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z dużym  
potencjałem
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Spis treścio nas

dobra akustyka ma znaczenie

stawiamy na zrównoważony rozwój

prosta forma z dużym potencjałem 
dzięki ecophon solo™

produkty ecophon solo
 Solo Square 
 Solo Rectangle 
 Solo Rectangle Line 
 Solo Circle 
 Solo Circle XL 
 Solo Freedom 
 Solo Textile 
 Solo Steel 
 Solo Baffle 
 Solo Baffle Wave 
 Solo Baffle ZigZag 
 Solo Baffle Wall 
 Solo Matrix

sposób montażu

przegląd produktów ecophon solo

kolory i powierzchnie

Niniejsza publikacja przedstawia 
produkty z asortymentu Ecophon oraz 
innych dostawców. Podane specyfikacje 
pełnią funkcję ogólnych wytycznych 
ułatwiających dobór  najodpowied-
niejszych produktów do wskazanych 
preferencji. Dane techniczne opierają się 
na wynikach badań  przeprowadzonych 
w standardowych warunkach testowych 
lub na naszym długoletnim doświad-
czeniu. Podane parametry i właściwości 
produktów i systemów uzależnione są od 
przestrzegania wszelkich instrukcji, sche-
matów montażu, wytycznych dotyczących 
montażu, instrukcji konserwacji oraz innych 
określonych warunków i zaleceń. Wszelkie 
odstępstwa od powyższych zaleceń, takie 
jak zmiana wybranych komponentów lub 
produktów skutkują brakiem możliwości 
pociągnięcia firmy Ecophon do odpowie-
dzialności z tytułu funkcjonalności, skutków 
użycia i właściwości produktów. Wszelkie 
opisy, ilustracje i wymiary zamieszczone 
w niniejszej broszurze mają wyłącznie 
charakter informacyjny i nie stanowią 
części jakiejkolwiek umowy. Ecophon za-
strzega sobie prawo do zmiany oferty bez 
wcześniejszego powiadomienia. Ecophon 
nie bierze odpowiedzialności za błędy w 
druku. Najbardziej aktualne informacje 
można uzyskać na stronie www.ecophon.
pl lub kontaktując się z najbliższym przed-
stawicielem firmy Ecophon.
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 Dźwięk    naturyw codziennym życiu

Saint-Gobain Ecophon dąży do zapewnienia 
użytkownikom wnętrz warunków sprzyjających 
pracy, rekonwalescencji i nauce. Robimy  
to poprzez opracowywanie, wytwarzanie  
i dostarczanie produktów i systemów 
akustycznych zaprojektowanych z myślą  
o naturalnej ewolucji ludzkiego słuchu, który 
najlepiej funkcjonuje na otwartej przestrzeni.

Chcemy poprzez dźwięk pozytywnie 
oddziaływać na ludzi we wszystkim, co robimy. 
Dlatego z zaangażowaniem popularyzujemy 
wiedzę na temat znaczenia akustyki 
pomieszczeń dla dobrego samopoczucia ich 
użytkowników – niezależnie od miejsca, rodzaju 
aktywności i potrzeb.

https://www.ecophon.com/pl


 Dobra    akustykama znaczenie

Często nie doceniamy znaczenia akustyki. Dźwięk ma 
na nas ogromny wpływ, a dane naukowe jednoznacznie 
potwierdzają korzyści płynące z poprawy warunków 
akustycznych panujących we wnętrzach.

Jakie środowisko akustyczne jest dla ludzi najbardziej 
korzystne? Takie, które odwzorowuje sposób, w jaki 
obcujemy z dźwiękiem na otwartej przestrzeni. Nasz 
zmysł słuchu przystosowany został do odbioru bodźców 
dźwiękowych w środowisku nieograniczonym ścianami  
i sufitami, pozbawionym nienaturalnych odbić dźwięku.

