
Ecophon Solo™

geluidsabsorptie – puur, esthetisch en vrij
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Verleg de grenzen
van creativiteit in het plafond

Ecophon Solo™ maakt al jaren deel uit van onze 
creatieve oplossingen. Nu zijn we met het origineel 
een stap verder gegaan en kunnen we nieuwe 
creatieve mogelijkheden bieden op het gebied van 
geluidsabsorptie. De nieuwe vormen zijn : Ecophon 
Solo™ Regular en Ecophon Solo™ Freedom

Geometrische inspiratie
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Ecophon Solo™

eenvoudig de beste

Als het gaat om ongewone geluidsabsorptie is Ecophon Solo™ de 
beste keuze. Solo is lichtgewicht, eenvoudig te installeren en geeft 
het plafond een heel andere esthetische dimensie.

Geluidsabsorptie van de hoogste 
klasse
Ecophon Solo™ is een klasse A
vrijhangend geluidsabsorberend
element. Het pure ontwerp maakt het
tot een attractieve en doordachte keuze
voor een breed toepassingsgebied wat
Ecophon’s concept voor het creëren van
Room Acoustic Comfort™ ondersteunt. Dit 
concept houdt rekening met de interactie 
tussen mensen, ruimte en activiteit voor het
realiseren van akoestisch comfort.

Solo biedt
•  hogere geluidsabsorptie en 

geluidsreductie

•  betere spraakverstaanbaarheid

•  verbeterde clarity

Solo is een perfecte aanvulling op een
wand-tot-wand plafond of in combinatie
met Ecophon wandabsorbers. De
belangrijkste kennis over het akoestisch
effect van Solo is beschikbaar op onze
website www.ecophon.nl/download_nl
- in de pdf Kennisgids: Ruimte
akoestisch ontwerp met vrijhangende
elementen.

TABS-friendly
Ecophon Solo™ kan effectief worden toegepast 
met TABS (Thermisch (ge)Actieve(eerde) Bouw 
Systemen) omdat de lucht vrij rondom de absorber 
kan stromen. Voor meer informatie over TABS en 
Solo - bezoek www.ecophon.nl/download_nl.
U kunt de pdf over TABS downloaden: Kennisgids: 
Thermisch (ge)Actieve(eerde) Bouw Systemen.
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Binnenklimaat
Ecophon Solo™  voldoet aan de eisen van het 
Binnenklimaat Keurmerk, de Finse Emissie klasse 
voor bouwmaterialen en wordt aanbevolen door 
de Zweedse Astma en Allergie Associatie.

Kleuren
Ecophon Solo™ is leverbaar in een breed
kleurenscala. Mix en match met onze Akutex™ FT
kleurencollectie of bestel Solo in de kleur
die u wenst. Zie pagina 10-11 voor inspiratie.

Kernmateriaal
Ecophon Solo™ bestaat 
voor meer dan 70% uit 
gerecycled glas.

Verlichting
Ecophon Solo™ kan succesvol worden 
gecombineerd met verschillende soorten 
verlichting. Zowel geïntegreerd als 
afgehangen. Lees meer op pagina 
14.-15

Superieur oppervlak
De panelen in de Ecophon Solo™ serie
hebben geen zichtbare  profielen. De 
kanten zijn recht en geverfd passend bij 
het oppervlak aan beide zijden. Het
Akutex™ FT oppervlak heeft goede
lichteigenschappen, terwijl het matte
oppervlak bijdraagt aan een esthetisch
ruimtelijk gevoel.

Ingenieuze ophangsystemen
Ecophon Solo™ biedt keuze uit 3 
ophangsystemen die de mogelijkheid geven 
om de panelen op uw manier te installeren. Zie 
pagina 12 voor meer informatie
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Geometrisch verschillend
 – tien standaard vormen 

Ecophon Solo™ Regular introduceert 10 klassieke vormen afgeleid 
van geometrie. Deze zijn leverbaar in verschillende afmetingen en 
kunnen onderling worden gecombineerd om opvallende installaties 
te creëren.
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Voeg extra dimensie toe aan de open 
kantooromgeving met Ecophon Solo™ 
Rectangle. Hier geïnstalleerd als zwevende 
delen in het plafond.

