
Criar design de som
com as soluções acústicas Ecophon



Esta publicação apresenta os produtos da gama Ecophon e de outros fornecedores. As especificações pretendem fornecer uma orientação geral sobre quais os produtos que melhor se adequam às preferências indicadas. Os dados técnicos baseiam-se 
em resultados obtidos em condições normais de teste ou em experiências em condições normais. As funções e propriedades especificadas para os produtos e sistemas são válidas, apenas desde que as instruções, diagramas de instalação, guias de 
instalação, instruções de manutenção e outras condições e recomendações determinadas sejam seguidas e tidas em consideração. Qualquer desvio, tal como alterar componentes ou produtos específicos, significará que a Ecophon não poderá ser 
responsabilizada pela função, consequências e propriedades dos produtos. Todas as descrições, ilustrações e dimensões contidas nesta brochura representam informações gerais e não devem integrar qualquer contrato. A Ecophon reserva o direito de 
alterar produtos sem aviso prévio. Recusamos qualquer responsabilidade por erros de impressão. Para obter as informações mais recentes, aceda a www.ecophon.es ou contacte o seu representante da Ecophon mais próximo.
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Ecophon
a criar um ambiente sonoro natural

Durante milhares de anos, o sentido auditivo dos seres humanos desenvolveu-se e foi 
otimizado para um ambiente exterior, livre de reflexos sonoros artificiais. À medida 
que a evolução nos afastou do exterior, passamos a estar involuntariamente expostos 
a uma experiência sonora artificial. Este cenário não natural não perturba apenas a 
nossa audição e capacidade de comunicar, mas também o nosso bem-estar e nível 
de desempenho. Atualmente, quase 90% do nosso tempo é passado em espaços 
fechados. Para melhorar o ambiente acústico interior, devemos empenhar-nos para 
recriar o ambiente acústico natural exterior.
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Criar  
a acústica ideal 

Qualquer novo projeto de construção ou remodelação 
constitui uma oportunidade única de garantir as 
vantagens de um ambiente acústico ideal a longo 
prazo. Anos de investigação científica estabelecem 
claramente uma relação entre uma boa acústica e 
o aumento do desempenho e da produtividade nos 
escritórios, uma recuperação mais rápida nos hospitais 
e a melhoria dos resultados de aprendizagem e ensino 
nas escolas.

Apoiar a atividade
De forma a criar espaços em que as pessoas possam 
desempenhar uma determinada atividade e sentir-se bem 
ao desempenhá-la, a Ecophon desenvolveu o Design 
Acústico Baseado na Atividade. Trata-se de um método 
de conceção de ambientes interiores para apoio do nível 
de comunicação e concentração que está a ocorrer. Na 
prática, isto significa a definição de espaços a partir 
de três perspetivas – atividade, pessoas e espaço – e 
encontrar uma base comum em que todas as perspetivas 
saem beneficiadas. As soluções são assim alcançadas, 
através da combinação de elementos acústicos de elevada 
qualidade.

Produtos: Ecophon Master™ A to 
Ecophon Extra Bass
Cor: Akutex™ FT, White Frost
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1 Atividade1 Atividade

2 Pessoas2 Pessoas

3 Espaço3 Espaço

O que é que as pessoas irão fazer no espaço? 
Irão falar ao telefone, trabalhar em equipa, 
estar concentradas em frente ao computador ou 
qualquer outra atividade? Quanto tempo será 
passado a comunicar?

O espaço é grande ou pequeno? Onde é que se situa no edifício? Que 
espaços estão próximos deste e que atividades são desenvolvidas no 
local? O edifício tem paredes, tetos e pavimentos em cimento? Existem 
ventoinhas, projetores ou outras fontes de ruído no espaço?

 
Quem são as pessoas que irão desempenhar a atividade? 
São muitas ou poucas, mais velhas ou mais jovens? Têm 
alguma necessidade especial?

o

Produtos: Ecophon Focus™ Lp
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Banco Santander, Espanha

Produtos: Ecophon Hygiene Performance™ 

Cor: Akutex™  HS, White 500
Projeto: Sundsvall Hospital, SuéciaFo
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SEM CLASSE

CLASSE    NRC Equivalente*  Quantidade de energia sonora absorvida

* Valores indicativos com base nas normas ASTM C 423 e ISO 11654
   Valores indicativos com base na norma ISO 11654 de 500-2000 Hz< 0.10

0,90 -

0,80 - 0,85

0,60 - 0,75

0,30 - 0,55

0,15 - 0,25

Fo
tó

gr
af

o:
 T

he
a 

va
n 

de
n 

H
eu

ve
l /

 D
AP

h

6

A
B
C
D
E

Compreender
a teoria

A acústica ideal pode ser criada através da escolha 
da quantidade e da colocação certa de materiais de 
absorção.

A capacidade do material acústico em absorver o som é 
classificada de acordo com o seu desempenho: A, B, C, 
D e E. A escolha de um produto Ecophon de classe A em 
detrimento de outras classes, promove a existência de 
níveis sonoros mais baixos, a limitação da propagação do 
som e uma melhor clareza do discurso. 

A percentagem de som absorvido difere 
substancialmente, dependendo da classe instalada, 
variando entre 15 e 100%. A percentagem não absorvida 
permanecerá no espaço criando reflexões sonoras. Este 
efeito de eco é denominado reverberação e, apesar de 
ser o parâmetro acústico mais comum utilizado, não é o 
único relevante.
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Acústica
à medida humana

Na Ecophon, também temos em consideração outros 
parâmetros, comprovados como relevantes para nós, 
seres humanos, e para as atividades em que estamos 
envolvidos. 
 

Clareza do discurso 
Ser capaz de ser ouvido e compreender sem ter de 
levantar a voz. 

 
Intensidade sonora geral 
Combinação de todos os sons presentes num 
espaço. 

 
Reverberação 
Som que é devolvido. 
 
Propagação do som 
Som que se propaga através de um espaço.

Produtos: Ecophon Focus™ A
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: De Werkplaats Kindergemeenschap, 
Holanda

Produtos: Ecophon Akusto™ One SQ
Cor: Texona, Tangerine
Projeto: Vasakronan HQ, Suécia

Produtos: Ecophon Focus™ SQ
Cor: Akutex™ FT, White Frost
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The Sound of Sweden
leva os negócios a novas dimensões

A semente que cresceu e fez da Ecophon o que é hoje, foi, em tempos, plantada no 
solo fértil de Hyllinge, Suécia. Alimentada por valores como a inovação, a qualidade, 
o design e a sustentabilidade, a nossa empresa tem uma abordagem empresarial 
única.

As pessoas em primeiro lugar
Temos sempre em mente o que é melhor para as pessoas quando desenvolvemos as 
nossas soluções. O desempenho acústico de excelência é um dos nossos principais 
valores, mas pode ter a certeza de que os nossos sistemas também são de fácil instalação, 
estão em conformidade com os requisitos de qualidade do ar interior mais exigentes e 
dão ao espaço um nível estético adicional. 

Na linha da frente 
A indústria da construção está em constante mudança. Ser parte ativa do setor, permite-
nos ter noção das novas tendências e das necessidades dos nossos clientes. Os nossos 
especialistas e equipas de investigação em acústica estão sempre na linha da frente, 
desenvolvendo soluções novas e inovadoras, cumprindo com as exigências e as mais 
recentes tendências na área da construção.

Estabelecer o padrão
O planeamento acústico de um espaço pode gerar muitas questões. Temos 50 anos de 
experiência em acústica do espaço e desempenhamos um papel ativo em normas e redes 
de desenvolvimento em muitos países.
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Segurança dos colaboradores
Os nossos colaboradores são a nossa prioridade. A 
produção dos nossos produtos nunca deve implicar 
riscos para os nossos colaboradores e suas famílias. 
Trabalhamos para um ambiente limpo, saudável e seguro 
em todas as áreas. Até hoje, fabricamos painéis há mais 
de um milhão de horas com zero acidentes com baixa 
médica. 

Preocupação com o futuro
Trabalhamos ativamente na redução do impacte 
ambiental dos nossos sistemas e temos orgulho em 
liderar a indústria em diversas áreas. Saiba mais sobre o 
nosso trabalho sustentável nas próximas páginas.

Qualidade sueca
O nosso principal centro de produção está localizado 
na Suécia. Um planeamento estratégico e uma 
implementação consciente garantem produtos e serviços 
de qualidade superior. Cumprimos com os requisitos de 
rotulagem internacional mais exigentes relativamente a 
incêndios, alergénios e emissões, sempre certificados por 
organizações independentes.

Apoio ao cliente a nível mundial 
Os sistemas e produtos Ecophon são comercializados e 
vendidos a nível mundial, através das nossas próprias 
organizações de vendas e parceiros selecionados. Isto 
significa que pode obter assistência pessoal especializada 
em todo o mundo.

Fazê-lo de forma certa e atempada
Ao efetuar uma encomenda, pode ter a certeza de 
que a tarefa está em boas mãos. Trabalhamos sempre 
afincadamente para entregar o produto certo, com a 
qualidade certa e na altura certa.

Todos os detalhes contam
Uma solução acústica flexível deve ser adaptada 
às instalações e permitir combinar vários serviços 
integrados distintos. A Ecophon oferece soluções 
de engenharia de alto valor de modo a cumprir com 
praticamente todos os requisitos.

Acesso fácil 
Num mundo de prazos reduzidos, as informações 
técnicas dos produtos devem ser rápidas e fáceis de 
aceder. O website Ecopohn.es e outros recursos digitais 
estão constantemente a ser actualizados para fornecer um 
suporte digital adaptado às necessidades. 
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Cuidar 
do ambiente interior e exterior

Na Ecophon, trabalhamos para minimizar o impacto dos nossos produtos no ser humano e no 
meio ambiente. Percorremos um longo caminho e estamos orgulhosos por liderarmos o sector 
em diversas áreas.

