
Akustiikkaa ja sisustusta

Päiväkotiin 
ja kouluun



Miellyttävää äänimaailmaa, 
oppimista, hauskaa ja 
tyylikästä sisustamista 
– niistä on Yesecon 
akustiikkatuotteet tehty.

Siellä missä on lapsia, siellä on  
iloista ääntä. Äänet voivat kuitenkin 
nousta liiankin voimakkaiksi  
aiheuttaen väsymystä ja keskittymis- 
vaikeuksia. Yesecon akustiikka- 
tuotteilla parannetaan tilojen viihtyisyyttä  
luomalla miellyttävä ääniympäristö. 
Tuotteemme ovat samalla myös  
kauniita sisustuselementtejä.

Tuotesarjamme muuntuvat  
monenlaisiin tiloihin, ja akustiikka-
ratkaisut voidaan suunnitella  
sisustukseen saumattomasti sopiviksi, 
tilan tyylistä tinkimättä. Mahdollisuuksia 
on inspiroivan paljon!



Satunurkka

Väriskaalat

Kontrasti / PinkkiKontrasti / Lime

Harmonia / Lämmin Harmonia / Viileä

Kontrasti / Keltainen Kontrasti / Petrooli

Satunurkka -taulu

Satunurkka-kokonaisuudella luodaan tilaan näyttävä sisustus-
elementti. Samalla voidaan rajata viihtyisä tila, jossa satuilu, 
laulaminen tai opetus tapahtuu. Satunurkka koostuu seinälle 
sijoitettavista kangaspäällysteisistä sisustustauluista, joiden määrä, 
asettelut ja värit voidaan valita omien tarpeiden ja tyylin mukaisesti. 
Valintaa helpottaaksemme olemme luoneet erilaisiin sisustuksiin 
sopivia värikarttoja ja asettelumalleja. Värikäs-sarjalla voidaan 
luoda näyttävyyttä tilaan. Harmonian skaalat sulautuvat helposti sekä 
romanttisiin että moderneihin sisustustyyleihin. Kontrasti-skaalat luovat 
tilaan rytmikkään kokonaisuuden, ja jokainen voi valita skaalaan 
oman sisustuksensa maustevärin.

Asettelumallit

Värikäs / Kevät Värikäs / Fuksia Värikäs / VihreäVärikäs / Aurinkoinen

Koko: 80 x 56 cm. 9 kpl tauluja. 12 kpl tauluja.

Taulujen kangaspäälliset ja täytteet on valm-
istettu kierrätysmateriaaleista. Akustoiva mate-
riaali on Inno Suomi -palkinnon (2010) saanutta 
hamppukuitua.



Oppila-kokonaisuus tuo päiväkoti- ja alakouluikäisten oppiaiheet 
hauskasti ja näyttävästi opetustiloihin akustoiden samalla tilaa 
tehokkaasti. Oppila esittelee aakkoset, numerot sekä raikkaat 
perusvärit. Seinätilan puuttuessa Oppila tarjoaa oivan ratkaisun, 
jolloin akustiikkalevyt voidaan ripustaa kattoon.

Oppila

Taulujen etupuolella esitellään aakkoset (a-ö) ja numerot, takapuolella värit.
Määrä: yhteensä 40 kpl (aakkoset ja numerot). Ripustus: vaijeri, koukut.

Taulujen kangaspäälliset ja täytteet on valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
Akustoiva materiaali on Inno Suomi -palkinnon (2010) saanutta hamppukuitua.

Aakkostaulun koko: 40 x 40 x 4,5 cm.



Muuttaisiko lastentilaan suuren suuri valas, viisi pientä ankkaa, 
marssivat elefantit vai koko Leikkilän hahmokaarti? Leikkilän lystikkäät 
hahmot tuovat tunnelmaa ja muistuttavat lapsia tutuista saduista, 
loruista ja lauluista. Rauhallinen värimaailma ja linjakkaat muodot 
sopivat monentyylisiin tiloihin. Hahmot voi ripustaa kattoon tai 
seinälle ja vaikkapa pöydän tai tarinanurkkauksen päälle: akustisesti 
tehokkaimmalle paikalle, sinne, missä leikitään ja ääntä syntyy!

Leikkilä

Koko: 80 x 70 cm.
Ripustus: katosta 
roikkuen.

Koko: 80 x 63 cm.
Ripustus: katosta 
roikkuen.

Koko: 60 x 115 cm.
Ripustus: katosta 
roikkuen.

Koko: 73 x 78 cm.
Ripustus: katosta 
roikkuen.

Kokonaisuudessa 3 kpl pilviä (kaksi valkoista ja harmaa). Pilven koko: 120 x 80 cm. 
Ripustus: vaakasuoraan katosta roikkuen.

Taulujen kangaspäälliset ja täytteet on valmistettu kierrätysmateriaaleista. 
Akustoiva materiaali on Inno Suomi -palkinnon (2010) saanutta hamppukuitua.



