistä 
helpompaa olemme kehittäneet järjestelmiä, joita ei 
tarvitse leikata tai sovittaa. Näitä järjestelmiä ovat 
Ecophon Master™ Matrix, Ecophon Solo™, Ecophon 
Extra Bass ja Ecophon Akusto™ One. Kun urakoitsijat 
käyttävät muita Ecophon-tuotteita, he voivat palauttaa 
jätepalat Ecophonille palautusjärjestelmämme kautta.
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Terve vaikutus ihmisiin
kun rakennus on käytössä

Satojentuhansien vuosien kuluessa korvamme ovat kehittyneet kuulemaan täydellisesti ulkona, 
luonnossa. Tänä päivänä useimmat meistä viettävät kuitenkin jopa 90 % ajastaan sisällä, 
ympäristöissä, joihin ihmiskorva ei ole sopeutunut.

Ecophonin olemassaolon tarkoitus on parantaa 
ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä siellä, missä he 
työskentelevät ja kommunikoivat. Kouluissa ratkaisumme 
antavat opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden 
kommunikoida keskenään ja lapsille mahdollisuuden 
muistaa, mitä he ovat oppineet. Toimistoissa ratkaisumme 
on helppo mukauttaa niin, että ne sopivat niin syvälliseen 
keskittymiseen, puheluihin, tapaamisiin, videokokouksiin, 
tiimityöhön ja ideointiin kuin moniin samanaikaisiin 
toimistotehtäviin. Terveydenhoitoympäristöissä 
ratkaisumme antavat potilaille mahdollisuuden levätä, 
nukkua ja toipua. Samalla ne helpottavat sairaanhoitajien 
ja lääkäreiden suoriutumista elintärkeistä tehtävistään ja 
jatkuvasti välitettävän kriittisen tiedon kuulemista.

Korkeimmat sisätilojen ilmanlaatustandardit
Sisätilojen hyvä ilmanlaatu on olennaisen tärkeää 
ihmisten kyvylle suoriutua mahdollisimman hyvin 
tehtävistään. Koska joistakin tuotteista vapautuu ilmaan 
paljon enemmän kemikaaleja ja muita aineita kuin 
muista tuotteista, on tärkeää valita oikeantyyppiset 
tuotteet. Olemme ylpeitä siitä, että 3. sukupolven 
lasivillatuotteistamme 96 % täyttää California 
Emission Regulation -standardin ja ranskalaisen VOC-
standardin luokan A+ vaatimukset, maailman tiukimmat 
formaldehydille ja VOC-päästöille asetetut standardit. 
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Tukea lämpöviihtyvyydelle 
Rakennuksissa, joissa on rakennusrungon terminen 
aktivointijärjestelmä (TABS), alakattoa ei voi kattaa 
kauttaaltaan akustiikkalevyillä. Järjestelmän toimivuus 
edellyttää, että lämpöenergia pääsee siirtymään 
betonirakenteesta huoneeseen. Ecophonilla on kaksi 
kattojärjestelmää, jotka ovat ihanteellisia TABS-
rakennuksiin: Ecophon Master™ Matrix ja Ecophon 
Solo™. Laajoista tutkimuksista ja kokeista saatujen 
tulosten perusteella lämpösuorituskyky voidaan säilyttää 
ja samalla tuottaa hyvä ääniympäristö kattamalla 
alakatosta yli 60 % näillä järjestelmillä. Yhdistämällä 
niihin Ecophon Akusto™ Wall, Ecophon Akusto™ One ja 
Ecophon Akusto™ Screen voidaan luoda sisäympäristö, 
joka on hyvin miellyttävä sekä korvalle että silmälle.
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niiden käyttöä varten räätälöidyn oppaan. Se sisältää 
tiedot, jotka varmistavat, että tuotteitasi käsitellään oikein 
koko niiden elinkaaren ajan. Luo oma oppaasi osoitteessa 
ecophon.fi/huolto-ohje.
 