Os painéis Ecophon contêm mais de 70% de vidro reciclado e um aglutinante de origem vegetal 
amigo do meio ambiente. Os nossos sistemas são certificados de acordo com as principais 
regulamentações de qualidade do ar interior recomendadas pela Associação Sueca de Asma e 
Alergologia.

A nossa lã de vidro tem excelentes propriedades acústicas e os nossos painéis acústicos são 
provavelmente os mais leves do mercado, proporcionando uma redução do consumo de 
combustível no seu transporte, em comparação com outros materiais existente no mercado. 
Actualmente, a maioria das nossa fábricas são alimentadas com 100% de energia renovável e 
estamos constantemente a reavaliar cada etapa do processo para descobrir novas formas para 
diminuir as nossas necessidades energéticas. Além disso, tentamos minimizar os resíduos do 
processo, utilizando material de base feito à medida, e em vez de eliminarmos o pó da lã de 
vidro, convertemo-lo num agregado leve utilizado para nivelamento. Todos os nossos esforços 
estão evidenciados na nossa ampla gama de Declarações Ambientais de Produto (EPD) 
verificadas por terceiros. 

Estamos constantemente a incentivar-nos a fazer melhor, desde a aquisição de matérias-primas 
até à descoberta de formas responsáveis para lidar com o fim da vida útil dos produtos Ecophon. 
É assim que cumprimos a nossa promessa para consigo, criando ”A sound effect on people”, 
tanto para ambientes interiores, como exteriores.
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70% de vidro reciclado
A nossa lã de vidro contém mais de 

aglutinante de 
origem vegetal

A nossa lã de vidro revolucionária de 3ª geração  
utiliza um    

A total ausência de matérias-primas fósseis poupa o 
equivalente a 24.000 barris de crude anualmente.

A utilização de um aglutinante de origem 
vegetal fez com que 96% dos nossos 
produtos em lã de vidro de 3ª geração 
conquistasse alguns dos certificados e 
classificações mais exigentes do mundo, nos 
quais se inclui, o regulamento de emissões de 
formaldeídos (California Emission Regulation) 
e o regulamento de emissão de compostos 
orgânicos voláteis (French VOC A+).

A+

Devido à matéria-prima utilizada nos nossos produtos e 
ao recurso de energia hidroelétrica e biogás nos nossos 

processos produtivos, provavelmente, devemos ter as 

do setor, por m2 de material absorvente produzido.

emissões de CO2 
mais baixas 

sistema de reutilização 
A Ecophon desenvolveu um 

para todos os nossos produtos fabricados em  
lã de vidro de 3ª geração.

Responsabilidade 
Social Empresarial, 

Com o nosso profundo empenho na 

a Ecophon trabalha com sucesso para a igualdade 
de género e etnia, para uma cadeia de fornecimento 
sustentável e para boas condições de trabalho para 

todos os colaboradores.
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Produtos: Ecophon Focus™ Lp
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Saint-Gobain Ecophon,  
Espanha

Produtos: Ecophon Focus™ Ds
Cor: Akutex™ FT, Dark Diamond
Projeto: EMT Madrid Cerro de la Plata,  
Espanha

Produtos: Ecophon Focus™ Ds e
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Cor: Akutex™ FT, Silent Steam
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The Sound of Sweden – Escritórios
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Uma boa acústica
torna as empresas mais bem-sucedidas

Está neste momento num escritório em open space? Olhe à sua volta. Oiça. Escuta 
pessoas a falar ao telefone? Escuta conversas que não são relevantes para si? Escuta 
os sistemas de ventilação? Sente que estas coisas o perturbam, quebram a sua 
concentração e o fazem sentir mais stressado? Se a sua resposta é sim, não é o único. 
Indiscutivelmente a principal causa de insatisfação nos escritórios é a audição de sons 
que não quer ouvir. Ou numa só palavra – ruído.

Os espaços de trabalho flexíveis e as soluções em open space são cada vez mais comuns 
em edifícios de escritórios. No entanto, se não prevenir as condições acústicas no local, o 
discurso irá espalhar-se por todo o escritório, o som será refletido nas paredes, nos tetos 
e nos pavimentos, originando ecos e necessariamente as pessoas levantarão a voz para 
serem ouvidas e o nível sonoro aumentará.

Ter um ambiente sonoro de qualidade é importante para fornecer aos colaboradores uma 
sensação de bem-estar e satisfação em relação ao escritório onde trabalham no seu dia-
a-dia. Um bom ambiente de trabalho não é apenas benéfico para os colaboradores, como 
também aumenta a eficiência e a produtividade da empresa como um todo.

 

Produtos: Ecophon Focus™ Ds
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Dormy Golf & Fashion, Suécia

Produtos: Ecophon Advantage™ E
Cor: Advantage, White 500
Projeto: K29, LituâniaFo
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Bem-estar
e melhores resultados

Está comprovado que um ambiente sonoro de 
qualidade não só ajuda as pessoas a desempenharem 
as suas funções ao mais alto nível, como também gera 
melhorias substanciais nos resultados de uma empresa. 

O trabalho num escritório pode ser dividido em tarefas 
de comunicação e concentração. O desafio num escritório 
em open space é impedir que o som se propague e que 
garanta a privacidade quando necessário. O ruído oriundo 
de diferentes fontes pode facilmente espalhar-se a mais 
de 20 metros, perturbando todos os que se encontram 
nas proximidades. De acordo com um estudo realizado, 
os colaboradores podem perder cerca de 86 minutos de 
tempo de trabalho por dia devido a distrações.1

A Classe de Articulação (AC) é um parâmetro utilizado 
para comparar a capacidade dos painéis de teto para 
evitar a propagação do som. Quanto maior for o seu 
valor, melhor. 

Todos os produtos Ecophon têm uma classificação AC 180 ou superior
Lembre-se! 10 db implica uma redução para metade da perceção do som.

Se compararmos AC 200 com AC 130, necessitamos 
de mais 13 metros para que o som desça para níveis 
aceitáveis. Quantos colegas estavam distraídos e quantos 
erros foram feitos? Quantas tarefas tiveram de ser 
repetidas para que fossem executadas corretamente?

Produtos: Ecophon Solo™ Circle
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Google, HQ EMEA, Irlanda

AC 200
AC 180
AC 150
AC 130

7 m
10 m

17 m
20 m
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Teto suspenso
Um teto suspenso Ecophon de classe A de parede a 
parede reduz o nível sonoro existente no local. Além 
disso, limita a propagação do som, devido ao seu elevado 
valor de AC. 

Teto de fixação direta
Nem sempre é possível instalar um teto suspenso de 
forma tradicional. Com os tetos de fixação direta, o 
ambiente sonoro pode ser significativamente melhorado. 
Para tal, instale painéis acústicos diretamente no teto. Em 
geral, quanto mais superfície conseguir cobrir e quanto 
maior for a espessura dos painéis, melhor será o resultado 
final.

Unidades de suspensão livre
Os painéis Solo adequam-se perfeitamente a projetos 
em que o subteto existente necessita de permanecer 
parcialmente exposto. Além disso, melhoram a absorção 
sonora nos locais em que o desempenho acústico de um 
teto já existente não seja satisfatório. 

Aplicações em parede
Os painéis Akusto são fundamentais para a eliminação de 
ondas de som horizontais, resultando numa melhoria de 
clareza do discurso numa sala de reuniões. Os produtos 
absorventes verticais também contribuem para limitar a 
propagação do som.

 

Sabia que?

•  A exposição ao ruído está significativamente associada 
ao absentismo nas empresas: quanto mais complexa 
for a tarefa, mais significativa é esta relação.2

•  25% dos gerentes estão mais protegidos de 
perturbações no seu local de trabalho, uma vez que 
têm menos interrupções devido a telefonemas.3

•  Melhorar o ambiente sonoro pode aumentar o 
desempenho intelectual em tarefas que exigem 
concentração até 50%.4

•  Uma boa acústica pode reduzir os níveis de adrenalina 
em 30%.5

•  Uma boa acústica pode melhorar a motivação nas 
tarefas em 66%.5

1 Ipsos and Steelcase 2014 
2 Fried et al, “The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2002, 75, 131–144 
3 DeMarco, Lister, “Programmer performance and the effects of the workplace”, 1985, ICSE ‘85 Proceedings of the 8th international conference on Software engineering. 
4 Weinstein, University of California, Berkeley, 1974, “Effect of noise on intellectual performance”, Journal of applied psychology 1974, vol. 59, no. 5, 548-554. 
5 Evans, Johnson, Cornell University, “Stress and open office noise”, Journal of Applied Psychology, 2000, vol. 85, no. 5, 779–783

Produtos: Ecophon Focus™ Lp
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: GGD IJsselland, Holanda
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Produtos: Ecophon Focus™ Lp
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Malmö University, Suécia

Produtos: Ecophon Master™ Rigid E
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: KiTa Die Edefanten, Alemanha
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Produtos: Ecophon Solo™ Rectangle
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Sol Plaatje University, África 
do Sul
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17

Uma boa acústica
abre espaço ao conhecimento

Jardim de infância, escola primária, escola básica, escola secundária, universidade – 
à medida que os nossos filhos crescem, passam muitos anos na escola. Para um futuro 
bem sucedido, é crucial que sejam capazes de ouvir, focar-se, lembrar-se e consigam 
aplicar o que aprenderam ao longo dos anos.