Dlatego Ecophon koncentruje się przede wszystkim 
na odtwarzaniu w pomieszczeniach naturalnych  
parametrów akustycznych. Naszym celem jest stworzenie 
we wnętrzach warunków optymalnych dla ludzkiego 
słuchu, w których dźwięki i mowa są wyraźnie słyszalne  
i zrozumiałe, co pozytywnie wpływa na samopoczucie  
i wydajność osób przebywających w pomieszczeniach.

www.ecophon.com/pl/about-ecophon/acoustic-knowledge/what-is-good-acoustics/


 Stawiamyna zrównoważony rozwój

W Ecophon zrównoważony rozwój leży u podstaw 
tego kim jesteśmy i jak działamy. To obietnica, że 
każdego dnia i w każdym aspekcie będziemy bardziej 
dbali o wszystkich naszych współpracowników, 
klientów i partnerów. To podejście do innowacyjności, 
dzięki któremu zawsze stoimy po stronie przyrody  
i uwzględniamy potrzeby oraz środowisko życia osób, 
które będą naszymi ostatecznymi odbiorcami. To także 
zobowiązanie, żeby brać jak najmniej, a robić więcej, 
niż się od nas oczekuje, tak by przyszłe pokolenia 
mogły cieszyć się życiem na naszej planecie tak samo 
jak my.

Jesteśmy dumni z tego, że wytwarzaniu wszystkich 
naszych produktów przyświeca zasada 
zrównoważonego rozwoju. Odnosi się ona nie tylko do 
surowców, z jakich powstają, ale także do wszystkich 
aspektów produkcji. Począwszy od czystej energii, 
z której korzystamy w procesach produkcyjnych, 
a skończywszy na wymogu przejrzystości, 
identyfikowalności i odpowiedzialności dotyczącym 
poszczególnych etapów rozwoju produktów i usług,  
od koncepcji po innowacje.

https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/sustainability/


  Ecophon     Solo™prosta forma 
z dużym potencjałem 
Prosta forma, łatwy montaż, wiele kształtów i kolorów 
- Ecophon Solo kryje w sobie duży potencjał. Te wyspy 
akustyczne mogą wtopić si e w tło lub stać się wyraźnym, 
przyciągającym oko elementem dekoracyjnym. 

 ● Doskonałe parametry akustyczne

 ● Dostępne w wielu różnych kształtach

 ● Swoboda projektowania dzięki różnorodności barw, 
rozmiarów i powierzchni

System Solo doskonale sprawdzi się w projektach,  
w których nie jest wskazany lub możliwy montaż pełnego 
sufitu, bądź potrzebne są elementy dodatkowe. To doskonałe 
rozwiązanie między innymi do holi, przedsionków, 
zabytkowych wnętrz, restauracji czy domów handlowych. 
Wolnowiszące panele Ecophon Solo umieszczone 
bezpośrednio nad obszarami pracy,  recepcją, stanowiskiem 
informacyjnym lub w innych strategicznych punktach 
przestrzeni mogą znacząco poprawić zrozumiałość mowy  
i podnieść komfort akustyczny pomieszczeń.

Zawartość 
minimum

56%
materiałów z recyklingu 

poużytkowego

https://www.ecophon.com/pl/inspiration-and-knowledge/?productfamilies=16467


produkty ecophon solo™

Dzięki Solo możesz wybierać między 
różnymi kształtami, rozmiarami i kolorami, 
stworzyć swój własny, niepowtarzalny 
kształt z Solo Freedom, a także bawić się 
fakturami Solo Textile i Solo Steel.

Pionowe baffle można wykorzystać do 
tworzenia wyraźnych linii, płynących fal 
lub zygzakowatych wzorów. Montowane 
na ścianach nadają każdej przestrzeni 
ciekawy kontur i głębię. Są równie łatwe  
w montażu, co przyjemne dla oka.

System Solo Matrix pozwala perfekcyjnie 
zaplanować układy wolnowiszących 
paneli dzięki precyzji, jaką zapewnia 
konstrukcja nośna, przy zachowaniu 
wrażenia lekkości i swobodnie unoszącego 
się sufitu.