Fotograaf:  Szymon Polanski

Overzicht van geometrische vormen van Ecophon Solo™ Regular

Ecophon Solo™ Rectangle
Standaard afmeting: 

2400x1200 mm

Ecophon Solo™ Circle
Standaard afmeting Ø: 800 mm

Ø:1200 mm

Ecophon Solo™ Ellipse
Standaard afmeting:  

2400x1000 mm

Ecophon Solo™ Square
Standaard afmeting: 

1200x1200 mm

Ecophon Solo™ Triangle 
Standaard hoogte: 1039 mm

Standaard zijde afmeting: 
1200 mm

Ecophon Solo™ Heptagon
Standaard afmeting:
 1168x1198 mm

Ecophon Solo™ Pentagon
Standaard afmeting: 

1139x1200 mm

Ecophon Solo™ Hexagon
Standaard afmeting: 

1040x1200 mm

Ecophon Solo™ Octagon
Standaard afmeting:

1200x1200 mm

Ecophon Solo™ Circle XL
Standaard XL afmeting Ø: 

1600 mm
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Fotograaf:  Faraday Fotographic Ltd
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Creëer uw eigen vorm
met Ecophon Solo™ Freedom

In de wolken met Ecophon Solo™  Freedom. 
Hier heeft de ontwerper Solo’s  gecreëerd in 
de vorm van wolken. 

Net als de vlinder heeft Ecophon Solo™ verschillende vormen en 
kleuren. Deze optie wordt Ecophon Solo™ Freedom genoemd. Met 
Ecophon Solo™ Freedom heeft u de mogelijkheid uw creativiteit te 
tonen. Ontwerp uw eigen geluidsabsorberende vormen en breng 
geluidsabsorptie naar een heel ander niveau. Uw Solo Freedom 
wordt daarna door ons geproduceerd.
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Fotograaf:  Mark Passmore/Apex

”Ik heb altijd gedacht dat vlinders iets magisch hebben.

Zij kunnen de meest saaie omgevingen opvrolijken 

en verrassen voortdurend met hun kleurrijke 

verschijningen. Zij zijn de belichaming van vrijheid, 

schoonheid en gratie”.

Creaties met Ecophon Solo™ Freedom
De creatieve mogelijkheden zijn oneindig. In 
principe bepaalt uw verbeelding de grens. 
Informeer over de mogelijkheden met Solo bij 
ons Technical Support Team. Voor inspiratie
kunt u onze website bezoeken.
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Fotograaf:  Kevin Mason
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Kies uit negen zorgvuldig geselecteerde tinten die beelden oproepen 
van open weiden, zomerzon, frisse winterochtenden, rotsen en 
zandstranden. Dit is onze kleurencollectie: Reveal the colours of nature.
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Colours of nature
met Akutex™ FT

* OPM: Er moet speciale aandacht en zorg  worden besteed bij de installatie en handling van de  gekleurde vormen om beschadiging van het 
geverfde oppervlak te voorkomen. Tintverschillen bij onderlinge panelen kunnen voorkomen.

Fotograaf:  Fotostudio Fedde de Weert

Pure Olive

Misty Rose

Silent Sand

Volcanic Dust

Soft Slate

Vanilla Dream

Silver Shadow

Pale Garden

White Frost
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Als u de voorkeur geeft aan een specifieke kleur voor uw Ecophon 
Solo™, kies dan voor de  Akutex™ T oppervlaktecoating. Hier kunt u 
kiezen uit verschillende sprekende kleuren. 
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Kies uw kleur
met Akutex™ T

* OPM: Er moet speciale aandacht en zorg  worden besteed bij de installatie en handling van de  gekleurde vormen om beschadiging van het 
geverfde oppervlak te voorkomen. Tintverschillen bij onderlinge panelen kunnen voorkomen.

Fotograaf:  Pawel Buck

 S4030-Y30R

S1060-G90Y

S2050-R70B

S3050-B20G

S2060-Y50R

S1050-B10G

S1085-Y90R

S0580-Y10R
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Meer dan één niveau
met speciaal ontworpen ophangsystemen

Met Ecophon Solo™ kunt u kiezen uit drie ophangsystemen 
afhankelijk van het effect wat u wilt bereiken.

Zwevende installatie
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Direct onder het bouwkundig plafond
��������7��������"�����$��
��������
����������������
����
��������������
����������������$�����������
��������
�����

����������������
�������������
�����)�$��
����������
�����
������������
���������

���������
������$
��������
�
������

Strakke hoeken
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Laat u inspireren door een Antarctisch 
landschap.