Contudo, atualmente, uma grande parte do processo educativo ocorre em espaços que 
não estão otimizados para a aprendizagem. Estudos demonstram que os alunos em 
ambientes sonoros de fraca qualidade não conseguem ouvir o professor com clareza, 
vivenciam uma redução de memória de curto e longo prazo, estão menos focados, têm 
menos capacidade de leitura, níveis de stress superiores e, consequentemente, notas mais 
baixas nos testes.

Para ambientes sonoros de qualidade, o oposto é verdade. A compreensão do discurso 
do professor pode aumentar em cerca de 25%, e os alunos lembram-se mais facilmente, 
são mais focados, leem melhor e obtêm notas mais altas nos testes. Este é o motivo 
pelo qual a Ecophon pretende apoiar a aprendizagem e o ensino em qualquer tipo de 
escola, em qualquer tipo de espaço – porque é injusto que os nossos filhos não tenham 
oportunidades iguais na vida, apenas porque o som da sua escola não tem qualidade.

Produtos: Ecophon Master™ E
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Col.legi Montserrat,  
Espanha
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Produtos: Ecophon Master™ Rigid E
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Tagaborgsskolan, Suécia
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Comunicação
a chave do sucesso

No sector da educação, é essencial reduzir a 
perturbação do ruído de fundo de baixas frequências 
e ter um ambiente sonoro de qualidade no local. Se 
conseguir isto, existirão benefícios substanciais para 
alunos e professores.

Num dia normal, as crianças e os professores passam 
oito horas nas salas de aula. Por isso, as salas necessitam 
de ser concebidas para ajudar os alunos e os professores 
a sentirem-se confortáveis e focados, e não ficarem 
stressados ou cansados.

Uma sala de aula pode ser utilizada tanto para o ensino 
tradicional, em que o professor fala e os alunos ouvem, 
como para o ensino de grupo, em que o professor circula 
pela sala e os alunos estão em grupos para debater tópicos 
específicos. Numa sala de aula com uma boa harmonia 
acústica, a voz do professor chegará de forma fácil e clara 
a todos os alunos. Em trabalhos de grupo, o discurso não 
será ampliado, propagado nem perturbará os outros.

Fundamental para o alcance das condições ideais é a 
redução de níveis sonoros e a minimização do som de 
fundo, sobretudo em baixas frequências. A razão para isto 
é que os sons de baixas frequências distorcem o discurso, 
são mais invasivos e tornam a comunicação mais difícil, 
sobretudo para os alunos sentados no fundo da sala de 
aula.

Um bom ambiente acústico irá criar condições de aprendizagem iguais, 
independentemente do local onde os alunos estão sentados ou de estes terem 
ou não necessidades especiais.

 Produtos: Ecophon Master™ Matrix
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: University of Lodz, Polónia
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Teto suspenso
Um teto suspenso Ecophon de classe A de parede a 
parede reduz o nível sonoro existente no local, permitindo 
maior concentração e desempenho.

Absorvente de baixas frequências
Os painéis de baixas frequências Ecophon Extra Bass 
(som a 125 Hz) melhoram a clareza do discurso e o 
conforto auditivo.

Painéis refletores de som
A aplicação de painéis reflectores de som, por cima do 
local em que o professor normalmente fica, permite que 
este oiça a sua própria voz com mais clareza. Isto reduz o 
risco de os professores esforçarem desnecessariamente a 
sua voz.

Aplicações em parede
A instalação de painéis Akusto, principalmente nas 
paredes do fundo da sala de aula, evita reflexões 
horizontais indesejadas do som. Isto melhora a clareza do 
discurso, sobretudo para os alunos sentados nas filas da 
frente.

Sabia que?

•  Um ambiente sonoro de boa qualidade faz com 
que os alunos falem menos 10 dB.1

•  Os alunos ficam mais focados e não ficam tão 
cansados num ambiente sonoro com qualidade.2

•  Um ambiente sonoro de boa qualidade reduz o 
ritmo cardíaco dos professores em 10 batimentos 
por minuto.3

•  80% dos professores comunicam com esforço das 
cordas vocais, proporcionando dores de garganta, 
perda de voz e infeções. Para a população em 
geral, este número corresponde a 5%.4

•  A compreensão do discurso por parte dos alunos 
aumenta em 25% num ambiente sonoro com 
qualidade.5

1 MacKenzie, D. J., Airey, S.: Classroom Acoustics – A Research Study, Heriot-Watt University, United Kingdom (1999) 
2 Schönwälder, H.-G.; Ströver, F.; Tiesler, G.: [Health promoting influences on performance ability in school education] Germany (2008) 
3 Tiesler, G., Oberdörster, M.: Bremen University [Acoustic ergonomics in schools], Germany (2006) 
4 Classroom Acoustics: A New Zealand Perspective, Oticon Foundation in New Zealand (2002) 
5 Klatte, M.; Lachmann, T.: [A lot of noise about learning: acoustic conditions in classrooms and what they mean for teaching] Germany (2009)

Produtos: Ecophon Master™ Rigid e Ecophon Akusto™ Wall C
Cor: Akutex™ FT, White Frost e Texona, Tangerine
Projeto: Albert-Schweitzer-Schule, AlemanhaFo
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Produtos: Ecophon Advantage™ A
Cor: Advantage, White 500
Projeto: Bergsjön Health Center, Suécia

Produtos: Ecophon Hygiene Performance™ A
Cor: Akutex™ HS, White 500
Projeto: Hospital Sundsvall, Suécia

Fo
tó

gr
af

o:
 T

ed
dy

 S
tra

nd
qv

ist
/S

tu
di

o-
e.

se

Fo
tó

gr
af

o:
 1

23
rf/

C
at

hy
 Y

eu
le

t



The sound of Sweden – Saúde

21

Acústica de topo
a medicina invisível

A recuperação será mais rápida se dormir melhor? Menos ruído no local diminui a 
ingestão de medicação? Pode um ambiente sonoro de qualidade aumentar o bem 
estar do doente? A resposta a todas estas perguntas é sim.

Existem dois tipos de pessoas nos cuidados de saúde: os profissionais de saúde e os 
doentes. Cada um destes, com desempenho de atividades distintas e, por isso, é de 
extrema importância conceber instalações adequadas a cada função.

Para os profissionais de saúde, isto significa a execução de diversas tarefas. Necessidade 
em realizar exames e procedimentos, que incluem frequentemente o uso de máquinas 
e equipamentos médicos ruidosos. Permitam ter conversas confidenciais sem correrem 
o risco de serem ouvidos. Tenham a capacidade de se concentrarem nas suas tarefas e 
consigam ouvir as avaliações médicas e dosagens de medicação prescritas com clareza. 
Caso contrário, a vida das pessoas pode estar em risco.

Se for um doente, está num ambiente que não consegue ter influência. Não tem 
alternativa, senão em lidar com o local onde está inserido. Mas, para que os cuidados 
sejam realmente bem-sucedidos, deve estar num ambiente em que se sinta seguro e em 
que possa descansar, dormir e recuperar.

Produtos: Ecophon Hygiene Meditec™

A e E C1
Cor: Akutex™ TH, White 010
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Produtos: Ecophon Focus™ Lp
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Patient Hotel Vistet, Suécia
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Criar espaços 
para a recuperação

Um ambiente sonoro de boa qualidade afeta 
positivamente a eficiência dos profissionais e a 
recuperação dos doentes e melhora o desempenho e 
os resultados económicos da organização.

Silêncio!
A Organização Mundial de Saúde recomenda 30-35 dB 
nos hospitais. Infelizmente, estudos demonstram que os 
níveis sonoros têm aumentado ao longo do tempo. 

Níveis de pressão sonora diurna crescente em hospitais1

Níveis sonoros elevados em estabelecimentos do setor 
da saúde são conhecidos por ter um efeito negativo, 
tanto nos profissionais de saúde, como nos doentes. 
Um ambiente acústico de fraca qualidade afeta o sono, 
aumenta o stress, atrasa a reabilitação, agrava a agitação, 
causa sintomas psiquiátricos, piora a inquietação e 
aumenta a frequência respiratória e o ritmo cardíaco.2 

Dormir bem e curar rapidamente
Dormir é fundamental para a saúde humana em geral e 
crucial para a recuperação do doente. Atenção, humor, 
comportamento, capacidades de reação, função muscular 
respiratória, tempo de recuperação e duração da estadia 
são apenas alguns dos potenciais impactos da perturbação 
ou privação do sono do doente. Um estudo sobre a 
perturbação do sono demonstrou que alterar o teto de 
gesso cartonado para um teto de material absorvente de 
classe A reduziu os despertares do sono em 40%.
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Produtos: Ecophon Advantage™ A 
Cor: Advantage, White 500
Projeto: Bergsjö Health Center, Suécia
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Teto suspenso
Um teto suspenso Ecophon de classe A de parede a 
parede melhora a tranquilidade dos doentes em salas de 
espera, dos profissionais e dos doentes em recuperação. 
Por outro lado, o elevado valor AC do teto limita a 
propagação do som pelos corredores.  

Unidades de suspensão livre
Um discurso claro e a sensação de privacidade são 
importantes para os doentes e para os profissionais. Os 
painéis Solo melhoram a absorção sonora e aumentam a 
clareza do discurso nas zonas em que o teto existente não 
é satisfatório.

Aplicações em parede
A propagação do som pode causar ruído nos quartos 
dos doentes e tornar a comunicação nos gabinetes 
de enfermagem inadequada. É importante controlar 
a distância que o som percorre, principalmente nos 
corredores, onde as ondas de som horizontais causadas 
pela comunicação e movimentação de pessoas se 
propagam. Para estes casos, a gama de painéis Ecophon 
Akusto é adequada.