Rekordowo niski 
w branży 

 poziom emisji CO₂ 
dzięki unikalnemu doborowi 
surowców i powszechnemu 
wykorzystaniu energii ze  

źródeł odnawialnych

https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-square/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle-line/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-matrix/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle-xl/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-freedom/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wave/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-zigzag/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wall/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-steel/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-textile/


https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-square/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle-line/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/


https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-freedom/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle-xl/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-textile/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-steel/


https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wave/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-zigzag/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wall/


https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-matrix/


sposób montażu

Oferując zróżnicowane opcje mocowania paneli, 
Ecophon Solo doskonale wpisuje się w oczekiwania 
rynku dotyczące systemów ściennych i sufitowych.

Nieograniczona swoboda ekspresji dzięki różnym 
metodom montażu.

bezpośredni montaż  
w bliskiej odległości 
od stropu z użyciem 
Mocowania bezpośredniego 
Connect i Mocowania 
kotwiącego Connect.

Regulowane mocowania są 
dostępne w wymiarach  
50-70 mm i 70-90 mm.

instalacja 
podwieszona na 
lince z użyciem 
regulowanego wieszaka 
cięgnowego Connect.

Panele można również 
podwieszać pod kątem 
maksymalnie 45° oraz 
wielopoziomowo.

panele solo matrix 
przeznaczone są do montażu 
w układzie modułowym lub 
liniowym, z użyciem konstrukcji 
nośnej Connect. Dzięki możliwości 
mocowania za pomocą wstępnie 
zamontowanych kotew oraz 
mechanizmów zatrzaskowych, 
system łączy w sobie swobodę 
wolnowiszących paneli i precyzję 
konstrukcji nośnej. 

Wieszak noniuszowy Connect jest 
dostępny w różnych długościach.

zamocowanie 
jednopunktowe connect  
z zastosowaniem 
Mocowania kotwiącego 
Connect i regulowanego 
wieszaka cięgnowego 
Connect.

Taki sposób montażu nie 
rzuca się w oczy i pozwala 
ograniczyć ilość punktów 
mocowania do stropu.

baffle można montować 
bezpośrednio za pomocą kotwy 
Solo Baffle i profili Connect Baffle 
bądź zamocowań ściennych Connect 
BaffleWall

W przypadku instalacji w formie 
wiszącej można zastosować 
regulowany wieszak cięgnowy 
Connect lub konstrukcję Connect ze 
spiralą kotwiącą z hakiem Solo Baffle.

e-narzędzia ecophon

Ecophon oferuje szereg użytecznych narzędzi 
przydatnych na różnych etapach procesu 
budowlanego, od etapu poszukiwania inspiracji 
po szczegółowe instrukcje użytkowania 
zamontowanych produktów. Przeczytaj więcej i 
wypróbuj nasze E-narzędzia na stronie  
www.ecophon.pl.

https://www.ecophon.com/pl/e-tools/


Sposób montażu

Kształt Produkt Rozmiar (mm) Bezpośrednio Zawieszone na 
wieszaku

Zawieszone na  
wieszaku, kąt ≤45°

Zawieszone na 
wieszaku, wielo-

poziomowe

Zawieszone 
na wieszaku, 

punktowe

Zawieszone 
na konstrukcji 

Connect

Zamocowane 
w konstrukcji 

Connect

Ściana Powłoka

Ecophon Solo Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex FT

Ecophon Solo Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex FT

Ecophon Solo Matrix (Modules) 600x1200x40 • Akutex FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo Matrix (Rows) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo Circle Ø 800x40 • • • • Akutex FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo Circle XL Ø 1600x40 • Akutex FT

Ecophon Solo Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex FT

Ecophon Solo Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Ecophon Solo Baffle 1200x200x40 • • • Akutex FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex FT

1200x300x40 •

przegląd produktów ecophon solo

Panele Ecophon Solo przyczyniają 
się do tworzenia zdrowego klimatu 
wnętrz dzięki naturalnie niskiej emisji 
lotnych związków organicznych, której 
poziom spełnia najbardziej surowe 
wymogi. Brak zawartości zbędnych 
substancji chemicznych potwierdzono 
w deklaracjach wpływu produktu na 
zdrowie (HPD). Niski ślad węglowy 
paneli Solo poświadczają deklaracje 
środowiskowe produktów (EPD) 
weryfikowane przez organizacje 
zewnętrzne.

