


Etsikö lattiaa uuteen tai remontoitavaan rakennukseen? Se on samalla sekä 

jännittävää että hauskaa, koska lattialla on keskeinen osa kodin tunnelman 

luomisessa. Lattian pitää tietenkin näyttää kauniilta, olla mieluiten myös 

helppohoitoinen ja kestää kulutusta.

Jos toiveluetteloon sisältyy myös ”helppo asentaa”, ParquetVinyl on tuote, joka 

täyttää monta toivetta. ParquetVinyl-lattiassa yhdistyvät kaikki parketin edut 

vinyylin helppohoitoisuuteen. 

Haluatko lattian koko asuntoon? Ei ongelmaa! ParquetVinyl sopii joka tilaan, 

pienimmästä huoneesta ja eteisestä.

Tässä esitteessä kerromme siitä kaiken!
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Extra tight
lock

Mitä ParquetVinyl on? 

ParquetVinyl on vinyylien uutta sukupolvea eikä sitä voi verrata vanhoihin vinyylilaatuihin, 
kuten vinyylimattoon. Tässä tuotteessa jäykkä kalkkikivipohjainen alusta yhdistyy innovatiiviseen 
pintakerrokseen, joka muistuttaa ulkonäöltään täydellisesti puuta tai kiveä.
Kyseessä on siis tukeva lankku tai laatta. Huolitellun rakenteensa ansiosta ParquetVinyl ei juuri 
eroa aidosta parketista tai keraamisesta laatasta.

Kannatko huolta terveydestäsi ja ympäristöstä? 
Niin mekin! 

ParquetVinyl ei sisällä ftalaatteja eikä päästä ympäristöön kemiallisia aineita, eli 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Se on siis sataprosenttisen turvallinen ja 
terveellinen ihmisille, eläimille ja luonnolle.

Parempi kuin aito parketti

Äärimmäisen aidon näköiset kuviot saavat jopa asiantuntijat miettimään, onko kyseessä parketti vai ei. 
Suunnittelijamme kehittävät kuvioita, kunnes pienimmätkin yksityiskohdat täsmäävät. Lisäksi uniikkien 
lankkujen määrä on mahdollisimman suuri, jotta pystytään saamaan täysin luonnollinen ulkonäkö.

Pintarakenne on hämmästyttävän aito: se näyttää ja tuntuu puulta ja kiveltä. Tässä menemme pitkälle. 
Joidenkin mallistojen lankuissa on puun rakenne. Jos niissä näkyy oksankohta tai puunsyy, se myös 
tuntuu.

Kaikissa mallistoissa lankkuun tai laattaan on integroitu ääntä vaimentava askeläänieriste. Siitä on vain 
etua. Näin voit olla varma, että pienet epätasaisuudet tasoittuvat, asentaminen on todella nopeaa, 
askeläänet vaimenevat eikä tietenkään tarvitse hankkia ylimääräistä askeläänieristettä.

Lattia asennetaan Tight Lock -järjestelmällä, 
joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. 

1.  Matta PU-pintakerros

2. Läpinäkyvä kulutuskerros

3. Suuren resoluution kuviokalvo

4. Äärimmäisen vahva ja jäykkä alusta (RCB-teknologia)

5. Integroitu askeläänieriste

Eco-
friendly
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I  Ivola Roasted Bean

Aluslattia - vaikuttaa akustiikkaan 

Joko kerroimme, että ParquetVinyl ja tämä aluslattia voidaan asentaa, 
vaikka käytössä on lattialämmitys? 
Sille on joitakin ehtoja, mutta se on mahdollista.

Vinttikamariin…
ParquetVinyl sopii todellakin joka tilaan!

• Keittiöön tai kylpyhuoneeseen, jossa joskus voi tulla vettä lattialle? a
• Suureen vinttitilaan? a
• Vanhojen laattojen päälle? a
• Lattialämmityksen päälle? a

Vedenkestävä
Ei päästä pisaraakaan vettä läpi! Eikä myöskään ämpärillistä. Nesteet ja lika eivät pääse 
imeytymään lattiaan eivätkä myöskään saumojen tai ponttien välistä. Voit siis nukkua 
rauhassa: lattian alle ei muodostu pahaa hajua tai hometta. 

vahva rakenne 
ParquetVinyl on vain 4 mm paksu (integroidun askeläänieristeen kanssa 5 mm), mutta 
hämmästyttävän vahva. Se kestää kovaa kulutusta. Anna elämän vain kulkea kulkuaan! 

Vakaa
Ydinkerroksen pohjana on kalkkikivi, joka tekee ParquetVinyl-lattiasta erittäin vakaan. 
Lattia liikkuu minimaalisesti jopa suorassa auringonvalossa ja korkeissa lämpötiloissa. 
Lattian väri ja muoto säilyvät PU-pintakerroksen ansiosta.

Iskunkestävä
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Voinko asentaa lattian itse? 
Totta kai!