 

Sabia que?

•  Níveis sonoros elevados em hospitais podem duplicar 
a ingestão de medicação analgésica.4

•  Controlar o ambiente sonoro pode resultar em menos 
30% de erros médicos.5

•  O nível de perturbações do sono em hospitais 
pode ser até 50% inferior com um teto de classe de 
absorção A.6

1 Busch-Vishniac et al., “Noise Levels in John Hopkins Hospital”, Journal of the Acoustical Society of America, Dec 2005, 118(6), p3629-3645 
2 Weise, “Investigation of patient perception of hospital noise and sound level measurements: before, during and after renovations of a hospital wing”,  
 Architectural engineering – Dissertations and Student Research, 2010, Paper 4, p7 
3 Hsu, Ryherd, Ackerman, Persson Waye, “Noise pollution in hospitals: Impacts on patients”, J. Clin. Out. Mgmt. 2012, vol. 19, no. 7, p301–309 
4 Minckley, BB., A study of noise and its relationship to patient discomfort in the recovery room. Nursing Research. 17(3):247-50. (May-Jun1968). 
5 The Karmanos Cancer Institute in Detroit, Michigan. 
6 Berg, S.; Impact of reduced reverberation time on sound-induced arousals during sleep. Sleep. 24(3):289-92. (May 2001).
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Produtos: Ecophon Hygiene Meditec™ E C1
Cor: Akutex™ TH, White 010
Projeto: Notaufnahme UKSH, Alemanha



Ph
ot

og
ra

ph
er

24

Produtos: Ecophon Focus™ E
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Concesionario Infiniti,  
Espanha

Produtos: Ecophon Master™ E
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Olympia Arena, Suécia
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Melhorar o tempo livre
com as soluções acústicas Ecophon

Dias de trabalho longos e exigentes fazem da qualidade do tempo passado com 
amigos e família mais importante do que nunca. Independentemente da escolha da 
atividade, as soluções acústicas Ecophon facilitam a comunicação e permitem-lhe 
disfrutar totalmente da companhia dos outros.

Produtos: Ecophon Master™ SQ
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Restaurante Impar,  
Espanha

Produtos: Ecophon Focus™ Ds e
Ecophon Focus™ Wing
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Koscom, Florentinum, República Checa
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Estar em conformidade
com THX

“Uma imagem vale mais do que mil palavras” nem sempre está certo. Os cineastas de 
hoje sabem como usar o som para criar uma experiência cinematográfica completa. 
O som transporta muita informação e também acrescenta muito a diferentes efeitos, 
reações e emoções. As colunas, juntamente com as paredes, sincronizadas com os 
ângulos da câmara, fazem com que os espetadores se sintam no meio da ação. Os 
cinemas que oferecem aos seus visitantes as melhores condições acústicas possíveis 
terão clientes satisfeitos que voltarão no futuro.

Produtos: Ecophon Sombra™ A
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Três estrelas
também para conversas

Comida, serviço e preço são aspectos importantes de um restaurante de sucesso. 
Mas o que é que acontece quando o ruído põe em causa todos estes esforços? 
Está provado que o ruído é a reclamação principal nos restaurantes e 48% dos 
visitantes evita restaurantes onde é difícil ter uma conversa.1 Um ambiente ruidoso 
afeta negativamente o humor dos clientes, a sua perceção da comida e a qualidade 
do serviço. Um correto tratamento sonoro do local dará aos visitantes uma relação 
qualidade/preço, ao mesmo tempo que também proporciona aos profissionais da 
restauração um bom ambiente de trabalho e a diminuição de falhas.
1 HRF, Kakofonien, page 41, 2009.

Produtos: Ecophon Master™ Matrix
Cor: Akutex™ FT, White Frost
 

Produtos: Ecophon Sombra™ A



28

Uma questão
de diversão e segurança

Uma visita a uma piscina ou a um parque aquático é um momento de grande 
diversão em família. Mas, sem qualquer tratamento acústico do local, o número de 
pessoas conjugado com o volume no espaço resulta em elevados níveis sonoros. O 
ruído faz com que as pessoas se sintam cansadas e stressadas. Num ambiente com 
crianças entusiasmadas, piscinas e atracções radicais, é fundamental que tanto as 
crianças como os seus pais estejam atentas e focadas.
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Produtos: Ecophon Focus™ Dg
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Festland Bad, Alemanha



29

Clientes satisfeitos
e lojas rentáveis

Centros comerciais e grandes lojas são locais que reúnem muitas pessoas. Apesar 
disso, muitos destes espaços carecem de algum tipo de tratamento acústico, o que 
resulta em elevados níveis sonoros. Muitos destes espaços também tocam música alto 
para disfarçar o ruído de fundo e contribuir para a experiência de compra. Uma 
boa solução acústica criará clientes satisfeitos que não sentem a necessidade de ir às 
compras a outro sítio.
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Produtos: Ecophon Focus™ Dg
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Festland Bad, Alemanha

Produtos: Ecophon Focus™ Ds e 
Ecophon Solo™ Square
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Sky Tower, Polónia
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Soluções
para criar um bom ambiente acústico

Para criar um ambiente acústico em que as pessoas se sintam bem e tenham um bom 
desempenho, é importante ter em consideração a atividade a desempenhar, quem são as 
pessoas e qual a disposição do espaço. A solução é criada posteriormente, utilizando a 
combinação certa de elementos acústicos de elevada qualidade.

Teto suspenso
Um teto suspenso Ecophon de parede a parede é a melhor 
solução para a obtenção de melhores resultados acústicos. 
Devem ser instalados com perfil Connect, de modo a 
garantir uma instalação fácil e segura, e um resultado 
final que satisfaz os requisitos mais exigentes. Tetos com 
painéis de 15 a 40 mm de espessura e até 2400 mm de 
comprimento. Perfil à vista, semi à vista e oculto.

Teto de fixação direta
Sempre que não seja possível a instalação de tetos 
com suspensão tradicional ou o local possui um pé 
direito baixo, os sistemas de fixação direta oferecem 
a possibilidade de conseguir uma absorção sonora de 
classe A. Para este tipo de soluções, não são necessários 
perfis e os painéis podem ser aparafusados ou colados 
directamente no teto, proporcionado um desempenho 
acústico único. Tecto com painéis de lã de vidro de alta 
densidade com 20 e 40 mm de espessura.
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Produtos: Ecophon Focus™ Dg
Cor: Akutex™ FT, Dark Diamond
 

Produtos: Ecophon Focus™ F
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Ten con Ten, Espanha
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Unidades de suspensão livre 
A gama Ecophon Solo oferece liberdade de instalação e 
design, nos casos em que as soluções tradicionais não são 
possíveis. Este sistema pode ser aplicado individualmente 
ou em conjunto. A escolha do formato, dimensão e cor 
é sua. Teto de instalação fácil, limpa e leve. Crie os 
seus tetos com uma nova dimensão e estética. Teto com 
painéis de lã de vidro de alta densidade com 40 mm.

Aplicações em parede
Quando a instalação de um teto não é uma possibilidade 
e necessita de melhorar o desempenho acústico do 
espaço, os painéis Akusto são um complemento perfeito 
para evitar o aumento e propagação do som. A gama 
Ecophon Akusto oferece um vasta combinação de cores, 
perfis e texturas. 
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Produtos: Ecophon Akusto™ Wall C
Cor: Texona, Liquorice
Projeto: Haaga-Helia Campus, 
Finlândia

Produtos: Ecophon Solo™ Square
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Aecom, África do Sul

Produtos: Ecophon Focus™ F
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Ten con Ten, Espanha



Requisitos funcionais
para tetos, paredes e baffles

Os tetos suspensos e os sistemas absorventes de parede desempenham um papel 
importante nos locais onde são colocados. Além de criarem uma boa acústica no 
espaço, têm influência em várias outras funcionalidades da construção, denominados 
de requisitos funcionais, por exemplo, a qualidade do ar interior. 

Acessibilidade
Podem ser obtidos sistemas com diferentes níveis de desmontagem, dependendo do 
design dos cantos, do método de instalação e da quantidade de instalações técnicas 
integradas. Para cada sistema apresentado neste catálogo, são indicadas a profundidade 
total mínima do sistema (o.d.s.) e a profundidade mínima para desmontagem (m.d.d.).

Vertical dimensions 
Δ = Dimensões verticais 

 

δ = Altura mínima para desmontagem

A profundidade total mínima do sistema Δ (o.d.s.) é a distância entre a parte inferior 
da laje estrutural e a parte inferior do teto suspenso. A profundidade mínima para 
desmontagem δ (m.d.d.) é a distância necessária para encaixar e desmontar painéis de 
teto, medida a partir da parte inferior do teto suspenso.

Limpeza
Os painéis Ecophon têm uma superfície repelente ao pó e à sujidade. No entanto, 
para aumentar a durabilidade do teto devem ser efectuadas manutenções e limpezas 
periódicas. Os sistemas Ecophon foram sujeitos a avaliações e testes exaustivos. As 
informações sobre métodos de limpeza e periodicidade relacionada baseiam-se no nosso 
conhecimento de como os sistemas são mantidos e limpos em várias aplicações e através 
da cooperação com fornecedores internacionais líderes em agentes e equipamentos de 
limpeza. 