Ecophon oferuje linię produktow Plant, 
zaprojektowaną specjalnie z myślą 
o uzyskaniu jak najwyższej liczby 
punktow w systemach certyfikacji 
budownictwa ekologicznego. Gama 
produktow Plant wytwarzana jest z 
wykorzystaniem lepiszcza roślinnego. 

Produkty nie przyczyniają się do 
powstawania pożaru, a rdzeń z 
wełny szklanej w płytach Solo został 
przetestowany i sklasyfikowany 
jako niepalny zgodnie z normą EN 
ISO 1182. Klasyfikacja ogniowa 
zgodnie z normą EN 13501-1. 
Parametry poszczególnych produktów 
znajdują się w opisie Właściwości 
technicznych.

uwaga

Więcej informacji o produktach 
i systemie, takich jak wskazówki 
montażu i dokumentacja dotycząca 
zrównoważonego rozwoju można 
znaleźć na stronie www.ecophon.pl.

https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/
https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/sustainability/transparency-all-the-way/
 https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/sustainability/plant/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-square/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-rectangle-line/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-matrix/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-matrix/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-circle-xl/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-freedom/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-textile/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-steel/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wave/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-zigzag/
https://www.ecophon.com/pl/ecophon/free-hanging-units-and-baffles/solo/solo-baffle-wall/


kolory i powierzchnie

Sufit akustyczny 
jest często 

największąpowierzchnią w całym 
pomieszczeniu. Jego wygląd wpływa  

na percepcję wnętrza i jego atmosferę,  
a także na samopoczucie przebywających 

w nim osób. Firma Ecophon oferuje 
produkty o różnych rodzajach 

powierzchni i w różnych kolorach, 
które doskonale sprawdzają się 

w większości środowisk

uwaga

Poszczególne partie produkcyjne 
mogą nieznacznie różnić się kolorem.

Kolory pokazane na wydrukach nie 
oddają rzeczywistego koloru powłoki.

goji berry
Najbliższy kolor wg NCS S 3030-Y80R. 
Współczynnik odbicia światła 27%. 

ruby rock
Najbliższy kolor wg NCS S 4050-R10B. 
Współczynnik odbicia światła 7%.    

highland fog
Najbliższy kolor wg NCS S 2005-G. 
Współczynnik odbicia światła 55%. 

white frost 
Najbliższy kolor wg NCS S 0500-N. 
Współczynnik odbicia światła 85%.  

volcanic ash
Najbliższy kolor wg NCS 2002-Y. 
Współczynnik odbicia światła 56%.  

silver stone
Najbliższy kolor wg NCS S 4502-Y. 
Współczynnik odbicia światła 29%.  

silk slate
Najbliższy kolor wg NCS S 7000-N. 
Współczynnik odbicia światła 13%.        

silent steam
Najbliższy kolor wg NCS S 2010-B. 
Współczynnik odbicia światła 45%.      

ocean storm
Najbliższy kolor wg NCS S 4020-R90B. 
Współczynnik odbicia światła 24%.     

moonlight sky
Najbliższy kolor wg NCS S 7020-R90B. 
Współczynnik odbicia światła 7%.   

golden field
Najbliższy kolor wg NCS S 1040-G90Y.
Współczynnik odbicia światła 61%.  

sunset heat
Najbliższy kolor wg NCS S 2070-Y60R. 
Współczynnik odbicia światła 20%.   

dark diamond
Najbliższy kolor wg NCS S 9000-N. 
Współczynnik odbicia światła 4%. 

morning drizzle
Najbliższy kolor wg NCS S 1002-B. 
Współczynnik odbicia światła 69%.       