Haluatko asentaa sen itse?

Jokainen voi asentaa ParquetVinyl-lattian. Sitä varten ei tarvitse olla erityisen kätevä. 
Hyvin asiaan perehtynyt nikkaroija pystyy jopa saamaan aikaan kalanruotokuvion. 
Salaisuus on tasainen alusta. Jos alusta on tasainen, lattia on asennettu käden käänteessä.

Et tarvitse kalliita tai ammattimaisia työkaluja.
Näiden seitsemän yksinkertaisen työkalun avulla pääset nopeasti alkuun:

• lyijykynä

• rima

• mattoveitsi

• kumivasara

• rullamitta

• kiilat (8 mm)

• lyöntikapula

Nopeasta pintaremontista peruskorjaukseen: valitse ParquetVinyl!

Vanhan lattian purkaminen on raskasta työtä eikä aina niin helppoa. Puhumattakaan lisäkuluista, joita 
siitä syntyy. ParquetVinylin suuri etu on, että sen voi asentaa vanhan lattian päälle, mikäli se on tasainen 
ja kiinteästi alustaan asennettu. Tämä on mahdollista, koska materiaalin paksuus on vain 4-5 mm,
mikä on ainutlaatuista.

ParquetVinyl asennetaan kelluvana. Haluatko asentaa lattian tilapäisesti vuokra- tai 
opiskelijaasuntoon. Lattian voi myös purkaa nopeasti.

“
”
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Nauti huoletta auringosta Helppo hoitaa

ParquetVinyl-lattian hoito on lasten leikkiä Muiden lattioiden tavoin lattia on hyvä lakaista tai imuroida 
päivittäin hiekan poistamiseksi, jotta vältetään naarmujen syntyminen. Lisäksi hoidat lattiaa pesemällä 
sen säännöllisesti. 

Lemmikkieläinten ja niiden omistajien suosikkilattia

Likaiset tassunjäljet olohuoneessa, innostuksissaan kukkaruukun kaatunut kissa tai koiranpentu, joka 
toivottaa sinut tervetulleeksi höyhenmatolla (ja tyynyjä on yksi vähemmän) ... kun sinulla on 
ParquetVinyl, voit vain nauraa tällaisille tilanteille. Lattiahan on taas puhdas käden käänteessä.

Tiesitkö muuten, että ParquetVinyl on erinomainen valinta allergikoille?

“ ”
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Yukon

Caldera

Ivalo

PUU- TAI KIVIJÄLJITELMÄ

ParquetVinyl-lattian tunnusmerkkinä ei ole vain vinyylin helppous. Se muistuttaa myös ulkonäöltään 

puuta tai kiveä, eli näyttää samalta kuin aito parketti- tai kivilattia. Pitäähän silmäniloa olla.

Siksi se ei olekaan mikä tahansa kuvioitu vinyyli. Tuote on suunniteltu erittäin huolellisesti, sen tekniset 

ominaisuudet ovat hyvät ja ulkonäkö hämmästyttävä.

Minkä tahansa mallin valitsetkin, voit olla varma siitä, että sen voi asentaa ongelmitta kaikenlaisiin tiloihin.

Mallistoissa on joitakin teknisiä eroja, mutta nämä ominaisuudet koskevat kaikkia:

• Todella vahva

• Helppo ponttikiinnitys

• Vaivaton hoitaa

• Väri ja muoto pysyvät

• Ihanteellinen remonteissa

• Voidaan käyttää yhdessä lattialämmityksen kanssa

• Täysin kierrätettävä

• Ei väliprofiileita, eli pinta on yhtenäinen

• Mattapintainen ja luonnollinen ulkoasu

• 35 vuoden takuu (kotitalouskäytössä) / 20 vuoden takuu (kaupallisessa käytössä) Sava & Yukon              kalanruodot
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Ivalo

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

Ivalo Barley 
IVA-2702-IB art. 502125034

Ivalo Oat
IVA-2696-IB art. 502125035

Ivalo Roasted Bean
IVA-2703-IB art. 502125036

Ivalo Cane
IVA-2697-IB art. 502125038

Ivalo Dark Malt
IVA-2695-IB art. 502125037

Ivalo Rye 
IVA-2704-IB art. 502125032

Ivalo Amaranth
IVA-2701-IB art.502125033

I  Ivola Dark Malt

Haluatko lattian, jonka rakenne ei ole raskaan puumainen eivätkä värisävyt intensiivisiä? 

Siinä tapauksessa pidät varmasti Ivalosta. Pinta saa säväyksen siellä täällä näkyvien poikkiviiltojen 

ansiosta. Trendikäs värivalikoima, jonka sävyt ovat hienovaraiset, luo tunnelmaa tinkimättä dynamiikasta. 

Ivalo on monipuolinen, koska se on syväharjattu ja tuntuu erittäin mukavalta Plussaa on myös integroitu 

askeläänieriste.

