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APUA! MINUN ON VALITTAVA UUSI LATTIA
Onko uuden lattian valitseminen vaikeaa? Et ole ongelmasi kanssa yksin. Oikean lattian valitseminen ei ole

“

helppoa. Se on joskus vaikeaa myös meille, vaikka työskentelemme päivittäin lattioiden parissa. Lattiaa valit-

Valitseminen onkin
yhtäkkiä lastenleikkiä

taessa huomioitavia asioita on niin paljon: leveys, paksuus, kosteusolosuhteet, budjetti, makumieltymykset,

”

hoito, asennus... Me olemme löytäneet ratkaisun tähän ongelmaan!

UUSI, KAUNIS JA HELPPO
Olemme kehittäneet uuden tyyppisen lattian, joka näyttää parketilta, mutta tarjoaa kaikki vinyylin edut.
Uudelle lattialle valitsemamme nimi kuvaa hyvin näitä ominaisuuksia: sen nimi on ParquetVinyl, joka voidaan
suomentaa parkettivinyyliksi. Lattian valitseminen onkin yhtäkkiä lastenleikkiä.

EDUT PIKASILMÄYKSELLÄ
•

KAUNEUS

yhtä kaunis kuin aito parketti.

•

HELPPOUS

nopea asentaa ja erittäin helppo hoitaa.

•

VAHVUUS

kestää elämän kolhuja.

•

VAKAUS

erittäin luotettava: ParquetVinyl ei haalistu, värjäydy, paisu tai kutistu edes silloin,

		

jos sille kaatuu sangollinen vettä.

•

voidaan asentaa olemassa olevan lattian päälle.

OHUUS

Jäikö meiltä mainitsematta, että se on myös erittäin edullinen valinta?

PÄHKINÄNKUORESSA
EDULLINEN • HELPPO • VAHVA • LEVEÄT LAUDAT • LUKKOPONTTIJÄRJESTELMÄ • VAKAA
ParquetVinyl tarjoaa kaikki parketin edut ilman sille tyypillisiä haittapuolia.
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“ Nauti elämästä ”

“ Voinko asentaa lattian itse? Totta kai! ”

HALUATKO ASENTAA LATTIASI ITSE?
SE ON HELPPOA!
Vain harva meistä kykenee asentamaan parkettilattian itse. ParquetVinyl-lattian asentaminen sen sijaan onnistuu keneltä tahansa. Sinun ei tarvitse olla kokenut remontoija tai nikkaroija. Helpon asennuksen salaisuus on
tasainen pinta. Kun pinta on tasainen, ParquetVinyl-lattian asennus onnistuu hetkessä.
Aloita etsimällä nämä työkalut ja välineet: rima / mattoveitsi / lyijykynä / kumivasara / rullamitta / välikappaleet ja päätykappale

Olet valmis aloittamaan asennuksen.
Pakkaus sisältää helppotajuiset asennusohjeet. Lue ohjeet, ja olet valmis aloittamaan asennustyön.
Lukkoponttien ansiosta asennus onnistuu erittäin vaivattomasti. Jos et halua asentaa uutta lattiaasi itse,
voit tietenkin käyttää ammattilaisten tarjoamia palveluja.

Oletko remontoimassa? Valitse ParquetVinyl!
Oletko valmis jättämään hyvästit rumalle vanhalle lattialle? Valitse ParquetVinyl. Koska ParquetVinyl-laudoista
koottu lattia on erittäin ohut, se voidaan asentaa ongelmitta olemassa olevan lattian päälle.

ENTÄ HOITO? ERITTÄIN YKSINKERTAISTA!
Kuten jo mainitsimme, ParquetVinyl tarjoaa kaikki vinyylilattian edut. Tämä tarkoittaa, että roiskeet ja tahrat
eivät ole ongelma: esimerkiksi kahvitahra voidaan poistaa hetkessä pyyhkimällä. Tämä on mahdollista, koska
lattia on täysin vesitiivis. Sinun ei tarvitse huolehtia esimerkiksi märistä jaloista, lemmikkieläinten sotkuista,
lasten leikeistä tai juhlissa sattuvista vahingoista. Voit nauttia huoletta elämästä!
• vesitiivis, ei paisu • helppohoitoinen • roiskeet tai tahrat eivät ole ongelma
Lattia voidaan puhdistaa aina hetkessä vaivattomasti. Löydät hoitoa koskevia ohjeita tämän esitteen lopusta.
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“ Nauti huoletta auringosta ”