Hetzelfde effect van drijvend ijs kan worden 
bereikt met Ecophon Solo™ Circle in 
verschillende afmetingen. 

Fotograaf:  Till Hûckels

Connect Ophangbeugel kan 
dicht op het bouwkundig plafond 
worden gemonteerd om ruimte te 
besparen.

Connect Verstelbare 
kabelhangers voor een 
flexibele plafondhoogte.

Met Connect Rigide hangers kunnen panelen onder een 
hoek worden gemonteerd.

© Shutterstock_mcseem 
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Fotograaf:  Paul Ripke
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Akoestiek in een ander licht
Ecophon Solo™ met verlichting

Ecophon Solo™ kan worden toegepast in combinatie met verlichting 
om stijlvolle omgevingen te creëren waar goede akoestiek en 
verlichting bijdragen aan een positieve ervaring van de ruimte.
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Snij-openingen in het Solo paneel
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Het snijden van openingen en 
verlichting
Voor  gedetailleerde informatie met betrekking tot 
het snijden van openingen en de mogelijkheden 
met Ecophon Solo™ in combinatie met verlichting 
kunt u zich wenden tot ons Technical Support 
Team of bezoek www.ecophon.nl

SOLINA van Zumtobel afgehangen door 
Ecophon Solo™ Rectangle. 

Benadruk een 3D installatie met verlichting. 
Hier zijn Ecophon Solo™ Rectangle en 
Ecophon Solo™ Square geïnstalleerd in 
verschillende niveaus in combinatie met 
indirecte verlichting.

Fotograaf:  Patrick Klemm, Partone

Fotograaf:  Patrick Klemm, Partone



15

Het is mogelijk om downlighters in het 
Ecophon Solo™ paneel te integreren 
zonder verstoring van het beeld. 

We adviseren om de verlichting met 
zorg te kiezen om onnodige lichtlekkage 
aan de bovenzijde van het armatuur te 
voorkomen. Solo kan geringe belasting 
dragen.

Foto’s: Philips LuxSpace compact LED 
downlight geïnstalleerd in Ecophon 
Solo™ Square.

OPM: Neem contact op met ons 
Technical Support Team bij het 
installeren van verlichting samen met 
Solo of bezoek www.ecophon.nl  
Hier vindt u gedetailleerde informatie 
over mechanische belasting, 
het snijden van openingen en 
lichtinstallaties in combinatie met Solo.

Fotograaf:  Patrick Klemm, Partone
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Ecophon Solo Square is een vrijhangend element. Er 
zijn drie verschillende ophangsystemen, Verstelbare 
kabelhangers, Rigide hanger en Ophangbeugels. 
Alle systemen creëren een strakke en minimalistische 
uitstraling. 
 
Het Ecophon Solo Square paneel is verkrijgbaar in 
afmeting 1200x1200x40 mm met een gewicht van 
6 kg. Het paneel wordt geproduceerd uit glaswol met 
een hoge dichtheid en is voorzien van de Akutex FT 
oppervlaktecoating op de zicht- en rugzijde van het 
paneel. De kanten zijn recht en geverfd.

ECOPHON SOLO™ SQUARE

Solo paneel Afhanging met Verstelbare kabelhangers

Afhanging met Rigide hanger Afhanging met Ophangbeugel

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 

1200
x

1200

Afmeting, mm 

Speciale Bevestiging •

Dikte 40

Inst.schema M284

400020001000500250125

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

0.0

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 

AKOESTIEK De waarden in de grafiek verwijzen naar een 
meting van een enkel paneel. Indien de panelen in een cluster 
worden geplaatst met een onderlinge afstand van minder dan 
0.5 m. zal de Aeq per paneel iets afnemen.

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Frequentie Hz 

Privacy Niet van toepassing

Aeq, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m2 sabine) 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TOEGANKELIJKHEID De panelen kunnen worden 
gedemonteerd.

REINIGING De panelen mogelijk dagelijks worden afgestoft 
en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden 
gereinigd.

VISUELE UITSTRALING White Frost, benadert NCS 
kleurmonster S 0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 
99% uit diffuse reflectie bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 
mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

VOCHTBESTENDIGHEID De panelen zijn getest volgens 
ISO 4611 en bestand tegen een permanente relatieve 
luchtvochtigheid tot 95% bij 30° C zonder door te buigen, 
te vervormen of te delamineren. De panelen inclusief 
ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en 
temperatuur hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

BINNENKLIMAAT Gecertificeerd met het Binnenklimaat 
Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie. Schone ruimte classificatie ISO klasse 6/M3.5.