Akustiikka
Hyvä akustiikka lisää tilojen viihtyisyyttä ja 
toimivuutta. Miellyttävä ääniympäristö on 
olennainen osa hyvinvointia, terveyttä ja 
viihtymistä niin aikuisille kuin lapsillekin.  
Elinympäristön keskimääräisen äänitason 
tulisi pysytellä 35dB:n tasolla, joka vastaa 
oleskelua kirjastossa. Lasten oleskeluun 
ja oppimiseen tarkoitetuissa tiloissa suo-
siteltu jälkikaiunta-aika on 0,4–0,6 s.  
Akustisesti hyvässä ympäristössä saa 
puheesta hyvin selvää eikä ääntä tarvitse 
korottaa tullakseen kuulluksi.  Meluton 
ympäristö parantaa tutkitusti tarkkaavai-
suutta ja keskittymiskykyä. Päiväkoti- ja 
koulumallistojemme tuotteet on suunni-
teltu vastaamaan erityisesti oppimisym-
päristöjen akustisia tarpeita.

Ekologisuus
Kestävät arvot ohjaavat toimintaamme. 
Akustiikkatuotteemme valmistetaan 
luonnonkuituja ja kierrätysmateriaaleja 
hyödyntäen. Tuotteemme ovat ekologisia 
valmistaa ja turvallisia käyttää.

Materiaalit
Tuotteidemme akustinen tehokkuus on 
huipputasoa. Luonnonkuituja ja kierrä-
tysmateriaaleja hyödyntävät tuotteemme 
ovat ekologisia ja tutkitusti paloturvallisia 
sekä täyttävät huoneilmalle asetetut kor-
keat laatuvaatimukset (M1-päästöluok-
ka). Pintamateriaalit ovat pitkäikäisiä ja 
kestäviä. Koska tuotteet kestävät kos-
kettelua, ne voidaan asentaa paikkoihin, 
joissa niistä saadaan paras hyöty.

Sijoittelu ja asennus
Kaikki Yesecon tuotteet ovat akustises-
ti tehokkaita, kosketusta ja kulutusta 
kestäviä. Samalla ne ovat myös kauniita, 
yksityiskohtaisesti suunniteltuja sisus- 
tuselementtejä. Tämä mahdollistaa nii-
den asentamisen akustisesti tehokkaim-
paan paikkaan, useimmiten lähelle ää-
nilähdettä, melun syntymiskorkeudelle.  
Akustiikka paranee, kun äänenvaimen-
nusmateriaalia sijoitetaan tasapainoi-
sesti seinä- ja kattopinnoille sekä lähelle 
äänilähdettä, äänen heijastumiskohtaan, 
esim. lastentiloissa n. metrin korkeudelle 
lattiasta.  Oikealla sijoittelulla saa suurem-
man hyödyn vähemmällä akustiikkama-
teriaalilla. Tarvittava akustiikkatuotteiden 
määrä riippuu tilan koosta, pinnoista ja 
kalustuksesta. Tuotteidemme asennus on 
helppoa, ne voidaan asentaa ruuveilla.

Huoletonta hoitoa
Yesecon akustiikkatuotteet säilyttävät 
hyvät akustiset ominaisuutensa vuodesta 
toiseen ilman erityistä hoitoa. Halutessa 
tuotteet voidaan imuroida kevyesti.

Tehokkaita ratkaisuja,  
kestävästi

Yesecon monipuolisesta 
tuotevalikoimasta voi valita juuri 
omaan tilaa sopivat ratkaisut. 
Päiväkotimallistoa voi täydentää 
myös muilla tarjolla olevilla 
tuotteillamme.  
 

Sermit
Yeseco-sermit ovat paitsi tehokkaita ää-
nenvaimentimia, myös kätevä tapa rajata 
rauhallinen työ- tai leikkipiste suurissa 
tiloissa. Sermeihin voi myös valita tilaan 
tai muihin tuotteisiimme sopivan väri-
skaalan.

Seinä- ja kattoelementit
Mikäli tila kaipaa hillittyä akustiikkaratkai-
sua tai sen toimivutta tai ilmettä halutaan 
parantaa Yesecon akustisilla sisustuside-
oilla, tarjoamme myös luonnonkuitupin-
taisia, luonnonvaaleita akustiikkalevyjä. 
Tyylikkään ja värikkään pinnan saa valit-
semalla tuotteet kangaspintaisina.

Kuvatulosteiset tuotteet
On mahdollista saada myös persoonal-
lisia luonnonkuitupinnalle tai kankaalle 
kuvatulostettuja tauluja, joissa on itse 
valittu kuva. 

Teemme jatkuvasti tuotekehitystä ja 
luomme uusia tuotteita täyttämään asi-
akkaittemme tarpeita. Yeseco Oy:n koko 
valikoimaan voi tutustua osoitteessa 
www.yeseco.fi.

Yesecon muut  
akustiikkatuotteet



Tuotteemme muuntuvat moneen, 
etsitään yhdessä sopiva ratkaisu! 
Tarjoamme mielellämme 
asiantuntemustamme.

Näin voi ostaa Yeseco-tuotteita:
1. Valitaan tilaan ja sisustukseen 

sopivat akustiikkakonseptit 
(Satunurkka, 
Oppila, Leikkilä).

2. Lasketaan tilan koko: 
pituus x leveys x korkeus. 

3. Arvioidaan tarvittava akustiikka-
tuotteiden määrä www.yeseco.fi  
nettisivuilta löytyvin ohjein.

4. Täytetään tilauslomake osoitteessa 
www.yeseco.fi 

Ota yhteyttä!
Yeseco Oy
Paljekatu 6
38200 Sastamala

info@yeseco.fi 

+358 (0)50 400 0020

Kuinka voimme auttaa?


