
Ecophon Solo™ Textile
Ett uttryck av frihet med känsla av textil
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En mjuk  
exklusiv känsla 
Inspirera modern lyx genom textil och kulör. Ecophon 
Solo™ Textile ger dig frihet att uttrycka din stil genom 
kraften i strukturen.

Ecophon Solo™ är originalet i frihängande akustiska moln, 
nu med en yta av textil, Solo™ Textile. Denna frihängande, 
kvadratiska ljudabsorbent finns i sju kulörer.

Med sina utmärkta akustiska egenskaper är Solo Textile 
vårt senaste exempel på hur design och funktionalitet kan 
harmonisera för att skapa en miljö som är behaglig för 
ögat, örat och själen.

Tack vare sitt låga miljöavtryck kan Ecophon Solo Textile 
hjälpa er att nå de högt ställda miljömål ni har i era 
byggprojekt.

Läs mer om Solo Textile på www.ecophon.se inklusive 
teknisk information, installationshjälp och detaljerad 
information om hållbarhet.

I denna broschyr presenterar vi produkter både från Ecophons sortiment och från andra leverantörer. Beskrivningarna är 
avsedda att ge en allmän vägledning om vilka produkter som lämpar sig bäst för olika önskemål. Tekniska data baseras 
på resultat uppmätta under typiska testförhållanden eller på lång erfarenhet från användning under normala förhållanden. 
Angivna funktioner och egenskaper för produkter och system är endast giltiga under förutsättning att instruktioner, ritningar, 
installationsguider, skötselanvisningar samt andra angivna villkor och rekommendationer har beaktats och följts. Avvikelser 
från detta, till exempel utbyte av specifika komponenter eller produkter, innebär att Ecophon inte kan hållas ansvarig för 
produkternas funktion och egenskaper eller för konsekvenser av deras användning. Alla beskrivningar, illustrationer och mått i 
denna broschyr är att betrakta som generella upplysningar och ska inte ses som en del av ett avtal. Ecophon förbehåller sig 
rätten att ändra produkter utan föregående meddelande. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella tryckfel. För att läsa den 
senaste informationen, gå in på www.ecophon.se eller kontakta närmaste återförsäljare för Ecophon.
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Design 
genom att kombinera 
element

Låt fantasin flöda genom att kombinera designelement.

Skapa något alldeles unikt. Att komplettera med textil 
i kulörer som valts i samarbete med arkitekter och 
inredningsdesigners, erbjuder ett nytt sätt att locka 
sinnena till att uppleva en fantastisk akustikmiljö. Det 
bidrar till en hel sensorisk upplevelse.
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Frihängande enheter i storlek 1200x1200x40. Panelerna är lättinstallerade fästa med vajrar. Hängs upp horisontella 
eller med upp till 45° lutning. Vill man installera med litet mellanrum till bjälklag så finns direktfästet som alternativ. 

Akustik:  

Storlek, mm tjk 
mm

tkh 
mm

Aeq, Absorbtionsmängd per st (m² sabin)

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

Indoor Air Quality: Fransk VOC A+, Finska M1.

 
Circularity: Helt återvinningsbar.

 
Brandsäkerhet: B-s1,d0 enligt EN 13501-1. Glasullskärnan är testad och klassificerad som  
icke-brännbar enligt EN ISO 1182.  
 
Humidity Resistance: Klass A, relativ luftfuktighet 70 % och 25°C, enligt EN 13964:2014.

 
Rengörbarhet: Systemet tål dammtorkning och dammsugning en gång per vecka.

 
CE: Ecophons undertakssystem är CE-märkta enligt den europeiska harmoniserade standarden  
EN13964: 2014.  

Ecophon Solo™ Textile
Översikt

Ecophon Textile
Tillför ytterligare en dimension
Ecophon Solo™ Textile ger dig möjligheten att skapa bra akustik men är 
samtidigt diskret och iögonfallande. Det subtila mönstret är tillverkat av en 
stickad väv av hög kvalitet. Det kännetecknas av en struktur med fin stickning, 
vilket ger den en mjuk känsla när ljuset faller på ljudabsorbenten

Peaceful
Närmaste NCS-kulör S 3010-G80Y
Ljusreflektion 37 %     

Reliable
Närmaste NCS-kulör S 3502-Y
Ljusreflektion 37 %  
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Curious
Närmaste NCS-kulör S 3030-B
Ljusreflektion 29 %     

Confident
Närmaste NCS-kulör S 6020-R90B
Ljusreflektion 9 %    

Passionate
Närmaste NCS-kulör S 2030-R20B
Ljusreflektion 33 %  

Fearless
Närmaste NCS-kulör S 9000-N
Ljusreflektion 2 %        

Genuine
Närmaste NCS-kulör S 7005-R80B
Ljusreflektion 10 %  

Kulörerna kan variera något mellan olika 
tillverkningstillfällen. Ecophon Solo™ Textile tyger 
har utformats för lång hållbarhet, regelbunden 
dammtorkning enligt Ecophons specifikationer. 
Begränsad exponering av direkt UV-strålning 
rekommenderas för att öka livslängden på 
produkterna.



Ecophon är en ledande leverantör av akustiklösningar. Vi bidrar till sundare inomhusmiljöer, förbättrad 
livskvalitet, välbefinnande och arbetsprestation. Eftersom evolutionen har anpassat de mänskliga 

sinnena för ett liv utomhus, fokuserar vi på att föra in de idealiska, akustiska miljöerna från naturen till 
våra moderna rum inomhus. Vi vet att det kommer att få « a sound effect on people ».

Vårt arbete är format av vårt svenska arv, där ett gemensamt ansvar för 
människors liv och framtida utmaningar kommer naturligt. 

Ecophon ingår i Saint-Gobain gruppen, världsledande inom hållbara och sunda 
inomhusmiljöer. Det är en av världens 100 största industrikoncerner som på ett 

innovativt sätt skapar hållbara, sunda och kostnadseffektiva miljöer. Saint-Gobain 
erbjuder energieffektiva och miljömässiga lösningar till de stora utmaningar som 

byggbranschen står inför. Oavsett vilka nya behov som uppstår i byggbranschen är 
framtiden gjord av Saint-Gobain.

www.ecophon.se
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