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Stworzony z myślą o wnętrzach, gdzie akustyka wymaga natychmiastowej poprawy, bez ingerencji w strukturę budynku. Jest to swobodnie 
wiszący panel sufitowy, który mocuje się do stropu przy pomocy estetycznych, regulowanych wieszaków linkowych. Dookoła płyty nie 
przebiegają profile, co daje czysty, minimalistyczny efekt. Panel wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej gęstości i wykończony powłoką 
Akutex FT, co pozwala uzyskać najwyższą klasę pochłaniania dźwięku (A). Zarówno krawędzie, jak i tylna strona płyty są malowane, 
co umożliwia instalację pod różnymi kątami. Dostępne formaty: 1200x1200x40 mm oraz 2400x1200x40 w kolorze White Frost 500.

ECOPHON lINE
Oprawa oświetleniowa w kształcie linii, została zaprojektowana tak, by idealnie licować z płaszczyzną sufitu i dawać wrażenie naturalnego światła. Znakomicie sprawdza się 
jako ogólne oświetlenie lub ciekawy, nowoczesny akcent we wnętrzu. W połączeniu z sufitem Ecophon Focus Ds. lub Dg zapewnia przyjazne oświetlenie i komfort akustyczny 
wnętrza. 

Szczegółowa oferta Ecophon wraz z danymi 
technicznymi na stronie www.ecophon.pl

ecOpHOn FOcus ds. i Oprawy ecOpHOn line, centrum medicOver, wrOcŁaw.

ecOpHOn master sOlO s, biurO, Grupa 5 arcHitekci

panele ścienne texOna c w kOlOrze FiOletOwym

Na komfort wnętrza składa się jego estetyczne 
i funkcjonalne umeblowanie, odpowiednie oświetlenie 
i środowisko akustyczne. Popularność twardych, 
odbijających dźwięk materiałów, jak szkło czy 
kamień, coraz więcej źródeł hałasu i efektywne 
wykorzystanie przestrzeni sprawia, że kwestia 
akustyki wnętrza staje się coraz bardziej istotna.
Ecophon oferuje dźwiękochłonne sufity podwieszane 
i panele ścienne w różnych rozmiarach, kolorach 
i kształtach, zintegrowane z nimi systemy 
oświetleniowe i akcesoria. Rozwiązania, które 
sprawiają, że sufit jest żywą, interesującą 
płaszczyzną, zapewniającą sprzyjające warunki 
do pracy i odpoczynku.

PANElE śCIENNE ECOPHON WAll PANEl TEXONA™
Wykonane z wełny szklanej, pokryte są mocną tkaniną z tego samego surowca. Mogą być alternatywą lub uzupełnieniem sufitów 
dźwiękochłonnych. Bogata kolorystyka paneli (m.in. fiolet, beż, brąz, pomarańcz, czerwień, turkus, trzy odcienie szarości) umożliwia 
swobodne poruszanie się w każdej stylistyce wnętrza. Specjalne profile i narożniki, dzięki symetrii końców, można łączyć w dowolny 
sposób. Ich kolorystyka (szary, biały i czarny) umożliwia stworzenie subtelnego lub wyraźnego obramowania. Panele dostępne są 
w wymiarach 2700x600x40 mm (krawędź A) oraz 2700x1200x40 mm (krawędź C).

8 NOWYCH KOlORÓW PŁYT FOCUS
Interesujący efekt daje odejście od standardowej bieli na suficie. Teraz płyty sufitowe 
Ecophon Focus dostępne są w 8 nowych, stonowanych kolorach, pozwalających uzyskać 
oryginalne i zarazem przyjazne wnętrze. 

ecOpHOn FOcus ds. w kOlOrze silver sHadOw