cloudy day
Najbliższy kolor wg NCS S 1500-N. 
Współczynnik odbicia światła 62%.       

peach rose
Najbliższy kolor wg NCS S 1515-Y80R. 
Współczynnik odbicia światła 55%. 

scallop shells
Najbliższy kolor wg NCS S 0804-Y50R. 
Współczynnik odbicia światła 76%.

wet sand
Najbliższy kolor wg NCS S 3020-Y30R.
Współczynnik odbicia światła 35%.

eucalyptus leaf
Najbliższy kolor wg NCS S 5010-B30G. 
Współczynnik odbicia światła 23%.  

summer forest
Najbliższy kolor wg NCS S 6030-G10Y.
Współczynnik odbicia światła 10%. 

sage garden
Najbliższy kolor wg NCS S 3010-B30G. 
Współczynnik odbicia światła 40%.

fresh clover
Najbliższy kolor wg NCS S 3020-G40Y.
Współczynnik odbicia światła 35%.

uwaga
Poszczególne partie produkcyjne 
mogą nieznacznie różnić się kolorem.

Kolory pokazane na wydrukach 
nie oddają rzeczywistego koloru 
powłoki.

uwaga
Poszczególne partie produkcyjne 
mogą nieznacznie różnić się kolorem.

Powłoka Ecophon Textile została 
zaprojektowana z myślą o 
długotrwałym użytkowaniu. Aby 
zwiększyć żywotność produktów, 
zaleca się regularne odkurzanie 
zgodnie z wytycznymi Ecophon 
oraz ograniczoną ekspozycję na 
bezpośrednie działanie promieni 
UV. Kolory pokazane na wydrukach 
nie oddają rzeczywistego koloru 
powłoki.

peaceful
Najbliższy kolor wg NCS S 3010-G80Y. 
Współczynnik odbicia światła 37%.  

reliable
Najbliższy kolor wg NCS S 3502-Y. 
Współczynnik odbicia światła 37%.  

curious
Najbliższy kolor wg NCS S 3030-B. 
Współczynnik odbicia światła 29%.     

confident
Najbliższy kolor wg NCS S 6020-R90B. 
Współczynnik odbicia światła 9%.         

genuine
Najbliższy kolor wg NCS S 7005-R80B. 
Współczynnik odbicia światła 10%.      

fearless
Najbliższy kolor wg NCS S 9000-N. 
Współczynnik odbicia światła 2%.        

passionate
Najbliższy kolor wg NCS S 2030-R20B. 
Współczynnik odbicia światła 33%.  

milky way
Najbliższy kolor wg NCS S 0500-N. 
Współczynnik odbicia światła 85%. 

asteroid grey
Najbliższy kolor wg NCS S 3502-R. 
Współczynnik odbicia światła 38%.       

endless space
Najbliższy kolor wg NCS S 9000-N. 
Light reflectance 2%.       

venus copper
Najbliższy kolor wg NCS S 3040-Y50R. 
Współczynnik odbicia światła 22%. 

https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/colours-and-surfaces/painted-surfaces/
https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/colours-and-surfaces/Fabric-film-and-metal-surfaces/ecophon-textile/
https://www.ecophon.com/pl/about-ecophon/colours-and-surfaces/Fabric-film-and-metal-surfaces/ecophon-steel/


Ecophon jest wiodącym dostawcą 
systemów akustycznych służących 
kształtowaniu akustyki wnętrz.

Zasady przyświecające naszej pracy 
wywodzą się ze szwedzkich tradycji 
ludzkiego podejścia do problemów, 
wspólnej odpowiedzialności  
za jakość życia oraz wyzwania 
przyszłości. Ecophon jest częścią grupy 
Saint-Gobain, światowego lidera  
w zakresie zrównoważonego 
budownictwa, które w umiejętny sposób 
łączy potrzebę komfortu i efektywności 
kosztowej z oszczędnością energii  
i odpowiedzialnością za środowisko 
naturalne.  

https://www.saint-gobain.com/en
https://www.ecophon.com/en
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