2

sufit y
Ecophon Solo™
Ze względu na nowoczesną formę i szybki montaż od kilku lat jedno z najpopularniejszych rozwiązań akustycznych. Wykorzystywany do
poprawy akustyki w pomieszczeniach już funkcjonujących i wszędzie tam, gdzie montaż sufitu od ściany do ściany nie wchodzi w grę ze
względów estetycznych lub technicznych (n.p. z powodu stropów chłodząco-grzewczych).
Ecophon Solo™ to pojedyncze, swobodnie wiszące panele sufitowe o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku. Panele podwieszane są na
estetycznych, stalowych wieszakach linkowych lub sztywnym wieszaku wykonanym z aluminium. Mogą być instalowane pod różnymi kątami,
warstwowo i z podświetleniem. Od marca 2011 dostępnych jest aż 10 kształtów – koła, elipsy, trójkąty, prostokąty, pięciokąty, siedmiokąty
i ośmiokąty – w różnych formatach i kolorach.
Więcej na www.ecophon.pl/solo_pl
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Ecophon Focus ™ Fixiform

Panele ścienne

www.ecophon.pl

Do tej pory zmianę sufitu pod kątem prostym można było wykonać jedynie z płyt karton-gipsowych lub blachy. Ecophon Focus ™ Fixiform
to przejście sufitu pod kątem 90° z materiału dźwiękochłonnego, tego samego co reszta sufitu. Pionowe przejście tworzy się bez użycia
widocznych profili, wkrętów czy innych łączeń. Daje to czysty, nowoczesny efekt.
Na budowę dostarczane są płaskie płyty, które można łatwo i precyzyjnie zgiąć pod kątem prostym. Ecophon Focus ™ Fixiform dostępny jest
w dwóch wymiarach: do tworzenia zmian poziomu sufitu o wysokości do 530 mm o raz w wariancie XL pozwalającym uzyskać różnicę do 1930
mm. Płyty są przeznaczone do przycinania, co pozwala na dostosowania wysokości przejścia do indywidualnych potrzeb.

W salach konferencyjnych czy pokojach spotkań częste jest zjawisko trzepoczącego echa,
dlatego przynajmniej jedna z przeciwległych ścian powinna być pokryta materiałem
dźwiękochłonnym. Ecophon Wall Panel Texona to nowoczesne, dekoracyjne panele ścienne
z wełny szklanej, pokryte mocną tkanina z włókna szklanego. Trzynaście kolorów paneli i trzy
kolory konstrukcji umożliwiają dopasowanie systemu do każdego wnętrza.

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.
Szczegółowa oferta Ecophon wraz z danymi
technicznymi na stronie www.ecophon.pl
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Ecophon Focus™ Lp
Sufit akustyczny dający kontrolę nad efektem finalnym- wąskie płyty techniczne (150 i 300 mm) porządkują dodatkowe instalacje. Wszystkie płyty mają tak ukształtowane
krawędzie, by dłuższe boki były wyraźnie widoczne, krótsze pozostały niezauważalne. Tworzy to efekt wyraźnych linii na gładkiej, ciągłej powierzchni. W zależności od tego, jak
mocny kontrast linii chcemy uzyskać, płyty można instalować na czarnej, srebrnej lub białej konstrukcji.
Dostępne formaty (mm): 600x150, 600x300, 1200x150, 1200x300, 600 x600, 1200x600,1800x600.
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