Em áreas em que a higiene e a limpeza frequente têm prioridade máxima, tais como 
cozinhas, hospitais e laboratórios, a opção deve recair na nossa gama de produtos 
Hygiene.
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Aspeto visual
A iluminação pode dar um enorme contributo para a estética e sensação no interior 
de um espaço. Um fator chave é a forma como o teto reflete e difunde a luz. Os três 
parâmetros principais a ter em consideração são a reflexão da luz (%), a difusão da luz 
(%) e o coeficiente de retrorreflexão (mcd/(m2lx)), que é lido como milicandelas por m2 
e lux. O coeficiente de retrorreflexão é um complemento importante para a reflexão da 
luz e para a luz, e descreve a forma como a luminância do teto é percecionada a partir de 
diferentes locais num espaço.

 
Resistência à humidade
A temperatura e a humidade relativa devem sempre ser tidas em consideração nos 
projectos de edifícios e na escolha de materiais e produtos de construção. Para minimizar 
o risco de problemas de corrosão, aparecimento de fungos e desempenho estético num 
edifício, a humidade relativa não deve exceder temporariamente 70-80%. No entanto, a 
maioria dos nossos painéis de teto suporta uma humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, 
sem deformação visível e alterações físicas.

Qualidade do Ar Interior
A qualidade do ar interior pode ter um grande impacto na saúde humana. Os materiais 
de construção, a ventilação, o mobiliário, as rotinas de limpeza e as atividades realizadas 
no espaço são fatores que influenciam a qualidade do ar interior. A fim de contribuir 
para um ambiente interior sonoro saudável, os nossos sistemas são testados, avaliados 
e aprovados por vários institutos e organismos de certificação, tais como a Building 
Information Foundation RTS (M1) e a Associação Sueca de Asma e Alergologia.

Impacte ambiental
A nossa abordagem em adotar uma atitude responsável perante a nossa influência no 
meio ambiente começa com a avaliação de impacte ambiental de cada fase da vida 
dos nossos produtos, através de uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) que, por sua 
vez, constitui a base para o estabelecimento de Declarações Ambientais de Produto 
(DAP) normalizadas internacionalmente. Todos os nossos produtos são fabricados em 
lã de vidro de 3ª geração, contendo mais de 70% de vidro reciclado e um aglutinante 
de origem vegetal. Os resíduos da produção são reciclados num agregado leve que é 
utilizado para nivelamento.
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Segurança contra incêndios
Os requisitos de segurança contra incêndios para tetos suspensos variam de acordo com 
o tipo de espaço e edifício onde são instalados. Podem ser consultados os requisitos em 
detalhe na regulamentação nacional de segurança contra incêndios. No entanto, existem 
dois requisitos gerais que devem ser considerados cruciais para os tetos na fase inicial 
de um incêndio e que devem ser considerados “obrigatórios” em todas as instalações. 
Devem:

• Contribuir de forma insignificante para o incêndio e produção de fumo. Isto é 
conseguido através da utilização de tetos que possuam reacção ao fogo, no mínimo, 
Euro classe B-s1, d0.

• Manter-se sem quebrar ou colapsar, durante o decorrer das operações de evacuação 
e salvamento. Para cumprir este requisito, um sistema de teto deve conseguir 
suportar uma exposição ao calor até aproximadamente 300 °C. 

Propriedades mecânicas
Um teto nunca deve colapsar durante a sua utilização. A carga máxima permitida 
recomendada para cada sistema de teto Ecophon é calculada e determinada com, pelo 
menos, um coeficiente de segurança de 2,5 em relação a qualquer tipo de falha. Este é 
também o caso para qualquer componente individual de um sistema Ecophon. A carga 
máxima permitida só pode ser aplicada se o teto estiver concluído e devidamente de 
acordo com o diagrama de instalação.
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Ecophon Focus™

Entrar num universo de flexibilidade de design 

Limpeza Limpeza diária com pano e aspirador. Limpeza 
semanal com pano húmido.

Aspeto visual White Frost, amostra de cor NCS S 
0500-N, reflexão luminosa de 85% (da qual mais de 99% é 
reflexão difusa). Coeficiente de retrorreflexão 63 mcd* 
m-2lx-1. Brilho < 1.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo  
com a norma EN 13964 (Focus Ds e Focus Dg 70%  
a 25 °C). Os painéis também estão disponíveis para 
condições especialmente exigentes. Contacte a Ecophon 
para obtenção de ajuda, nas especificações do seu projeto.

Segurança contra incêndios A lã de vidro utilizada nos 
painéis foi testada e classificada como não combustível de 
acordo com a norma EN ISO 1182. 

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.
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Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 

Produtos: Ecophon Focus™ Ds
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Nya Latin, Suécia

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

A nossa gama de sistemas mais abrangente, a Ecophon Focus, oferecerá sempre uma 
variedade de oportunidades através de designs de cantos, formas, níveis e opções de 
instalação diferentes, permitindo ser utilizada na maioria das áreas de aplicação. 
 
• Opções 
• Alterações de níveis 
• Design e precisão
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Akutex™ FT está disponível em 16 cores. Disponível na cor preto, aconselhado para cinemas e outros locais para 
eventos. Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Focus™ A
Perfil à vista. Painéis de fácil desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200, 
1600x600, 1800x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ B
Para fixação direta com massa cola adesiva.

600x600 Akutex™ FT C

Ecophon Focus™ Ds
Perfil oculto. Painéis de fácil desmontagem. 
Cantos simétricos.

600x600, 1200x600, 1200x1200, 
1600x600, 1800x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Dg
Design de canto único. Aparência flutuante. 
Painéis de fácil desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200, 
1600x600, 1800x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ E
Perfil semi à vista. Painéis rebaixados de fácil 
desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200, 
1600x600, 1800x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Ez
Perfil semi à vista. Painéis rebaixados com 
fácil desmontagem.

600x600 Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ F
Para fixação direta com parafusos.

600x600, 1200x600 Akutex™ FT C

Ecophon Focus™ Lp
Perfil semi à vista, para modulações  
lineares.

600x150, 600x300, 600x600, 
1200x150, 1200x300, 1200x600, 
1800x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ SQ
Para fixação direta com massa cola adesiva.

600x600, 1200x600 Akutex™ FT C

25

30
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Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Focus™ DA
Painéis para corredores e perfil bandraster à 
vista. Painéis de fácil desmontagem.

1720x600, 2000x600, 2400x600 Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Flexiform A
Painéis flexíveis construídos no local.

1200x600, 1600x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Fixiform E  
Painéis planos e dobráveis para mudança de 
nível a 90º no local.

1200x600 Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Fixiform Ds 
Painéis planos e dobráveis para mudança de 
nível a 90º no local.

1200x600, 1500x600, 1900x600, 
2300x600

Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Frieze
Cria uma transição suave entre o teto e a 
parede.

2400x600 Akutex™ FT A

Ecophon Focus™ Edge 500
Moldagem inclinada ligeiramente na vertical 
para unidades de suspensão livre.

600x600, 1200x600, 1200x1200 Revestimento 
em pó 
estrutural para 
combinar com 
Akutex™ FT

Ecophon Focus™ Wing 500
Elementos em forma de asa para unidades 
de suspensão livre.

600x200, 1200x200 Akutex™ FT

Ecophon Focus™ Ds level change
Perfil oculto. Cantos simétricos. Níveis 
diferentes.

600x600, 1200x600 Akutex™ FT A

Akutex™ FT está disponível em 16 cores. Disponível na cor preto, aconselhado para cinemas e outros locais para 
eventos. Visite ecophon.es para mais informações.



Produtos: Ecophon Focus™ Ds
Cor: Akutex™ FT, White Frost 
Projeto: Dormy Golf & Fashion AB, Sweden

Produtos: Ecophon Focus™ Ez
Cor: Akutex™ FT, White Frost 

Produtos: Ecophon Focus™ Ds and 
Ecophon Focus™ Wing
Cor: Akutex™ FT, White Frost 
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Ecophon Master™

Para as condições mais exigentes

A gama de produtos Master é incomparável quando se trata de absorção sonora e perceção 
da voz. É simplesmente a melhor. Por isso, quando tem um ambiente sonoro exigente, como um 
espaço em que os telefones são utilizados com muita frequência, recomendamos vivamente a 
utilização da gama Master para encontrar a sua solução. 
• Desempenho 
• Acústica superior 
• Robustez

Limpeza Limpeza diária com pano e aspirador. Limpeza 
semanal com pano húmido.

Aspeto visual White Frost, amostra de cor NCS S 
0500-N, reflexão luminosa de 85% (da qual mais de 99% é 
reflexão difusa). Coeficiente de retrorreflexão 63mcd*m-2lx-1. 
Brilho < 1.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo com 
a norma de ensaio em EN 13964 (Master Ds 70% a 25 
°C). Os painéis também estão disponíveis para condições 
especialmente exigentes. Contacte a Ecophon para obter 
ajuda para as especificações do seu projeto.
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Produtos: Ecophon Master™ Matrix
Cor: Akutex™ FT, White Frost

Segurança contra incêndios  A lã de vidro utilizada nos 
painéis foi testada e classificada como não combustível de 
acordo com a norma EN ISO 1182.  

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Master™ A
Perfil à vista. Painéis de fácil desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ B
Para fixação direta com massa cola.

600x600 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ Ds
Perfil oculto. Painéis de fácil desmontagem.
Cantos simétricos.

600x600 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ E
Perfil semi à vista. Painéis rebaixados com 
fácil desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ F
Para fixação direta com parafusos.

600x600, 1200x600 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ SQ
Para fixação direta com massa cola adesiva.

600x600, 1200x600 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ Matrix
Perfil semi à vista. Painéis de fácil 
desmontagem.

600x1040, 600x1200, 600x2400, 
1200x1040, 1200x1200, 
2400x1040, 2400x1200

Akutex™ FT A

Ecophon Master™ Rigid A
Perfil à vista. Painéis desmontáveis.