INVLOED OP HET MILIEU Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk ”De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

BRANDVEILIGHEID De kern van glaswol van de panelen is 
getest en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 
1182. Zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Het paneel kan geringe 
puntbelastingen en uniforme verspreide belastingen dragen. 
Voor informatie over schuin installeren van het paneel of 
over het snijden van gaten in het paneel, zie installatiegids. 
Voorwaarden: zie Functionele eigenschappen, Mechanische 
eigenschappen.

INSTALLATIE Montage conform installatieschema inclusief 
informatie over de minimale afhanghoogte.

—
—  

Ecophon Solo Square 1200x1200 / 1000 mm a.o.p.  
Ecophon Solo Square 1200x1200 / 400 mm a.o.p. 
Ecophon Solo Square 1200x1200 / 200 mm a.o.p.. ....

kg

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Classificatie met betrekking tot brandgedrag
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INSTALLATIESCHEMA (M284) VOOR SOLO SQUARE

Afhanging met Verstelbare kabelhangers Afhanging met Rigide hanger Afhanging met Ophangbeugel

Min. totaalhoogte onderkant plafond:  
�1 140 mm / �2 291 mm / �3 121 mm

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF SNIJVERLIES)
Afm, mm

1200x1200

Ecophon Solo Square 1,44m² / paneel

Connect Verstelbare kabelhanger (Alt 1) 4 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 1) 4 st / paneel

Connect Rigide hanger (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 2) 4 st / paneel

Connect Plafondbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Alt. Connect Verstelbare plafondbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Paneelbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Alt. Connect Paneel hoekbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Ophangbeugel (Alt 3) 4 st / paneel

Connect Bevestigingsplaat (Alt 3) 4 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 3) 8 st / paneel

Ecophon Solo Square

Connect Verstelbare kabelhanger (Alt 1)

Connect Spiraal anker (Alt 1)

Connect Rigide 
hanger (Alt 2)

Connect Spiraal 
anker (Alt 2)

Connect Plafondbevestiging (Alt 2)

Alt. Connect Verstelbare 
plafondbevestiging (Alt 2)

Connect 
Paneelbevestiging 
(Alt 2)

Alt. Connect Paneel 
hoekbevestiging (Alt 2)

Connect Ophangbeugel (Alt 3)

Connect 
Bevestigingsplaat (Alt 3)

Connect Spiraal 
anker (Alt 3)
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Ecophon Solo Rectangle is een vrijhangend element. 
Er zijn drie verschillende ophangsystemen, Verstelbare 
kabelhangers, Rigide hanger en Ophangbeugels. 
Alle systemen creëren een strakke en minimalistische 
uitstraling. 
 
Het Ecophon Solo Rectangle paneel is verkrijgbaar in 
afmeting 2400x1200x40 mm met een gewicht van 
11,5 kg. Het paneel wordt geproduceerd uit glaswol 
met een hoge dichtheid en is voorzien van Akutex FT 
oppervlaktecoating op de zicht- en rugzijde van het 
paneel. De kanten zijn recht en geverfd.

ECOPHON SOLO™ RECTANGLE

Solo paneel Afhanging met Verstelbare kabelhanger

Afhaning met Rigide hanger Afhanging met Ophangbeugel

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 

2400
x

1200

Afmeting, mm 

Speciale Bevestiging •

Dikte 40

Inst.schema M281

400020001000500250125

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

0.0

Geluidsisolatie Niet van toepassing

Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 

AKOESTIEK De waarden in de grafiek verwijzen naar een 
meting van een enkel paneel. Indien de panelen in een cluster 
worden geplaatst met een onderlinge afstand van minder dan 
0.5 m. zal de Aeq per paneel iets afnemen.

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Frequentie Hz 

Privacy Niet van toepassing

Aeq, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m2 sabine) 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

kg

TOEGANKELIJKHEID De panelen kunnen worden 
gedemonteerd.

REINIGING De panelen mogelijk dagelijks worden afgestoft 
en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden 
gereinigd.

VISUELE UITSTRALING White Frost, benadert NCS 
kleurmonster S 0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 
99% uit diffuse reflectie bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 
mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

VOCHTBESTENDIGHEID De panelen zijn getest volgens 
ISO 4611 en bestand tegen een permanente relatieve 
luchtvochtigheid tot 95% bij 30° C zonder door te buigen, 
te vervormen of te delamineren. De panelen inclusief 
ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en 
temperatuur hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

BINNENKLIMAAT Gecertificeerd met het Binnenklimaat 
Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie. Schone ruimte classificatie ISO klasse 6/M3.5.

