Aidon puun
ulkonäkö,
vinyylin vaivattomuus.
Ellet aio kulkea koko elämääsi varpaillasi, tiedät, että lähes jokaiseen päivään mahtuu
pieniä vahinkoja. Eikä tämä haittaa. Mutta entä lattiasi? Sen on näytettävä hyvältä,
mutta kestettävä silti jokapäiväistä elämää! Roiskeita, tanssimista, hyppimistä...
Parquetvinyl selviää niin elämän pienistä vahingoista kuin suurista juhlistakin. Jos toivelistallasi on myös helppo asennus, tämä lattia on juuri sinulle! Parquetvinyl-lattioissa
yhdistyvät kaikki puulattian ja helppohoitoisen vinyylin edut. Haluatko asentaa uuden
lattian kotisi kaikkiin huoneisiin? Tämäkään ei ole ongelma: mallistoistamme löytyy
varmasti juuri oikea vaihtoehto kaikkiin huoneisiin WC:stä ullakolle. Lue lisää Parquetvinyl-lattioista tästä esitteestä!

Vedenkestävä
Parquetvinyl

Enemmän iloa ja vähemmän stressiä
Lasten hauskanpitoa on aina ilo seurata. He osaavat valloittaa sydämesi hullunhauskoilla ideoillaan. Heillä on aina jotakin meneillään. Kun näet ilon heidän silmissään, et
voi olla liittymättä mukaan hauskanpitoon. Heidän maailmassaan jokainen päivä on
seikkailu, jonka aikana kalat osaavat puhua, huonekalut muuttuvat esteradaksi ja lattia
on laavaa – tai vesiliukumäki! Hymyilet ja ajattelet: ”Onneksi Parquetvinyl-lattiani on
myös vedenpitävä!”

Parquetvinyliä kiitos!

Tarn Canyon

TAR - 844 - IB

Parquetvinyl on uuden sukupolven vinyyli, jolla on vain vähän yhteistä vanhempien
vinyylityyppien, kuten rullina myytävän vinyylin, kanssa. Siinä on kalkkikivipohjainen
jäykkä runko yhdistettynä innovatiiviseen pintakerrokseen, joka jäljittelee tarkoin
puun ja/tai kiven epäsäännöllistä ja epätäydellistä ulkonäköä. Puhumme siis vankkarakenteisista lankuista tai laatoista. Innovatiivisen rakenteen ansiosta Parquetvinyl-lattian ja aidon puulattian tai keraamisen laatan välinen ero on tuskin havaittavissa.
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Parempi kuin
aito puu.

Upea puun tuntu
Johtavissa mallistoissamme on
synkronoitu puukuvio (EIR-teknologia). Tämä tarkoittaa, että koho- ja
kaiverruskuviot vastaavat täsmälleen
kuviokalvoon painettuja oksia ja syitä.

Markkinoiden helpoin
lukkoponttijärjestelmä

1

Polyuretaanista valmistettu
mattapintainen pintakerros

2

Kirkas kova pintakerros

3

Korkearesoluutioinen
kuviokalvo

4

Erittäin vahva ja jäykkä
runko (RCB-teknologia)

5

Integroitu aluslattia

Kaikissa lattioissamme on asennusta
nopeuttava ja helpottava Tight Lock
-lukkoponttijärjestelmä, jonka saumat
ovat taatusti vesitiiviit.

Integroitu aluskerros
Kaikissa mallistoissamme on lankkuun
tai laattaan integroitu ääntä vaimentava
aluslattia. Tästä on vain hyötyä. Hyötyjä
ovat esimerkiksi alustan pienten
epätasaisuuksien kompensointi, lattian
huomattavasti nopeampi asennus,
parempi äänenvaimennus ja tietenkin se,
että erillistä aluslattiaa ei tarvita.

Erittäin realististen kuvioiden ansiosta todelliset asiantuntijatkaan eivät ole aina varmoja, onko kyseessä aito puulattia. Suunnittelijamme työstävät kuvioita, kunnes ne
ovat todenmukaisia viimeistä yksityiskohtaa myöten. He suunnittelevat lisäksi mahdollisimman suuren määrän eri tavoin kuvioituja levyjä, jotta kuvioissa ei olisi silmiinpistävää toistoa ja lattia näyttäisi luonnolliselta. Pinta on yllättävän todentuntuinen:
näet ja tunnet puu- tai kivipinnan. Teemme kaikkemme tämän vaikutelman saavuttamiseksi. Joissakin mallistoissamme on ”synkronoitu puukuvio”. Jos näet oksan
tai puun syyn, voit myös tuntea sen sormillasi.

Soveltuu kohteisiin, joissa on
lattialämmitys ja -jäähdytys
Mainitsimmeko jo, että Parquetvinyllattia voidaan asentaa myös kohteisiin,
joissa on lattialämmitys ja -jäähdytys?
Kohteisiin liittyy tietenkin joitakin
rajoituksia, mutta erinomaisen
lopputuloksen saavuttaminen on
mahdollista useimmissa tapauksissa.
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Valitse puhtaus
ja helppous.

