Egger HOME Design GreenTec
Lattia, joka kestää kaiken.

Puu on toinen luontomme.
Puuta päivittäin käsittelevillä on erityinen suhde
luontoon. Työmme perustuu tämän kiehtovan
raaka-aineen kunnioittavaan käsittelyyn.
Tämä näkyy niin raaka-aineiden tehokkaassa
prosessoinnissa kuin valmiissa tuotteessakin.
Esimerkiksi käytämme ainoastaan alueellista,
kestävän metsätalouden puutavaraa ja myös
käyttämämme korkki on sertifioitua. Emme
tarkoituksella käytä pehmentimiä tai PVC:tä.
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Mitkään lattiat eivät sisällä haitallisia ainesosia
silloinkaan, kun lattian kuosipainatukseen
on käytetty vesiliukoista väriä. Tämän vuoksi
meidät on palkittu lukuisilla kansallisilla ja
kansainvälisillä ympäristösertifikaateilla.
Terveellinen asuminen puhuu puolestaan: EGGERlattialla varustetussa huoneessa ilmapiirin kerran
kokenut ymmärtää, miksi haluamme käyttää
puuta.

Kaikki tuotannon sivutuotteet, kuten lastut ja jäännöspalat kierrätetään kestävästi ja
ympäristöystävällisesti.
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DESIGN -LATTIA
Kaikkiin tilanteisiin sopiva tyyli ja eleganssi.

Kuosi: Elva tammi ruskea | EHD028

4

Kuosi: Elva tammi ruskea | EHD028

EGGER HOME
Design-lattia | GreenTec
Älä murehdi, vaikka et tiedäkään, mitä lattiasi on kestettävä
tulevaisuudessa. EGGER Design -lattia on tehty elämistä
varten – ei ainoastaan koristeeksi. Lattian autenttinen puinen
ilme toimii tyylikkäänä katseenvangitsijana huoneessa, kun
taas sen kestävä, valonkestävä pinta varmistaa pitkäaikaisen
ja virheettömän katselunautinnon. Design-lattiamme on
aina turvallinen valinta niin ahkerasti käytettyyn käytävään,
keittiöön tai mihin tahansa muuhunkin huoneeseen.

Kaikki näyttämämme ja mainitsemamme kuosit ovat imitaatioita.
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Kuosi: Carpio mänty | EHD025

Tukeva,
vedenpitävä,
luonnollinen.
Kestää kaiken

Olipa kyse tuolinjalasta tai sadesäästä, Design-lattia
kestää pidempään. Paineenkestävä, mittapitävä ja
naarmuuntumaton pinta pysyy kauniina.

Kestää kosteutta

Design-lattian kastuessa ei ole syytä huoleen. Lattia
on vedenkestävä ja pitävä jalan alla. Ihanteellinen
siis keittiöihin ja eteisiin tai miksipä ei koko asuntosi
lattiaksi.

Luo terveellisen ilmaston

Luonnollisesti hyvinvointia tukeva lattiamme on tehty
vedenkestävä ja pitävä jalan alla. Ihanteellinen siis
keittiöihin ja eteisiin tai miksipä ei koko asuntosi
lattiaksi. uusiutuvista raaka-aineista, puu on peräisin
kestävästä metsätaloudesta ja alusta kierrätettyä
korkkia.

Kuosi: Monfort tammi luonnollinen | EHD014

Kuosi: Monfort tammi luonnollinen| EHD014

Löydä inspiroivia ideoita tyyliäsi varten osoitteesta:
egger.com/design-flooring

Kuosi: Elva tammi ruskea | EHD028
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Kaikki näyttämämme ja mainitsemamme kuosit ovat imitaatioita.

Kuosi: Monfort tammi luonnollinen | EHD014
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Kuosi: Monfort tammi luonnollinen | EHD014

EGGER Design -lattia
– täydellisyys piilee
yksityiskohdissa.
Vahvinta lattiaamme ei tarvitse säästellä. Tukeva
ydin ja kestävä pinta suojaavat lattiaa integroidun
korkkialustan vaimentaessa tehokkaasti askelten
ääntä.
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Vähän kuluva ja vedenpitävä
kulutuskerros.

Autenttinen kuosikerros.

GreenTec -lauta sopii myös
kosteudenkestoa vaativiin tiloihin.

Integroitu, ääntä vaimentava
korkkialusta.
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Kaikki näyttämämme ja mainitsemamme kuosit ovat imitaatioita.

Toteuta tyyliäsi.
Haluatko kotiisi klassisen, luonnollisen vai modernin ilmeen?
EGGER HOME Design -lattia toimii kaikkialla. Valitse vain
jokaista huonetta varten tyyliisi parhaiten sopiva kuosi.

Art.-No.: 338150 EHD020 Art.-No.: 337955 EHD027 Art.-No.: 338372 EHD001 Art.-No.: 338280 EHD004 Art.-No.: 338228 EHD014
Monfort tammi luonnollinen
Zappulla mänty vaalea
Elva tammi valkoinen
Tammi karkea ruskea
Tammi velvet
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic

Art.-No.: 338341 EHD002 Art.-No.: 338082 EHD024 Art.-No.: 338013 EHD026 Art.-No.: 339164 EHD012 Art.-No.: 339195
Tammi karkea harmaa
Calora tammi harmaa
Carpio mänty tumma
Kivi harmaa
Kivi musta
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic
7.5/33 Classic
7.5/33 Large
7.5/33 Large

EHD011
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Kaikki näyttämämme ja mainitsemamme kuosit ovat imitaatioita.

Helppo asentaa, vaikea ylittää.
CLIC it! järjestelmällä itse asentaminen onnistuu ilman
aiempaa kokemusta vain muutamalla liikkeellä. Tuotteesta
ja käyttötarkoituksesta riippuen tämä voidaan tehdä uivasti
alustalle tai kokoalaisesti liimattuna. Ei ongelmaa!

EGGERin avulla ongelmia ei tule!
Jotta kaikki onnistuisi, tarvitset muutamia
työkaluja ja oikeanlaisia lisävarusteita. Voit
aloittaa valmistautumisen jo nyt.

Valmistelu
•
•
•
•
•
•

Huoneiden tarkka mittaus
Laske alue: lisää 5–10 % hukkapaloja varten
Määritä välys jalkalistoja varten
Määritä lattiatyyppi
Valitse kuosi
Alulattian käsittely / alusmatto

Työkalut
•
•
•
•
•
•
•

Viivain ja lyijykynä
Suorakulma
Pisto- tai pyörösaha / laminaattileikkuri
Vasara
Lyöntikapula
Sorkkarauta
Mattoveitsi

Varusteet
•
•
•
•

Höyrysulkukalvo
Jalkalistat
Clean-it-lattianpesuaine
Decor Mix&Fill -korjaussetti

Löydät yksityiskohtaisen oppaan
ja käytännön vinkkejä osoitteesta:
www.egger.com/flooring-checklist
Tutustu nyt asennusvideoihimme:
youtube.com/user/EggerOnline
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www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Saksa
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
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Tekniset muutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

flooring@egger.com

502072884

