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Master solo s 
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.

Calypso Fitness, ul. postępu, WarszaWa

panele śCienne texona C W kolorze FioletoWym

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).

przykład nadruku na panelu

nadruki na Wall Panel texona
Panele ścienne z nadrukiem to sposób na poprawę akustyki wnętrz o szczególnych 
wymaganiach estetycznych, n.p. apartamentów, restauracji czy biur. Nadruku 
dokonuje się technologią UV, panele można łączyć w grupy, tworząc duże obrazy. 
Więcej szczegółów na www.ecophon.pl/panele. 

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

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.

SAINT–GoBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 21

02-677 Warszawa 

tel. 22/ 567 14 83

fax 22/ 567 15 28 

www.ecophon.pl 

eCophon FoCus ds. i opraWy eCophon line, Centrum mediCover, WroCłaW. 

ecoPhon Focus ds
Sufity dźwiękochłonny o najwyższej (A) klasie pochłaniania dźwięku i nowoczesnym wyglądzie. Dzięki specjalnie uformowanym krawędziom, sufit tworzy jednolitą 
płaszczyznę z jedynie subtelnym zarysem płyt. Sufit można łatwo demontować, uzyskując dostęp do przestrzeni ponadsufitowej. Można stosować systemowe 
i standardowe oprawy oświetleniowe czy rastry.
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