ANNA AURINGON PAISTAA!
Meillä on myös muita hyviä uutisia: ParquetVinyl kestää erinomaisesti auringonvaloa. Näin ei ole vinyylin kohdalla. Vinyylilattiat paisuvat tai kutistuvat lämpötilasta ja kosteudesta riippuen.
ParquetVinyl-lattiat eivät kutistu tai paisu edes altistuessaan suoralle auringonvalolle useiden tuntien ajan.
Voimme luvata tämän huoletta, koska olemme testanneet lattiamme ja tiedämme, että ne säilyttävät muotonsa ja värinsä. Ne ovat tämän ansiosta ihanteellinen valinta kuisteille ja huoneisiin, joissa on isot ikkunat.
•

kestää auringonvaloa

•

ei haalistu tai värjäydy

•

säilyttää muotonsa

•

soveltuu kaikkiin asuintiloihin

ParquetVinyl ja lattialämmitys? Täydellinen yhdistelmä!
Oletko päättänyt valita lattialämmityksen? ParquetVinyl soveltuu erinomaisesti myös lattialämmitysjärjestelmän päälle asennettavaksi. Se kestää ongelmitta lämpöä.

ERITTÄIN VAHVA!

Iskunkestävä

Jokaisesta kodista löytyy koheltajia ja tömistelijöitä... tämä ei ole kuitenkaan enää ongelma. ParquetVinyl
kestää elämää. Se on kehitetty viimeisintä teknologiaa hyödyntäen, ja se on erittäin vahva ja vakaa valinta
kaikkiin tiloihin ja olosuhteisiin.

•

iskunkestävä

•

tasainen

•

naarmuuntumaton

•

tahraantumaton

•

kulutusta kestävä

•

soveltuu kaikkiin asuintiloihin
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AIDON PUUN ULKONÄKÖ
4 mallistoa

ParquetVinyl tarjoaa vinyylin vaivattomuuden lisäksi myös aidon puun ulkonäön – se näyttää aivan oikealta parketilta. Tämä on tärkeä asia, sillä ulkonäöllä on merkitystä. Siksi se ei ole ainoastaan vinyyli, johon on
painettu koristekuviointi. Se on tarkoin harkittu ja suunniteltu uusi tuote, joka tarjoaa erinomaiset tekniset
ominaisuudet ja vaikuttavan aidon puun ulkonäön.

Kaikki mallistomme voidaan asentaa vaivattomasti mihin tahansa tilaan.

01

Garonne

02

Victoria

03

Lugano

04

Colorado

Mallistot poikkeavat ominaisuuksiltaan jonkin verran toisistaan, mutta ne kaikki tarjoavat samat edut:

•

Vahvuus

•

Asennusta helpottava lukkoponttijärjestelmä

•

Helppohoitoisuus

•

Säilyttää värinsä ja muotonsa eikä naarmuunnu

•

Ihanteellinen valinta remonttikohteisiin

•

Voidaan yhdistää lattialämmitysjärjestelmään

•

Kierrätettävyys

•

Pelkistetty tyylikkyys – ei T-listoja

•

Luonnollinen mattapintainen viimeistely

•

35 vuoden takuu (asuintilat) / 20 vuoden takuu (julkiset tilat)

Olemme kehittäneet 4 mallistoa, joista jokaisella on omanlaisensa luonne ja ominaisuudet.
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PINTA

YLEISKATSAUS 5 MALLISTOON
Annamme lattioillemme harjatulta pinnalta näyttävän viimeistelyn, jotta ne näyttäisivät aidolta parketilta. Valitse kevyesti harjattu lattia, jos
haluat luoda vähäeleisen vaikutelman. Valitse

MALLISTOT

GARONNE

VICTORIA

LUGANO

COLORADO

Mitat

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

Kovan pintakerroksen
paksuus

0,40 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

Käyttöluokka

Luokka 32
Julkiset tilat

Luokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Luokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Luokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Pinnan
rakenne

Syväharjattu puu

Syväharjattu puu

Syväharjattu puu

Luonnollinen puu (EIR)

Viiste

Kapea viiste

Kapea viiste

Kapea viiste

Leveä viiste 4V

Pakkauksen sisältö

2.562 m2

2.562 m2

2.562 m2

2.562 m2

Lautojen määrä / pakkaus

12 lautaa

12 lautaa

12 lautaa

12 lautaa

syväharjaus, jos haluat, että puun rakenne erottuu selkeästi.

I Kevyesti harjattu

I Syväharjattu

VIISTE
kapea viiste
Tämä viiste on juuri ja juuri näkyvissä. Se luo selkeän ja modernin vaikutelman, sillä lattialaudat
muodostavat yhtenäisen pinnan.
leveä viiste
Tämä viiste erottuu selkeästi.
Se luo perinteisen lankkulattian vaikutelman.