Integroitu 
aluslattia
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I  Ivola Oat
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Yukon

Yukon Tan
YUK-2621-IB art. 502125010

Yukon Beach
YUK-2625-IB art. 502125012

Yukon Desert Dune
YUK-2626-IB art. 502125013

Yukon Sea Stone
YUK-2622-IB art. 502125011

Yukon Mistral
YUK-2631-IB art. 502125014

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Yukon Sea Stone

Yukon huokuu levollisuutta ja ylellisyyttä. Pehmeät, luonnolliset värit yhdistyvät puurakenteeseen, 

jossa näkyy paikoitellen oksankohtia. Lattia ei kuitenkaan koskaan näytä tylsältä. Syvä, aidon näköinen 

puurakenne ja poikkeuksellisen suuri määrä uniikkeja lankkuja saavat aikaan sen, että saatat melkein 

unohtaa, että kyseessä ei ole aito parketti. Lattiassa on integroitu aluslattia, joka mahdollistaa helpon 

asennuksen ja tarjoaa hyvän akustiikan.

Integroitu 
aluslattia
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I  Yukon Beach I  Yukon Beach
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Sava Sand 
SAV HB-2253-IB art. 502125020

Yukon Tan
YUK HB-2621-IB art. 502125017

Yukon Desert Dune
YUK HB-2626-IB art. 502125018

Sava Almond
SAV HB-2254-IB art. 502125021

Yukon Mistral
YUK HB-2631-IB art. 502125019

5 (0,55) mm

123 mm

615 mm

I  Yukon Desert Dune

Kalanruotokuvioinen lattia on ylellinen ja elegantti, se on klassikko, joka on taas tullut 

muotiinja nyt pysyvästi. Kalanruotolattia sopii saumattomasti sekä moderniin että 

klassiseen sisustukseen. Haluatko tyypillisen avantgarde-tunnelman kotiisi?

Se on mahdollista toteuttaa ilman suurta budjettia.

Olemme valinneet kalanruotomallistoamme varten kaikkein suosituimmat värit Sava- ja Yukon-

mallistoista. Molemmat kokoelmat ovat väreiltään hillittyjä, mikä korostaa kalanruotolattian kauneutta.

Integroitu 
aluslattia

Sava & Yukon - kalanruodot
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I  Sava I  Sava AlmondI  Sava Almond
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Caldera Basalt  300*600
CAL-1443-IB art. 502125026

Caldera Basalt  615*615
CAL-1443-IB art. 502125027

Caldera Seasalt  300*600
CAL-1442-IB art. 502125024

Caldera Seasalt  615*615
CAL-1442-IB art. 502125025

Caldera Stone 300*600
CAL-1444-IB art. 502125028

Caldera Stone 615*615
CAL-1444-IB art. 502125029

5 (0,55) mm 5 (0,55) mm

300 mm 615 mm

600 mm
615 mm

Caldera

I  Caldera BasaltI  Caldera Stone

Caldera-malliston lattia koostuu aidon näköisistä laatoista. Se näyttää kivilattialta, mutta tarjoaa 

ParquetVinylin edut: helppo asentaa ja hoitaa. Lattia ei myöskään tunnu lainkaan kylmältä. 

Laattoja on ulkonäöltään kolmenlaisia ja kahta kokoa. Koska niiden ulkonäkö on neutraali, 

ne sopivat kaikenlaiseen sisustukseen.

Integroitu 
aluslattia
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I  Caldera Seasalt I  Caldera Seasalt
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MALLISTOT Mitat
mm

Kulutuskerroksen 
paksuus / mm

Käyttöluokka Pintarakenne Ura
Integroitu 
aluslattia

Pakkauksen 
sisältö

Uniikkien 
lankkujen 
määrä

IVALO 4 x 176 x 1213 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Puurakenne Ura 4V Kyllä 2.348 m² 20

YUKON 5 x 176 x 1213 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Synkroninen 
puurakenne(EIR)

Värillinen ura 4V Kyllä 2.348 m² 20

SAVA  kalanruodot 5 x 123 x 615 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Syvä puurakenne Värillinen ura 4V Kyllä 2.269 m² 28

YUKON  kalanruodot 5 x 123 x 615 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Synkroninen 
puurakenne(EIR)

Värillinen ura 4V Kyllä 2.269 m² 28

CALDERA 5 x 615 x 615 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Kivirakenne Värillinen ura 4V Kyllä 2.269 m² 4

CALDERA 5 x 300 x 600 0,55
Käyttöluokka 33 
julkiset tilat 

Kivirakenne Värillinen ura 4V Kyllä 2.340 m² 12/16

Yhteenveto I  Kevyesti harjattu I  Syväharjattu I  Hieno ura I  Syvä uraI  kevyesti rustiikkinen I  rustiikkinen I  Kivi
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www.parquetvinyl.com
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