600x600, 1200x600, 1200x1200, 
1600x600, 1800x600, 2000x600, 
2400x600

Akutex™ FT A

Ecophon Master™ Rigid E
Perfil semi à vista. Painéis rebaixados 
desmontáveis.

600x600, 1200x600, 1200x1200 Akutex™ FT A

Ecophon Master™ Rigid Dp
Perfil semi a vista. Painéis desmontáveis.

600x600, 1200x600, 1600x600, 
1800x600, 2000x600, 2400x600

Akutex™ FT A

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Akutex™ FT está disponível em 16 cores. Disponível na cor preto, aconselhado para cinemas e outros locais para 
eventos. Visite ecophon.es para mais informações.
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Ecophon Hygiene™

Garantir os mais elevados padrões de pureza e limpeza

Limpeza Consulte a página seguinte.

Aspeto visual

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo 
com a norma de ensaio em EN 13964. Os painéis 
também estão disponíveis para condições especialmente 
exigentes. Contacte a Ecophon para obter ajuda para as 
especificações do seu projeto. 
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Segurança contra incêndios  O núcleo de lã de vidro 
dos painéis foi testado e classificado como não combustível 
de acordo com a norma EN ISO 1182. Os sistemas estão 
classificados como protecção contra incêndios de acordo 
com a norma NT FIRE 003 

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

* Não é válida para Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3. 

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+*
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP*

   

Produtos: Ecophon Hygiene Performance™ C
Cor: Akutex™ HS, White 500
Projeto: Olympia Arena, Suécia

Um líder comprovado em diversos ambientes exigentes em termos higiénicos e clínicos; a 
gama Ecophon Hygiene e os seus sistemas completos devem satisfazer até os requisitos 
mais exigentes e fornecer absorção sonora classe A. 
 
• Seguro e comprovado 
• Soluções adaptáveis 
• Limpeza 

Produto Cor Reflexão luminosa
Hygiene Advance™ White 141 73%
Hygiene Foodtec™ White 500 84%
Hygiene Protec™ White 500 84%
Hygiene Labotec™ White 500 84%

Hygiene Performance™ White 500 84%

Hygiene Meditec™ White 010 84%

Hygiene Clinic™ White 500 84%

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção 
sonora

ISO 
14644-1

Limpeza

Ecophon Hygiene Advance™ A C4 
Perfil à vista. Para ambientes húmidos e 
corrosivos e áreas com acumulação de 
gorduras.

600x600, 1200x600 Advanced™ 
film

40 mm A
20 mm B

ISO 4

Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3
Elementos verticais. Para ambientes húmidos 
e áreas com acumulação de gorduras.

1200x600 Advanced™ 
film

C ISO 4

Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3
Elementos verticais de parede. Para 
ambientes húmidos e áreas com acumulação 
de gorduras.

1200x600 Advanced™ 
film

B ISO 4

Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3
Perfil à vista. Para ambientes húmidos em 
cozinhas e indústrias alimentares.

600x600, 1200x600 Akutex™ HS A ISO 5

Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3 
Elementos verticais. Para ambientes húmidos 
em cozinhas e indústrias alimentares.

1200x600 Akutex™ HS C ISO 5

Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3
Elementos verticais de parede. Para 
ambientes húmidos em cozinhas e indústrias 
alimentares.

1200x600 Akutex™ HS A ISO 5

Ecophon Hygiene Protec™ A C1
Perfil à vista. Para ambientes secos no sector 
da saúde e indústrias farmacêuticas e 
eletrónicas.

600x600, 1200x600 Akutex™ HP A ISO 5

Ecophon Hygiene LabotecAir™ A
Perfil à vista. Para ambientes secos em 
indústrias farmacêuticas 

600x600, 1200x600 Akutex™ HP 40 mm A
20 mm B

ISO 5

Ecophon Hygiene Labotec™ Ds
Perfil oculto. Para ambientes secos em 
laboratórios.

600x600, 1200x600 Akutex™ HP B ISO 5

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+*
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP*

   

Limpeza diária com aspirador, pano húmido, lavagem de alta pressão e limpeza a vapor. Temperatura máx. da água 70 °C. Suporta o uso da maioria dos 
produtos químicos desinfetantes. Suporta o uso de vapor de peróxido de hidrogénio.

Limpeza diária com aspirador, limpeza manual com pano húmido, lavagem de alta pressão e limpeza a vapor. Temperatura máx. da água 70 °C. Suporta o 
uso de produtos químicos desinfetantes comuns.

Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal com pano húmido em todas as superfícies, limpeza e lavagem de alta pressão duas vezes/ano (temperatura 
máx. da água 35 °C). Limpeza a vapor quatro vezes/ano. Suporta o uso de produtos químicos desinfetantes comuns.

Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal com pano húmido. Suporta o uso de produtos químicos desinfetantes comuns. Suporta o uso de vapor de 
peróxido de hidrogénio.

Limpeza 
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção 
sonora

ISO 
14644-1

Limpeza

Ecophon Hygiene Performance™ A C3 
Perfil à vista. Para ambientes húmidos 
(balneários, etc.)

600x600, 1200x600 Akutex™ HS  A ISO 4

Ecophon Hygiene Meditec™ A C1
Perfil à vista. Para ambientes secos no setor 
da saúde.

1200x600, 1200x600 Akutex™ TH A ISO 5

Ecophon Hygiene Meditec™ E C1
Perfil semi à vista. Para ambientes secos no 
setor da saúde.

600x600, 1200x600 Akutex™ TH A ISO 5

Ecophon Hygiene Clinic™ A C1
Perfil à vista. Para ambientes secos no setor 
da saúde.

600x600, 1200x600 Akutex™ T A ISO 5

Ecophon Hygiene Clinic™ E C1 
Perfil semi à vista. Painéis de fácil 
desmontagem, para ambientes secos no 
setor da saúde.

600x600, 1200x600 Akutex™ T A ISO 5

Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal com pano húmido. Limpeza avançada: limpeza de baixa e alta pressão com água e vapor. Suporta o uso de 
vapor de peróxido de hidrogénio.

Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal com pano húmido. Suporta o uso de produtos químicos desinfetantes comuns. Suporta o uso de vapor de 
peróxido de hidrogénio.

Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal com pano húmido. Suporta o uso de vapor de peróxido de hidrogénio.

Limpeza 



Produtos: Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Cor: Advance™, White 141
Projeto: Engelsviken, Dinamarca

Produtos: Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Cor: Akutex™ HS, White 500
Projeto: Hospital Sundsvall, Suécia
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Produtos: Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1
Cor: Akutex™ HP, White 500
Projeto: Pharma Labor-Vorbereitung, Alemanha
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Ecophon Gedina™

Um clássico de confiança

Limpeza Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal 
com pano húmido.

Aspeto visual White 500, amostra de cor NCS S 
0500-N, reflexão luminosa de 84% (da qual mais de 99% é 
reflexão difusa).

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C sem deformação, 
empeno ou delaminação (EN 13964).
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Segurança contra incêndios  A lã de vidro utilizada 
nos painéis foi testada e classificada como não combustível 
de acordo com a norma EN ISO 1182. Os sistemas estão 
classificados como protecção contra incêndios de acordo 
com a norma NT FIRE 003. 

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Este clássico é uma excelente escolha quando os requisitos funcionais são elevados e 
as possibilidades de design são limitadas. A gama Ecophon Gedina definiu o padrão e 
continuará a ser uma referência no mercado de tetos acústicos. 
 
• Soluções padrão 
• Requisitos comuns 
• Devidamente comprovada

Produtos: Ecophon Gedina™ E
Cor: Akutex™ T, White 500
Projeto: Allianz, Polónia

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 



47

Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Gedina™ A
Perfil à vista. Painéis de fácil desmontagem

600x600, 1200x600, 1200x1200 Akutex™ T A

Ecophon Gedina™ E
Perfil semi à vista. Painéis rebaixados de fácil 
desmontagem.

600x600, 1200x600, 1200x1200 Akutex™ T A

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Produtos: Ecophon Gedina™ E
Cor: Akutex™ T, White 500
Projeto: Allianz, Polónia

Produtos: Ecophon Gedina™ A
Cor: Akutex™ T, White 500
Projeto: Basisschool De Schrank Ospel, 
Holanda

Produtos: Ecophon Gedina™ E
Cor: Akutex™ T, White 500
Projeto: Basisschool De Schrank, 
HolandaFo
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Produtos: Ecophon Gedina™ E
Cor: Akutex™ T, White 500
Projeto: Kolding Company Park, 
DinamarcaFo

tó
gr

af
o:

 Å
ke

 E
.so

n 
Lin

dm
an



48

Ecophon Sombra™

Soluções para tetos escuros

Uma solução acústica com provas dadas, a gama Sombra fará com que seja sempre 
possível criar um ambiente sonoro ideal para locais para eventos, tais como, bares e 
clubes noturnos. 
 
• Conceito para bares e clubes noturnos 
• Oportunidades acústicas 
• Aparência discreta

Limpeza Limpeza semanal com aspirador.

Aspeto visual Black 997, amostra de cor NCS S 9000-N, 
reflexão luminosa de 3-4%.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo 
com a norma de ensaio em EN 13964. Os painéis 
também estão disponíveis para condições especialmente 
exigentes. Contacte a Ecophon para obter ajuda para as 
especificações do seu projeto. Alcobendas, Espanha
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Produtos: Ecophon Sombra™ A
Projeto: Universidad Popular de 
Alcobendas, Espanha

Segurança contra incêndios  A lã de vidro utilizada 
nos painéis foi testada e classificada como não combustível 
de acordo com a norma EN ISO 1182. Os sistemas estão 
classificados como protecção contra incêndios de acordo 
com a norma NT FIRE 003.