INVLOED OP HET MILIEU Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk “De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

BRANDVEILIGHEID De kern van glaswol van de panelen is 
getest en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 
1182. Zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Het paneel kan geringe 
puntbelastingen en uniforme verspreide belastingen dragen. 
Voor informatie over schuin installeren van het paneel of 
over het snijden van gaten in het paneel, zie installatiegids. 
Voorwaarden: zie Functionele eigenschappen, Mechanische 
eigenschappen.

INSTALLATIE Montage conform installatieschema inclusief 
informatie over de minimale afhanghoogte.

—
—  

Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 1000 mm a.o.p.  
Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 400 mm a.o.p. 
Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 200 mm a.o.p. ....

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Classificatie met betrekking tot brandgedrag
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INSTALLATIESCHEMA (M281) VOOR SOLO RECTANGLE

Afhanging met Verstelbare kabelhangers Afhanging met Rigide hanger Afhanging met ophangbeugel

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF SNIJVERLIES)

Ecophon Solo Rectangle 

Connect Verstelbare kabelhanger (Alt 1) 

Connect Spiraal 
anker (Alt 1) 

Connect Rigide hanger (Alt 2) 

Connect Spiraal 
anker (Alt 2) 

Connect Plafondbevestiging (Alt 2) 

Alt. Connect Verstelbare plafondbevestiging (Alt 2) 

Connect 
Paneelbevestiging 
(Alt 2) 

Connect Ophangbeugel (Alt 3) 

Connect Bevestigingsplaat (Alt 3) 

Connect Spiraal anker (Alt 3) 

Afm, mm 

2400x1200

Ecophon Solo Rectangle 2,88m² / paneel

Connect Verstelbare kabelhanger (Alt 1) 6 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 1) 6 st / paneel

Connect Rigide hanger (Alt 2) 2 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 2) 8 st / paneel

Connect Plafondbevestiging (Alt 2) 2 st / paneel

Alt. Connect Verstelbare plafondbevestiging (Alt 2) 2 st / paneel

Connect Paneelbevestiging (Alt 2) 2 st / paneel

Connect Ophangbeugel (Alt 3) 6 st / paneel

Connect Bevestigingsplaat (Alt 3) 6 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 3) 12 st / paneel

Min. totaalhoogte onderkant plafond:  
�1 140 mm / �2 291 mm / �3 121 mm 
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Ecophon Solo Circle is een vrijhangend element. Er 
zijn drie verschillende ophangsystemen, Verstelbare 
kabelhangers, Rigide hanger en Ophangbeugels. 
Alle systemen creëren een strakke en minimalistische 
uitstraling. 
 
Het Ecophon Solo Circle paneel is verkrijgbaar in 
afmeting Ø1200x40 mm met een gewicht van 4,5 
kg of Ø800x40 mm met een gewicht van 2 kg. 
Het paneel wordt geproduceerd uit glaswol met 
een hoge dichtheid en is voorzien van Akutex FT 
oppervlaktecoating op de zicht- en rugzijde van het 
paneel. De kanten zijn recht en geverfd.

ECOPHON SOLO™ CIRCLE 

Solo paneel Afhanging met Verstelbare kabelhanger

Afhanging met Rigide hanger Afhanging met Ophangbeugel

400020001000500250125
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Geluidsisolatie Niet van toepassing

Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 

AKOESTIEK De waarden in de grafiek verwijzen naar een 
meting van een enkel paneel. Indien de panelen in een cluster 
worden geplaatst met een onderlinge afstand van minder dan 
0.5 m. zal de Aeq per paneel iets afnemen.

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Frequentie Hz 

Privacy Niet van toepassing

Aeq, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m2 sabine) 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TOEGANKELIJKHEID De panelen kunnen worden 
gedemonteerd.

REINIGING De panelen mogelijk dagelijks worden afgestoft 
en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden 
gereinigd.

VISUELE UITSTRALING White Frost, benadert NCS 
kleurmonster S 0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 
99% uit diffuse reflectie bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 
mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

VOCHTBESTENDIGHEID De panelen zijn getest volgens 
ISO 4611 en bestand tegen een permanente relatieve 
luchtvochtigheid tot 95% bij 30° C zonder door te buigen, 
te vervormen of te delamineren. De panelen inclusief 
ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en 
temperatuur hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

BINNENKLIMAAT Gecertificeerd met het Binnenklimaat 
Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie. Schone ruimte classificatie ISO klasse 6/M3.5.

