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CARL ACOUSTIC FLOOR 
Carl -akustiikkamatto julkiseen ympäristöön 

Carl -akustiikkamatto julkisiin ympäristöihin on hyvä valinta tilan tunnelman luomiseen. 
Alla näet julkisissa tiloissa suosittelemamme akustiikkamatot. Carl -akustiikkamaton 
laatuluokitus on 5.  Laatuluokitusta 4 ja 5 suosittelemme aina julkisiin tiloihin. 
Kulutusluokitus Carl -akustiikkamatolla on 33 

Carl ja Carl Stripe 

Carl -akustiikkamatto sopii sekä julkiseen ympäristöön että kotiympäristöön. Carl 
-akustiikkamaton avulla luot erityyppisiä kokonaisuuksia ja kuvioita riippuen siitä,  millä 
tavalla levyt halutaan asentaa. Carl on upea ja kestävä tuote. Carl -akustiikkamatosta on 
saatavana kaksi erilaista kuviovaihtoehtoa, joissa molemmissa on laaja värivalikoima.  



Kolme  askelta hyvän lattian luomiseen 

1. Laatu 
On tärkeää valita akustiikkamatto, joka on kestävä, varsinkin jos aiot asentaa / sijoittaa 
maton tilaan, jossa on paljon kulkua, kuten esimerkiksi eteiseen tai portaisiin. Useasti 
edullisin vaihtoehto ei ole paras. Laadukkaan maton ostaminen tulee pitkällä tähtäimellä 
kustannustehokkaammaksi. Carl -akustiikkamatto on korkealaatuinen, kustannustehokas  
ja erittäin pidetty. 

2. Väri ja kuvio 
Carl -akustiikkamattoa on saatavana kahta eri kuviointia, joissa molemmissa on laaja 
värivalikoima. Suosittelemme mattoja valittaessa käyttämään neutraaleja värejä, koska ne 
ovat ajattomia ja miellyttävät useimpien silmää. Saatavilla on tietysti voimakkaampiakin 
värejä jokaisen makuun. Carl -akustiikkamatto on ajaton ja tyylikäs.  

3. Puhdistus ja kuluminen 
Suunnitellessasi maton hankintaa, pohdi, millainen kulku ja liikkuminen tilassa on, ja 
valitse materiaali, väri ja tyyppi sen mukaan. Paras vaihtoehto on aina kestävä matto, joka 
ei tule ajan mittaan epätasaiseksi, likaiseksi ja kuluneen näköiseksi vilkkaasta liikenteestä 
huolimatta. Maton väri on myös hyvä valita tilan käytön mukaan. Esimerkiksi eteisessä voi 
olla helpompaa ylläpitää tummempaa mattoa, kun taas makuuhuoneessa voit suosia 
vaaleitakin värejä. 

Carl -akustiikkamattolaatat, jotka ovat kokoa 50 × 50cm, voidaan helposti korvata uudella 
mattolaatalla, jos jokin vahinko / onnettomuus tapahtuu etkä esimerkiksi saa siitä tahraa 
pois. Näin ei tarvitse vaihtaa koko lattiaa ja säästät aikaa ja rahaa. 

Äänenvaimennusarvo: ISO140-8 mukaan 24dB 
Paloluokitus: Bfl-s1



Carl 
Carl -akustiikkamatto voidaan yhdistää Carl Stripes -akustiikkamaton kanssa.  
Tuotteen kulutusluokka on 33 

Beige 5520 Sininen 5560 Camel 5509Ruskea 5531

Denim 5561 Harmaa 5542 Grafiitinharmaa 5531 Vihreä 5570

Sähkönsininen 5562 Vaaleanbeige 5522 Vaaleanharmaa 5540 Vaaleanvihreä 5576

Tummanruskea 5532 Natur 5820 Musta 5551 Punainen 5580



Ota yhteyttä niin kerromme lisää: 
 www.akustiikkapalvelut.fi | info@akustiikkapalvelut.fi | 0400 929 513 |  

Carl Stripes 
Carl Stripes -akustiikkamatto voidaan yhdistää Carl -akustiikkamaton kanssa.  
Tuotteen kulutusluokka on 33 

Sininen 5561 Ruskea 5609 Harmaa 5645 Musta 5650

Musta/harmaa 5640

Ladonta esimerkki harmaa 5645
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