Sertifikaattien tärkeys      
Voit levollisin mielin luottaa siihen, että järjestelmämme 
ovat täysin turvallisia sisäympäristölle. Testaamme 
tuotteitamme jatkuvasti varmistaaksemme, että ne 
täyttävät kaikkein vaativimmat sisäympäristöstandardit. 
Ecophon-tuotteet ovat myös Ruotsin astma- ja 
allergialiiton suosittelemia.

Kestäviä ja helppohuoltoisia
Pehmeä ja valkoinen eivät tarkoita helposti särkyvää. 
Tuotteemme ovat äärimmäisen kestäviä eivätkä 
oikeastaan tarvitse muuta kunnossapitoa kuin 
puhdistuksen silloin tällöin. Jos alakaton välitilaan 
on päästävä, levyt on helppo irrottaa ja asettaa sen 
jälkeen takaisin paikalleen. Meillä on ratkaisut myös 
kohteisiin, joihin tarvitaan iskunkestävä tai murtosuojattu 
alakattoratkaisu. Ja nekin voidaan tarvittaessa irrottaa.  

Ecophon tarjoaa verkkopohjaisen työkalun 
projektikohtaisen kunnossapito-oppaan laatimiseen. Kun 
syötät ohjelmaan käyttämäsi Ecophon-tuotteet, se luo 

Terve vaikutus ihmisiin
ensiluokkaisilla tuoteominaisuuksilla

Me Ecophonilla olemme erittäin ylpeitä siitä, että kehittämämme äänenvaimennustuotteet 
ovat paitsi akustiikaltaan erinomaisia myös täysin turvallisia ja kestäviä. Niin niitä työssään 
käsittelevälle kuin niille, jotka oleskelevat tiloissa, joihin ne on asennettu.
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Ilmastovaikutus
Maapallollamme on monia erilaisia ulkoilmastoja, 
joiden kosteusolosuhteet poikkeavat toisistaan. 
Sisätilaympäristöt suunnitellaan toisinaan niin, että 
tiloihin saadaan tietty kosteustaso tai että ne tukevat 
erityistä toimintaa, esimerkiksi laboratoriotyötä. 
Ecophonilla on ratkaisut lähes jokaiseen ajateltavissa 
olevaan sisätilaympäristöön. Ecophon Connect 
-kiinnikkeet ja lisävarusteet on nekin kehitetty kestämään 
voimakasta kosteutta ja syövyttäviä ympäristöjä.

Paloturvallisuus
Testaamme kaikkien tuotteidemme paloturvallisuuden 
eurooppalaisen luokitusstandardin EN 13501 mukaisesti. 
Kaikki tuotteemme on testattu luokkaan A2-s1, d0, joka 
on toiseksi paras luokitusjärjestelmän 40 tasosta. 

Vaalea ja valoisa
Voidaksemme hyvin ja jaksaaksemme työssämme 
tarvitsemme valoa. Siksi rakennusmateriaalien pintojen 
tulisi edesauttaa tilojen valaisua. Tarvitsemme toisin 
sanoen pintoja, jotka heijastavat ja hajauttavat hyvin 
valoa. Ecophon-kattojen ylivertainen pintateknologia 
vähentää valaisinasennusten tarvetta. Tämä taas vähentää 
työpaikkojen valaistukseen tarvittavaa energiaa.
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Jätteestä 
uusiksi tuotteiksi

Levyt
Kannamme vastuun tuotteidemme koko elinkaaresta. 
Tästä syystä olemme kehittäneet palautusjärjestelmän 
3. sukupolven lasivillasta valmistetuille tuotteillemme. 
Palautetuista levyistä ja jätepaloista valmistetaan nykyään 
kevyttä EcoDrain™-täytemateriaalia, jota käytetään 
maapohjan tasaukseen. Käyttämällä EcoDrain™-
täytemateriaalia tarvitaan vähemmän hiekkaa, josta on 
tulossa entistä niukempi resurssi.

Kiinnikkeet
Kiinnikkeemme valmistetaan galvanoidusta teräksestä, 
josta saadaan kierrättämällä ja sulattamalla uusia 
terästuotteita.