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Sombra™ A
Perfil à vista. Painéis de fácil desmontagem

600x600, 1200x600 Tecido em 
fibra de vidro 
pintado de 
preto mate

A

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Produtos: Ecophon Sombra™ A
Projeto: Olympia Arena, Suécia

Produtos: Ecophon Sombra™ A
Projeto: Meander Medisch 
Centrum, HolandaFo
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Ecophon Super G™

Em condições exigentes

Limpeza Limpeza diária com aspirador. Limpeza semanal 
com pano húmido.

Aspeto visual  White 085, amostra de cor NCS S 1002-Y, 
reflexão luminosa de 78%.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo 
com a norma de ensaio em EN 13964. Os painéis 
também estão disponíveis para condições especialmente 
exigentes. Contacte a Ecophon para obter ajuda para as 
especificações do seu projeto.
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Segurança contra incêndios  A lã de vidro utilizada 
nos painéis foi testada e classificada como não combustível 
de acordo com a norma EN ISO 1182. Os sistemas estão 
classificados como protecção contra incêndios de acordo 
com a norma NT FIRE 003. 

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A
Associação Sueca de Asma e Alergologia

Requisitos em termos de resistência ao impacto não implicam um ambiente sonoro de 
fraca qualidade. A gama Super G tem diferentes sistemas, em função da atividade a 
realizar e das exigências de resistência ao impacto. A sua superfície foi desenvolvida para 
resistir a impactos em recintos desportivos e outros ambientes semelhantes. 
 
• Soluções seguras 
• Resistência ao impacto 
• Robustez

Produtos: Ecophon Super G™ A
Cor: Super G™ , White 085
Projeto: Polideportivo Universidad 
Francisco de Vitoria, Espanha

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Super G™ A
Classificado como 2A (35 mm), 3A (20 mm) 
para impactos mecânicos de acordo com a 
norma EN 13964.

600x600, 1200x600  Super G A

Ecophon Super G™ B
Classificado como 3A para impactos 
mecânicos de acordo com a norma EN 
13964.

600x600 Super G A

Ecophon Super G™ Plus A
Classificado como 1A para impactos 
mecânicos de acordo com a norma EN 
13964.

1200x600 Super G A

Certificação
Finnish M1
French VOC, A
Associação Sueca de Asma e Alergologia
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Produtos: Ecophon Super G™ Plus
Cor: Super G, White 085
Projeto: International School of 
Düsseldorf, AlemanhaFo
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Produtos: Ecophon Super G™ Plus
Cor: Super G, White 085
Projeto: Liemers College, Holanda
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Ecophon Akusto™

Explore a variedade das aplicações verticais

Enquanto complemento para os tetos acústicos, a gama Ecophon Akusto resolve desafios acústicos, 
ao mesmo tempo que oferece oportunidades para seguir as tendências atuais em design e instalação. 
Uma variedade de cores e diferentes acabamentos texturizados garantem que os painéis Akusto são 
adequados para uma vasta gama de aplicações. 
 
• Diversidade 
• Engenharia 
• Acústica vertical

Limpeza Limpeza diária com aspirador e limpeza semanal 
com pano húmido (superfícies Super G e Akutex FT). Limpeza 
semanal com aspirador (superfície Texona).

Aspeto visual Akusto Wall na cor branco tem elevada 
reflexão luminosa. Para saber qual a reflexão luminosa e 
amostra de cor NCS para todas as cores, consulte cores e 
superfícies Ecophon.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar até 95% a 30 °C, de acordo 
com a norma de ensaio em EN 13964. Os painéis 
também estão disponíveis para condições especialmente 
exigentes. Contacte a Ecophon para obter ajuda para as 
especificações do seu projeto.
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Segurança contra incêndios Segurança contra 
incêndios A lã de vidro utilizada nos painéis foi testada e 
classificada como não combustível de acordo com a norma 
EN ISO 1182. 

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Produtos: Ecophon Akusto™ One SQ
Cor: Texona, Garlic, Tangerine e 
Cranberry
Projeto: Vasakronan HQ, Suécia

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Classe de 
absorção sonora

Ecophon Akusto™ Wall A
Perfil à vista. Painéis com 1200 mm de 
largura.

2700x1200 Akutex™ FT
Texona
Super G

A

Ecophon Akusto™ Wall C
União de painéis oculta. Painéis com 600 mm 
de largura.

2700x600 Akutex™ FT
Texona
Super G

A

Ecophon Akusto™ One SQ
Painéis para aplicação na parede, em 
formato quadrangular, retangular e circular.

Ø600, Ø800, Ø1200
600x600, 1200x300, 1200x600

Akutex™ FT
Texona

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associação Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

Produtos: Ecophon Akusto™ Wall C
Cor: Texona, Garlic, Tangerine,  
Pepper e Sea Salt
Projeto: Kliniken Maria Hilf, AlemanhaFo
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Produtos: Ecophon Akusto™ One SQ
Cor: Texona, Acai, Poppy Seed
Projeto: Kinnarps, Suécia
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Ecophon Solo™

Autêntica liberdade de expressão

A gama Ecophon Solo, na vanguarda das tendências, dispõe de uma enorme variedade 
formatos e dimensões, permitindo liberdade de design e a oportunidade de criar 
expressões novas e marcantes, ao mesmo tempo que se mantém a par da evolução 
arquitetónica sustentável. 
• Nova perspetiva 
• Formatos 
• Possibilidades

Limpeza Limpeza diária com aspirador e limpeza semanal 
com pano húmido.

Aspeto visual  White Frost, amostra de cor NCS S 
0500-N, reflexão luminosa de 85% (da qual mais de 99% é 
reflexão difusa). Coeficiente de retrorreflexão 63 mcd/(m2lx). 
Brilho < 1.

Resistência à humidade Os painéis suportam uma 
humidade relativa do ar permanente de até 70% a 25 °C, de 
acordo com a norma de ensaio em EN 13964. Os painéis 
também estão disponíveis para condições especialmente 
exigentes. Contacte a Ecophon para obter ajuda para as 
especificações do seu projeto.
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Segurança contra incêndios  A lã de vidro utilizada nos 
painéis foi testada e classificada como não combustível de 
acordo com a norma EN ISO 1182.

Qualidade do Ar Interior Certificado pela Indoor 
Climate Labelling e recomendado pela Associação Sueca de 
Asma e Alergologia.

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associacao Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

 
Produtos: Ecophon Solo™ Baffle
Cor: Akutex™ FT, Silk Slate
Projeto: Magasand Calle Tomás Bretón, 
Madrid, Espanha

Localização geográfica Norma Classe

Europa EN 13501-1 A2-s1, d0 
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Produto Cantos Dimensões mm Superfície
Classe de 
absorção

Ecophon Solo™ Square
Unidade de suspensão livre em formato 
quadrangular.

1200x1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™  Rectangle
Unidade de suspensão livre em formato 
retangular.

1800x1200, 2400x1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Circle
Unidade de suspensão livre em formato 
circular.

Ø800, Ø1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Circle XL
Unidade de suspensão livre em formato 
circular de grandes dimensões.

Ø1600 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Ellipse
Unidade de suspensão livre em formato 
elíptico.

2400x1000 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Octagon
Unidade de suspensão livre em formato 
octogonal.

1200x1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Heptagon
Unidade de suspensão livre em formato 
heptagonal.

1168x1198 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Hexagon
Unidade de suspensão livre em forma de 
hexagonal.

1040x1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Pentagon
Unidade de suspensão livre em forma de 
pentagonal.

1139x1198 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Triangle
Unidade de suspensão livre em forma de 
triângulo.

1039x1200 Akutex™ FT *

Ecophon Solo™ Baffle
Baffles instalados verticalmente sem moldura.

1200x200, 1200x300, 1200x600 Akutex™ FT *

Certificação
Finnish M1
French VOC, A+
Associacao Sueca de Asma e Alergologia
Danish Qualidade do Ar Interior Label
California Emission Regulation, CDP

 

*

Akutex™ FT está disponível em 16 cores. Disponível na cor preto, aconselhado para cinemas e outros locais para 
eventos. Visite ecophon.es para mais informações.
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Ecophon Lightning™

Soluções integradas de iluminação

A combinação de tecnologia avançada e acabamentos de elevada precisão conferem 
às soluções de iluminação uma aparência ultramoderna e intemporal. A solução funciona 
com características de design, ao mesmo tempo que ajuda a garantir que a acústica e a 
iluminação no espaço funcionam correctamente. 
 
• Excelente combinação de iluminação e acústica 
• Possibilidades de design únicas 
• Integração perfeita

Limpeza Limpeza diária com aspirador e limpeza semanal 
com pano húmido..

Aspeto visual Acabamento da superfície: White Frost, 
amostra de cor NCS S 0500-N, reflexão luminosa de 85% 
(da qual mais de 99% é reflexão difusa). Coeficiente de 
retrorreflexão 63 mcd/(m2lx). Brilho < 1.

Aprovações elétricas  IP23, Classe 1. CE
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Instalação Instalação de acordo com a gama do sistema 
que inclui informações relativas à profundidade total mínima 
do sistema. A estrutura da luminária é apoiada em perfis T 
e o interruptor DIM/DALI e os balastros on/off padrão são 
fixados ao perfil ou ao painel. O painel onde o defletor é 
integrado está instalado num painel de teto comum. Após a 
colcação da luminária, o balastro e o painel, um eletricista 
certificado deve efectuar a conexão às tomadas ou à 
próxima luminária.

