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MATTOJÄRJESTELMÄT
• Ari-tuulikaappimatto
• Ari-kosteantilanmatto
• Notrax tuoteperheen käytävämatot
KT-Kiinteistötarvike Oy
Ari Matting Systems









Ari-matolla saadaan näyttäviä sisääntuloja. Monimuotoisuuskaan ei aseta esteitä.
Ari-Matot ovat erittäin tehokkaita lianpysäyttäjiä. Itsekantavan ominaisuutensa ansiosta ne ovat helppohoitoisia ja hyvin erilaisiin tiloihin mukautuvia. Pääasiallisina käyttökohteina Ari-Matoille ovat tuulikaapit ja erilaiset sisäänkäynnit. Ari-Mattoja on saatavana myös logolla.

Materiaali kumi/muoviseos
Ari-tuulikaappimatto on suomalainen,
Suomessa valmistettu tuote. Maton karkea
pinta toimii erittäin tehokkaana lian irrottajana. Kaikkiin suuntiin rullattavissa oleva
Ari-tuulikaappimatto on miellyttävä käsitellä ja helpottaa siivousta, kun maton alle
kerääntynyt lika halutaan poistaa.
Koska matto on elastinen on sen käsittely
helppoa ja kevyttä. Moduulien kokoonpanossa ei tarvita erikoistyökaluja joten varioituneen maton korjaus on vaivatonta.
Matto ei naarmuta seiniä eikä vahingoita
kengänkorkoja.

Tekniset tiedot
Paksuus, mm
Paino, kg/m2

12 16 21 25
5,2 6,1 7,1 8,1
Kaikissa paksuuksissa vesiurat.

Moduulikoko 150 x 150 mm. Logo-kuviointia varten myös moduulikoossa 50 x 50 mm.
Kulutustakuu 5 vuotta, materiaalitakuu 2
vuotta.

Vakiovärien mallikartta. Tiilenpunainen, harmaa, sininen, punainen, vihreä ja musta.
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ARI-KOSTEANTILANMATTO
Matot valmistetaan kumi/muoviseoksesta.
Mittojen mukaan tehtynä, matto kootaan
150 x 150 mm moduuleista.
Yleisimpiä käyttökohteita ovat pesuhuoneet, uima-allastilat, päiväkotien märkäeteiset sekä terassi- ja parveketilat. Maton
tasaisella pinnalla on miellyttävä seistä ja
sitä on helppo pyyhkiä. Matto on helposti
rullattavissa, joka on tärkeä ominaisuus tiloja puhdistettaessa. Materiaalin työstäminen tilojen vaatimiin muotoihin on
helppoa.
Esteetön vedenkulku maton alla.
Paljaalle jalalle miellyttävä pinta on tärkeä ominaisuus. Kostealla alustalla maton tulee pysyä
paikallaan, mutta mattoa ja tiloja puhdistettaessa tulee sen liikuttelun olla vaivatonta.

Tekniset tiedot
Paksuus
Paino/m 2
Värit

10 mm
4,8 kg
harmaa, sininen, beige,
tiilenpunainen, vihreä,
punainen

Vakiovärien mallikartta. Harmaa, sininen, beige, tiilenpunainen, vihreä ja punainen.

SISÄÄNTULON MATOTUKSET
Matot ovensuuhun ja käytäville

Viking Line terminaalin asennetut Notrax
Swisslon käytävämatot parantavat käyttömukavuutta ja estävät ikävät liukastumistapaukset. Kävijämäärä kohteessa on päivittäin jopa 7 000 ihmistä matkatavaroineen.

Tutkimus osoittaa, että 86 % lattioiden
kustannuksista tulee siivouksesta.
86 % siivous, 10 % asennus ja 4 % korjaaminen. 90 % liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta, josta oikealla matotuksella voidaan pysäyttää jopa 80 %.
Oikealla mattovalinnalla voidaan pidentää
lattioiden ikää ja säästää
– siivouskustannuksissa
– lattioiden huolto- ja korjauskustannuksissa

Matto-Laurila Oy
Teerivuorenkatu 2
33300 TAMPERE

Uptown
raskaaseen jalankulkuliikenteeseen, soveltuu erityisesti isoihin sisäänkäynteihin
Pohja
kumi/vinyyliseos
Nukka
Decalon®
Kokonaispaksuus 9,5 mm
Nukkapaino
1270 g/m2
Kokonaispaino
4,6 kg/m2
Rullaleveydet
120 ja 180 cm
Värivaihtoehdot 6 eri väriä
Palotestattu
ASTM D2859 läpäisee DOC-FF-1-70
testin
Vedensidontakyky 6,8 l/m2

Uptown

Swisslon
raskaaseen jalankulkuliikenteeseen, soveltuu erityisesti isoihin sisäänkäynteihin
kumi/vinyyliseos
polyamidi-sekoite
7 mm
850 g/m2
3,1 kg/m2
100, 130 ja 200 cm
5 eri väriä
ASTM D2859 läpäisee DOC-FF-1-70 testin, EN 13501-1 Bfl-S1
6 l/m2

Swisslon

Mattojärjestelmässä joka matolla on oma tehtävänsä. Ovesta sisään tuleva lika pyritään rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle.
Lattiapintojen kuluminen saadaan vähenemään ja siivouksessa säästetään aikaa. Mitoiltaan matotus suunnitellaan käyttäjän tiloihin sopivaksi. Tämä on mahdollista eri levyisellä
rullatavaralla. Näin parannetaan koko kiinteistön yleisilmettä.
KT-Kiinteistötarvike Oy tuo maahan ja pitää varastossa useita mattolaatuja. Valittava laatu
määräytyy maton toimintakapasiteetin suhteessa käyttöpaikan tarpeeseen.
Mattojen pohja on kumi/vinyyliseosta, jonka ansiosta matto pysyy hyvin paikoillaan. Nukkaosa on keinokuitua tai yhdistettynä erilaisia kuitutyyppejä.
Kaikille kuitutyypeille paras päivittäispuhdistus on tehokas imurointi. Matot saadaan pysymään toimintakuntoisina vuosia, kun ne perushuolletaan säännöllisesti. Suositus perushuolloksi on 2…12 kertaa vuodessa.
Mattojen värivalikoima on kattava. Matto valikoimamme koostuu useista eri vaihtoehdoista käyttötarpeen mukaan.

Y-tunnus: 1871566-1
Puh. 0400 631 194
vesa@matto-laurila.ﬁ
www.matto-laurila.ﬁ

Tampereen Ovimatto Oy
Teerivuorenkatu 2
33300 Tampere

Y-tunnus: 0698292-2
Puh. 0400 631 194
vesa@tampereenovimatto.ﬁ
www.tampereenovimatto.ﬁ