INVLOED OP HET MILIEU Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk ”De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

BRANDVEILIGHEID De kern van glaswol van de panelen is 
getest en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 
1182. Zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Het paneel kan geringe 
puntbelastingen en uniforme verspreide belastingen dragen. 
Voor informatie over schuin installeren van het paneel of 
over het snijden van gaten in het paneel, zie installatiegids. 
Voorwaarden: zie Functionele eigenschappen, Mechanische 
eigenschappen.

INSTALLATIE Montage conform installatieschema inclusief 
informatie over de minimale afhanghoogte.

—
—  

Ecophon Solo Circle Ø1200 / 1000 mm a.o.p.  
Ecophon Solo Circle Ø1200 / 400 mm a.o.p. 
Ecophon Solo Circle Ø1200 / 200 mm a.o.p. ....

kg

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Classificatie met betrekking tot brandgedrag

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 ø 1200

Afmeting, mm

Speciale Bevestiging •

Dikte 40

Installatieschema M282

ø 800

•

40

M292*

*www.ecophon.nl
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INSTALLATIESCHEMA (M282) VOOR SOLO CIRCLE

Afhanging met Verstelbare kabelhanger Afhanging met Rigide hanger Afhanging met Ophangbeugel

Min. totaalhoogte onderkant plafond:  
�1 140 mm / �2 291 mm / �3 121 mm

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF SNIJVERLIES)

Ecophon Solo Circle

Connect Verstelbare 
kabelhanger (Alt 1)

Connect Spiraal 
anker (Alt 1)

Connect Rigide 
hanger (Alt 2)

Connect Spiraal 
anker (Alt 2)

Connect Plafondbevestiging 
(Alt 2)

Alt. Connect Verstelbare 
plafondbevestiging (Alt 2)

Connect 
Paneelbevestiging 
(Alt 2)

Alt. Connect Paneel 
hoekbevestiging (Alt 2)

Connect Ophangbeugel (Alt 3)

Connect 
Bevestigingsplaat 
(Alt 3)

Connect Spiraal 
anker (Alt 3)

Afm, mm

Ø 1200

Ecophon Solo Circle 1,13m² / paneel

Connect Verstelbare kabelhanger (Alt 1) 3 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 1) 3 st / paneel

Connect Rigide hanger (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 2) 4 st / paneel

Connect Plafondbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Alt. Connect Verstelbare plafondbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Paneelbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Alt. Connect Paneel hoekbevestiging (Alt 2) 1 st / paneel

Connect Ophangbeugel (Alt 3) 3 st / paneel

Connect Bevestigingsplaat (Alt 3) 3 st / paneel

Connect Spiraal anker (Alt 3) 6 st / paneel
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Ecophon Solo Circle XL is een vrijhangend element. 
Het element wordt opgehangen met Verstelbare 
kabelhangers die aan het Connect Hoofdprofiel 
worden bevestigd.  
 
Het Ecophon Solo Circle XL paneel bestaat uit twee 
halve cirkels. Het komplete paneel is verkrijgbaar 
in afmeting Ø1600x40 mm met een gewicht van 
8 kg. Het paneel is geproduceerd uit glaswol met 
een hoge dichtheid en voorzien van  Akutex FT 
oppervlaktecoating op de zicht- en rugzijde van het 
paneel. De kanten zijn recht en geverfd.

ECOPHON SOLO™ CIRCLE XL 

Solo Circle XL paneel Rugzijde van Solo Circle XL

SYSTEEMASSORTIMENT

 
 Ø 1600

Afmeting, mm 

Speciale Bevestiging •

Dikte 40

Inst.schema M290

400020001000500250125
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Geluidsisolatie Niet van toepassing

Geluidsabsorptie Testresultaten conform EN ISO 354. 

AKOESTIEK De waarden in de grafiek verwijzen naar een 
meting van een enkel paneel. Indien de panelen in een cluster 
worden geplaatst met een onderlinge afstand van minder dan 
0.5 m. zal de Aeq per paneel iets afnemen.

a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

Frequentie Hz 

Privacy Niet van toepassing

Aeq, gelijkwaardig absorptie oppervlakte per paneel (m2 sabine) 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TOEGANKELIJKHEID De panelen kunnen worden 
gedemonteerd.