I Kapea viiste

I Leveä viiste

ULKONÄKÖ
hillitty
Suositko pehmeämpää, vähäeleisempää vaikutelmaa? Valitse silloin hillitty ParquetVinyl-lattia.
Maalaishenkinen
Maalaishenkiset lattiamme huokuvat luonnetta ja
tunnelmaa. Ne näyttävät luonnollisilta, sillä puun
oksat ja syyt erottuvat selkeästi.

I Hillitty
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I Colorado Rapids

I Victoria Silver

I Maalaishenkinen

13

01

Garonne

Garonne-malliston lattioille ovat tyypillisiä voimakkaat sävyerot. Ne luovat luonnollisia lattialankkuja vastaavan
vaikutelman. Kevyt harjaus ja oksat antavat lattialle luonnetta.
Tämän malliston hillityt lattiat sopivat yhteen monien eri sisustustyylien kanssa. Ne sopivat sekä maalaishenkisiin huoneisiin että moderniin tiloihin.

I Garonne Barista

1213 mm

4 mm
176 mm
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I Garonne Mist

GARO-206 I Garonne Latte

GARO-386

I Garonne Barista

GARO-387 I Garonne Ristretto

GARO-388

I Garonne Barista

Victoria

02

Victoria-malliston lattioiden puhtaat linjat luovat hillityn vaikutelman. Niissä ei ole selkeästi erottuvia oksia
tai sävyeroja. Tämän malliston lattioiden värisävyt ja pinnat huokuvat rauhaa ja pelkistettyä tyylikkyyttä.
Ne sopivat yhteen käytännössä minkä tahansa sisustustyylin kanssa.

I Victoria Frost

I Victoria Silver
1213 mm

4 mm
176 mm

I Victoria Silver

I Victoria White

VIC-022 I Victoria Ocean

VIC-700 I Victoria Creek

VIC-703

I Victoria Frost

VIC-701 I Victoria Silver

VIC-702 I Victoria Black

VIC-289
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“ Onni löytyy kotoa “
I Victoria Creek

03

Lugano

1213 mm

4 mm
176 mm

Lugano-malliston lattioiden jokaisen laudan sahaus on ainutlaatuinen. Tämä luo vaikutelman suuripiirteisesti
I Lugano Lakrima

sahatusta puusta ja konstailemattomasta kestävyydestä. Näiden lattioiden laudoissa ei ole käytännössä laink-

LUG-058 I Lugano Muskat

LUG-057

LUG-410 I Lugano Granica

LUG-060

aan sävyeroja, joten ne luovat yhtenäisen pinnan.

Sahauslinjat: Jokaiseen lautaan on lisätty sahauslinjat.
Tämä korostaa konstailematonta vaikutelmaa.

I Lugano Amaro

I Lugano Granica

I Lugano Angliano

LUG-497 I Lugano Angliano

04

Colorado

Tämän malliston lattioissa korostuvat puun luonnollinen ulkonäkö ja tuntu. Lautojen isokokoiset oksat ja syyt
luovat aidon puulattian vaikutelman.
Värilliset urat vetävät huomion puoleensa ja antavat jokaiselle laudalle oman luonteen. Nämä lattiat mahdollistavat yksilöllisen tunnelman luomisen maalaishenkiseen tai klassiseen tilaan. Ne soveltuvat hyvin myös
kovassa käytössä oleviin julkisiin tiloihin.

1213 mm

4 mm
176 mm

I Colorado Rapids

I Colorado Splash

COLO-1510 I Colorado Lake

COLO-1515

I Colorado Basin

COLO-1512 I Colorado Rapids

COLO-1513
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PARQUETVINYL-LATTIALAUTOJEN RAKENNE

1
2
3
4

1. Polyuretaanista valmistettu mattapintainen pintakerros
2. Kirkas kova pintakerros
3. Korkearesoluutioinen kuviokalvo
4. Erittäin vahva ja jäykkä runko (RCB-teknologia)

Extra tight
lock
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Kaikissa lattioissamme on asennusta nopeuttava ja helpottava
Tight Lock - lukkoponttijärjestelmä.

I Victoria Silver

HOITOVIHJEITÄ
ParquetVinyl-lattioiden hoito on lastenleikkiä. Pöly, hiekka ja muu irtolika voidaan poistaa imuroimalla tai lakaisemalla. Koska ParquetVinyl-lattiat ovat täysin vesitiiviitä,
ne voidaan pestä mopilla ja runsaalla vedellä, kun ne
tarvitsevat huolellisempaa puhdistusta. Suosittelemme
Bona Tile & Laminate Cleaner -puhdistusaineen käyttöä.
ParquetVinyl-lattian edut ovat selvät: sinun ei tarvitse
huolehtia lattian hoidosta, jolloin sinulle jää enemmän
aikaa oikeasti tärkeille asioille.
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