Ligação O balastro eletrónico on/off de alta frequência 
padrão é fornecido com 2,5 metros de cabo 2x0,75 mm2 e 
tomada Euro. O interruptor DIM/DALI e balastro eletrónico 
de emergência de alta frequência são fornecidos sem cabos. 
O balastro de emergência tem bateria com duração de 1 
hora.

Produtos: Ecophon Dot™ LED
Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Beatrixgebouw Jaarbeurs, 
Holanda
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Visite ecophon.es para mais informações.

Produto Cantos Dimensões mm
Tipo de 
Superfície

Compatível com

Ecophon Dot™ LED 
Luminária LED totalmente integrada com 
abertura para iluminação em formato circular.

600x600 Akutex™ FT Focus™ Ds, Dg, E
and Ez

Ecophon Square™ LED
Luminária LED totalmente integrada com 
abertura para iluminação em formato 
quadrangular.

600x600 Akutex™ FT Focus™ Ds, Dg, E 
and Ez

Ecophon Line™ LED
Luminária LED totalmente integrada. Abertura 
para iluminação em formato de ranhura, 
descentrada. Abertura para iluminação para 
Focus Lp.

1200x600, 1200x300, 1200x150 Akutex™ FT Focus™ Ds, Dg, E 
and Lp

Produtos: Ecophon Dot™ LED
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Zoetermeer, HolandaFo
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Produtos: Ecophon Square™ LED
Cor: Akutex™ FT, White Frost
Projeto: Saint-Gobain Ecophon, 
AlemanhaFo
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Cores
e superfícies

Um teto acústico é, frequentemente, a superfície contínua de maior dimensão num 
espaço. Isto significa que para além de influenciar o nível estético do espaço, afecta 
também o bem-estar dos seus utilizadores. A Ecophon desenvolveu diferentes tipos de 
superfícies com diversas cores que se adaptam à maioria dos ambientes. 

Akutex™ FT
A coleção de cores Akutex™ FT consiste em 16 cores baseadas em tons da natureza, 
cuidadosamente selecionadas por designers de interiores, arquitetos e designers têxteis. 
Akutex™ FT é uma superfície única com propriedades acústicas superiores e um aspeto 
atraente.

White Frost  
S 0500-N

Highland Fog 
S 2005-G

Cloudy Day 
S 1500-N

Dark Diamond 
S 9000-N

Golden Field 
S 1040-G90Y

Moonlight Sky 
S 7020-R90B

Ruby Rock 
S 4050-R10B

Summer Breeze 
S 1515-B50G

Morning Drizzle
S 1002-B

Silk Slate
S 7000-N

Silver Stone  
S 4502-Y

Pale Pearl 
S 2005-R30B

Sunset Heat 
S 2070-Y60R

Ocean Storm 
S 4020-R90B

Silent Steam 
S 2010-B

Volcanic Ash 
S 2002-Y
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Dark Diamond
Perfeito para cinemas

Utilizando as mais recentes técnicas de produção, a 
Ecophon criou uma superfície pintada de cor preto que 
é provavelmente a melhor que conseguirá encontrar: 
A superfície premium Akutex™ FT Dark Diamond é 
perfeita para cinemas e outros locais para eventos.

Com Akutex™ FT Dark Diamond, obtém: 
 
•Excelente desempenho acústico – Classe A
• Superfície resistente a riscos
• Ausência de reflexos provenientes do teto
• Combinação perfeita com perfis pretos Connect™

• Possibilidade de escolha de propriedades refletoras   
  (gama)

 



Super G™  
A superfície Super G™ foi concebida para ambientes em que ocorrem impactos mecânicos. Super 
G é um tecido em fibra de vidro com elevada resistência ao impacto. A combinação deste tecido 
forte com um núcleo em lã de vidro de alta densidade proporciona painéis absorventes para teto 
e parede robustos e resistentes ao impacto. A superfície está disponível em três cores diferentes.

White 085 
S 1002-Y

Grey 984 
S 3502-G

Blue 481 
S 1050-R90B

Texona™  
Se pretende criar soluções expressivas para paredes com uma ampla gama de cores, 
Texona™ é a escolha perfeita. A superfície é suave e texturizada, resistente ao impacto e 
está disponível em 13 cores diferentes.

Sea Salt
S 0500-N

Pepper 
S 6502-Y

Menthol 
S 4040-B30G

Cranberry 
S 2060-R20B

Garlic
S 2502-Y

Liquorice 
S 9000-N

Acai 
S 6020-R

Ginger 
S 2005-Y30R

Mustard 
S 2050-Y

Poppy seed 
S 3020-B

Oyster 
S 4005-Y20R

Tangerine 
S 2060-Y50R

Thyme 
S 2010-B
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Visite ecophon.es para obter mais informações sobre as nossas superfícies, oferta de cores e disponibilidade de produtos.



California Emission 
Regulation, CDPH

Contacte-nos 
para obter a solução ideal

Independentemente da sua função no processo de construção, com os nossos 50 anos 
de experiência e a nossa vasta gama de produtos, podemos ajudá-lo a encontrar a 
solução que melhor se adequa às suas necessidades e contribuir para o sucesso do seu 
projeto.  
 
O desafio na escolha da solução certa para o sistema acústico consiste em garantir que 
cumpre diversos requisitos. No planeamento e design de um espaço, devem ser consideradas 
as pessoas, a atividade e o espaço em si. No entanto, há alguns projetos que incluem 
desafios adicionais. As pessoas podem ter necessidades acústicas especiais. O espaço pode 
ter requisitos de higiene rigorosos ou necessitar de estar em conformidade com normas 
e regulamentos acústicos. O edifício pode ser certificado de acordo com algum sistema 
de certificação ambiental de edifícios. Sejam quais forem os desafios, ficamos contentes 
em poder ajudá-lo a encontrar soluções acústicas que contribuem para o bem-estar dos 
utilizadores e para o sucesso do seu projeto.

O nosso contributo para edifícios 
sustentáveis
Os sistemas de certificação ambiental de edifícios estão 
a tornar-se ferramentas importantes para incentivar e 
recompensar a responsabilidade social e ambiental. Os 
produtos acústicos Ecophon têm excelentes propriedades 
de absorção sonora, mas também outras qualidades 
técnicas que contribuem para o ambiente interior. Assim 
sendo, escolher soluções Ecophon pode ajudá-lo a 
conseguir uma série de créditos/pontos para alcançar 
a sua certificação, por exemplo, LEED, BREEAM e 
WELL.

Os mais elevados padrões de qualidade  
do ar interior
Uma boa qualidade do ar interior é essencial para as 
pessoas poderem desempenhar as suas funções ao 
mais alto nível. Uma vez que alguns produtos emitem 
uma maior quantidade de substâncias químicas do que 
outros, é importante escolher o tipo certo de produtos. 
Orgulhamo-nos do facto de 96% dos nossos produtos 
em lã de vidro de 3ª geração estarem em conformidade 
com as normas mais exigentes do mundo, como é o caso 
do regulamento de emissões de formaldeídos (California 
Emission Regulation) e o regulamento de emissão de 
compostos orgânicos voláteis (French VOC A+).
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Saint-Gobain
A Saint-Gobain está constantemente a inovar para tornar os espaços em que vivemos 
mais confortáveis, economicamente mais rentáveis e sustentáveis a nível mundial. As 
soluções da Saint-Gobain abrangem desde janelas com autolimpeza e vidro fotovoltaico, a 
sistemas de isolamento inteligentes, sistemas de abastecimento de água e distribuição de 
materiais de construção. 

Há mais de 350 anos que a Saint-Gobain tem demonstrado consistentemente a sua 
capacidade para inventar produtos que melhoram o conforto e a qualidade de vida. 
Atualmente, a Saint-Gobain é um dos 100 principais grupos industriais do mundo e 
uma das 100 empresas mais inovadoras, que continua a implementar o seu know-
how tecnológico, muitas vezes em parceria com as mais prestigiadas universidades e 
laboratórios. 

A Saint-Gobain oferece soluções para os maiores desafios em termos de eficiência 
energética e proteção ambiental. Independentemente das novas necessidades que surjam 
no habitat e nos mercados da construção, o futuro é feito de Saint-Gobain.

Para saber mais, visite www.saint-gobain.com.

ECOPHON 
UMA PARTE DO GRUPO SAINT-GOBAIN
líder mundial em soluções de habitat sustentável



A Ecophon é um fornecedor líder de soluções acústicas que contribuem para um ambiente interno 
saudável. Os nossos esforços estão orientados por uma visão que procura a liderança global 

no conforto acústico, através de sistemas de absorção sonora, melhorando o bem-estar e o 
desempenho do consumidor final.

Com raízes em solo sueco, é natural que a Ecophon pense e atue como um 
verdadeiro sueco. Vindo de uma sociedade onde todos têm direito a valores 
fundamentais como a educação, a saúde e uma vida próspera, temos uma 

abordagem humana no nosso trabalho diário. Com um esforço contínuo em melhorar a 
qualidade de vida, aceitamos o desafio de trazer as condições exteriores para o interior, 

uma vez que têm um efeito sonoro nas pessoas.  

A Ecophon faz parte do Grupo Saint-Gobain, líder mundial em soluções de habitat 
sustentável e um dos 100 maiores grupos industriais do mundo, que procura 

inovar constantemente para tornar os espaços mais confortáveis e eficientes. A 
Saint-Gobain oferece soluções para os principais desafios relacionados com 

eficiência energética e a protecção ambiental. Independentemente das novas 
necessidades que irão surgir relacionadas com o habitat e com os mercados 

de construção, o futuro é feito pela Saint-Gobain. 

www.ecophon.es

2018.06.1000.PT