REINIGING De panelen mogelijk dagelijks worden afgestoft 
en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden 
gereinigd.

VISUELE UITSTRALING White Frost, benadert NCS 
kleurmonster S 0500-N, 85% lichtreflectie (waarvan meer dan 
99% uit diffuse reflectie bestaat). Retro reflectie coëfficiënt 63 
mcd*m-2lx-1. Glans < 1.

VOCHTBESTENDIGHEID De panelen zijn getest volgens 
ISO 4611 en bestand tegen een permanente relatieve 
luchtvochtigheid tot 95% bij 30° C zonder door te buigen, 
te vervormen of te delamineren. De panelen inclusief 
ophangconstructie kunnen echter niet in ruimtes worden 
geïnstalleerd waar de relatieve luchtvochtigheid (RH) en 
temperatuur hoger zijn dan respectievelijk 70% en 30°C.

BINNENKLIMAAT Gecertificeerd met het Binnenklimaat 
Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie 
Associatie. Schone ruimte classificatie ISO klasse 6/M3.5.

INVLOED OP HET MILIEU Voorzien van het Scandinavische 
milieukeurmerk ”De Zwaan”. Volledig recyclebaar.

BRANDVEILIGHEID De kern van glaswol van de panelen is 
getest en geclassificeerd als niet-brandbaar conform EN ISO 
1182. Zie Functionele eigenschappen, Brandveiligheid.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN Het paneel kan geringe 
puntbelastingen en uniforme verspreide belastingen dragen. 
Voor informatie over schuin installeren van het paneel of 
over het snijden van gaten in het paneel, zie installatiegids. 
Voorwaarden: zie Functionele eigenschappen, Mechanische 
eigenschappen.

INSTALLATIE Montage conform installatieschema inclusief 
informatie over de minimale afhanghoogte.

—
—  

Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 1000 mm a.o.p.  
Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 400 mm a.o.p. 
Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 200 mm a.o.p. ....

Land Standaard Klasse
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

Classificatie met betrekking tot brandgedrag

kg
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INSTALLATIESCHEMA (M290) VOOR SOLO CIRCLE XL

Afhanging met Verstelbare kabelhangers 
en Connect T24 Hoofdprofiel C3

Gemakkelijk verstelbare kabelophanging Raakvlak tussen panelen

Min. totaalhoogte onderkant plafond:  
� 190 mm

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF SNIJVERLIES)
Afmeting, mm

Ø 1600

Ecophon Solo Circle XL 2,01m² / paneel

Connect T24 Hoofdprofiel C3 0,65 st / paneel

Connect Spiraal anker 10 st / paneel

Connect Verstelbare kabelhanger 4 st / paneel

Connect Hanger clip 4 st / paneel

Ecophon Solo Circle XL

Connect T24 Hoofdprofiel C3

Connect Spiraal anker

Connect Verstelbare kabelhanger

Connect Hanger clip



Ecophon is gestart in 1958, toen de eerste 
akoestische panelen van glaswol in Zweden 
geproduceerd werden ter verbetering van de 
werkomgeving. Op dit moment is Ecophon 
een wereldwijde leverancier van akoestische 
systemen die bijdragen aan een goede ruimte 
akoestiek en een gezond binnenmilieu in elke 
werkomgeving; kantoren, onderwijsgebouwen, 
zorginstellingen en industriële 
productiegebouwen. Ecophon is onderdeel 
van de Saint-Gobain Groep en heeft in tal van 
landen verkoopkantoren en distributeurs.

Ecophon’s activiteiten worden geleid door 
een visie: wereldwijd marktleider worden in 
akoestische plafond- en wandsystemen door 
een superieure waarde voor de eindgebruiker 
te creëren. Ecophon is voortdurend in gesprek 
met overheidsorganen, arbo-organisaties en 
onderzoeksinstituten en is betrokken bij de 
uitwerking van nationale normen op het gebied 
van ruimte akoestiek. Hierdoor draagt Ecophon 
bij aan een betere werkomgeving, overal waar 
mensen werken en communiceren.

www.ecophon.nl

Saint-Gobain Ecophon BV, Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur, NL, Telefoon +31 (0)76 - 502 00 00, Fax +31 (0)76 - 501 74 00
e-mail: plafonds@ecophon.nl, www.ecophon.nl
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