Pakkausmateriaali
Asiakkaamme voivat helposti kierrättää kaikki 
pakkausmateriaalit, joita Ecophon käyttää tuotteidensa 
toimitukseen. Tämä koskee sekä pahvilaatikoita että 
polyeteenimuovisia (PE) kääreitä, jotka voidaan joko 
kierrättää tai polttaa ilman dioksiinipäästöjä.

Tuotantojäte
Valmistamme myös tuotannossamme syntyvästä 
pölystä ja jätteestä EcoDrain™-täytemateriaalia 
samalla menetelmällä, jota käytämme palautetuille 
jätepaloille. Kiinniketuotannostamme jäävä metalliromu 
kierrätetään yhdessä kaiken muun tuotantojätteen kanssa. 
Nämä ratkaisut ovat vähentäneet loppusijoitettavan 
tuotantojätteemme määrän 15 prosenttiin.

Ecophon ei pidä jätettä vain jätteenä. Pyrimme aktiivisesti vähentämään, uudelleenkäyttämään 
ja kierrättämään jätettä tavoitteenamme tulevaisuus, jossa ei synny lainkaan loppusijoitettavaa 
jätettä. 
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“At Saint-Gobain,  
we are committed to  
constantly innovating to  
meet individuals’ daily  
expectations, wherever  
they live, while thinking  
about the future of  
all of us” 

Pierre-André de Chalendar  
Chairman and Chief Executive Officer, Saint-Gobain
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Askel askeleelta 
tulevaisuuteen

Lisää kysyntää vihreille rakennuksille
Kymmenen viime vuoden aikana on tuotteiden kattavien 
ympäristövaikutustietojen kysyntä kasvanut voimakkaasti 
ja samaan aikaan myös vihreiden rakennusten sertifiointi 
on kehittynyt. Ecophon on jo muutaman vuoden ajan 
toimittanut tuotteistaan nämä tiedot helppokäyttöisinä 
ympäristötuoteselosteina. Mutta vaikka lukumme ovat 
mitä todennäköisimmin alamme parhaat, haluamme 
pienentää niitä entisestään.

Saint-Gobain antaa meille vahvuutta 
Osana maailman suurimpiin teollisuusyhtymiin kuuluvaa 
Saint-Gobainia meillä on kaikki menestykseen tarvittavat 
resurssit. Yhdistämällä tutkimuksen, innovatiiviset 
prosessit ja tuotekehityksen pyrimme vähentämään 
tuotteidemme ympäristövaikutusta niiden elinkaaren 
kaikissa vaiheissa.

Terävimmät aivot yhteen 
Tutkimus- ja kehitysosastomme lisäksi Ecophon on 
aloittanut vuonna 2016 uuden yhteistyöhankkeen. 
Yhteistyöhön osallistuvat Ecophon, Saint-Gobain 
Recherche, alihankkijamme, Tanskan teknillinen yliopisto 
ja Lundin yliopisto. Tulemme yhdessä huolellisesti 
tutkimaan akustiikkamateriaalien, raaka-aineiden, 
tuotantoprosessien ja tuotteidemme toiminnallisten 
ominaisuuksien tulevaisuutta varmistaaksemme, että 
kehitämme jatkossakin markkinoiden kestävimmät 
ratkaisut. 

Standardointi näyttää tietä
Ecophon on jo pitkään osallistunut 
standardointikomiteatyöhön ja toisinaan myös johtanut 
sitä. Uskomme vakaasti tähän työhön ja tulemme 
jatkamaan sitä. Sillä mitä useampi maailman maa asettaa 
standardin sisätilojen laadulle, sitä parempi se on ihmisille, 
jotka niissä työskentelevät. Sillä juuri siitä Ecophonin 
toiminnassa on kyse – terveestä vaikutuksesta ihmisiin. 
Nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkea ei ole vielä tehty. Voimme aina kääntää uuden lehden. Siksi Ecophon ei koskaan lakkaa 
keksimästä uusia ja entistä kestävämpiä ratkaisuja – maapallolle ja kaikille täällä asuville.
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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.fi
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