Helppo asentaa itse
Parquetvinyl-lattia on helppo asentaa
itse. Asennukseen ei tarvita erikoistyökaluja. Toinen käsipari nopeuttaa
työskentelyä (ja on avuksi upean
lopputuloksen kunniaksi kilistettäessä!),
mutta se ei ole välttämätön.
Löydät pakkauksesta yksityiskohtaiset
ohjeet, jotka opastavat sinua asennuksen kaikissa vaiheissa. Jos katso mieluummin videon, YouTube-kanavamme
auttaa sinua. Näytämme asennuksen
etenemisen vaihe vaiheelta ja annamme lisäksi hyödyllisiä vinkkejä.

Lue tämä koodi ja katso videomme, jos haluat tietää, kuinka voit
asentaa lattiasi itse!

Soveltuu kaikkiin tiloihin
Parquetvinyl soveltuu kaikkiin tiloihin
WC:stä ullakolle ja kylpyhuoneesta
keittiöön tai makuuhuoneeseen.
Se mahdollistaa saman lattian
asentamisen sekä olohuoneeseen
että keittiöön. Parquetvinyl-lattia on
kaunis ja helppohoitoinen.
Nämä lattiat soveltuvat myös julkisiin
tiloihin. Trendikäs pop-up-myymälä,
kahvila, ravintola, kirjasto… monet ovat
jo valinneet Parquetvinyl-lattian.
Lue tämä koodi ja katso videomme,
jos haluat tietää, kuinka voit asentaa
lattiasi itse!
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Helppohoitoisuus
Sinun on kyettävä elämään täysillä
ilman, että lattiaa tarvitsee varoa.
Tanssiminen, hyppiminen, ruoanlaitto,
askartelu... nauti kaikesta! Tee jokaisesta
päivästä juhlaa! Jos asiat karkaavat
hieman käsistä, nopea pyyhkäisy
mopilla poistaa kaikki jäljet. Helppoa
ja nopeaa! Kun lattian hoitaminen on
helppoa, sinulle jää enemmän aikaa
nauttia asioista, joista pidät oikeasti.
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Huoltovapaa
Parquetvinyl

Enemmän iloa ja vähemmän stressiä
Vahinkojen sattuminen on aivan yhtä varmaa kuin se, että lapset kasvavat. Et ole aina
varma, pitäisikö sinun käskeä lapsia lopettamaan vai liittyä mukaan hauskanpitoon.
Olet kuitenkin salaa ylpeä, koska he ovat juuri samanlaisia kuin sinä olit lapsena. Omena ei putoa koskaan kauas puusta. Ja putoava ruoka päätyy aina lattialle. Jotkin asiat
elämässä ovat varmoja... ja jos odottamattomia vahinkoja sattuu, ei syytä huoleen, sillä
Parquetvinyl-lattiasi on yllättävän helppohoitoinen.

Säästä aikaa ja keskity
asioihin, joilla on
oikeasti merkitystä

Me välitämme
Välitätkö ympäristöstä ja terveydestäsi?
Niin mekin! Parquetvinyl ei sisällä
ftalaatteja, eikä siitä vapaudu haitallisia kemikaaleja (haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä). Se on lisäksi ainutlaatuisten
valmistusmateriaaliensa ansiosta täysin
kierrätettävää. Tämä tarkoittaa, että
se on täysin turvallista ja terveellistä
ihmisille, eläimille ja luonnolle.

Lemmikkien ja niiden
omistajien suosikkilattia
Lattia on kuraisten tassunjälkien
peitossa, riehaantunut kissa on
pudottanut kukkaruukun, ja ovelle
vastaan tuleva koiranpentu on yltä
päältä höyhenten peitossa (mihin yksi
tyyny on kadonnut?)...

Emme voi valitettavasti tarjota vielä
itsepuhdistuvaa lattiaa, mutta Easy Peasy
Floor Care -puhdistusaineemme tekee
Parquetvinyl-lattian puhdistamisesta helppoa ja nopeaa! Lisää hieman puhdistusainetta moppiämpäriisi, ja lattiasi pääsee taas
pian oikeuksiinsa.
Voit tilata Easy Peasy Floor Care -puhdistusainetta
osoitteesta parquetvinyl.com
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Parquetvinyl-lattian
hoitaminen on helppoa ja
nopeaa
Kuten mikä tahansa muukin lattia, myös
Parquetvinyl-lattia tulisi lakaista tai
imuroida päivittäin puhtaaksi kivistä ja
irtoroskista, sillä ne voivat aiheuttaa
naarmuja. Lattian pitämiseen täydellisessä kunnossa vaaditaan tämän lisäksi
vain säännöllinen pesu mopilla. Voit
mopata huoletta sydämesi kyllyydestä,
koska lattia on vedenkestävä.

Kun sinulla on Parquetvinyl-lattia, voit
vain nauraa tällaisille sattumuksille.
Lattianhan saa hetkessä puhtaaksi.
Tiesitkö muuten, että Parquetvinyl on
A+-merkintänsä ansiosta ihanteellinen
valinta allergioista kärsiville?
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Geschikt
Soveltuu kaikkiin
voor
huoneisiin.
elke ruimte.
Kylpyhuone
Täydellisen kylpyhuoneen lattian tulisi
olla luistamaton, vedenkestävä, täysin
hygieeninen ja miellyttävä paljaalle
jalalle. Onko teini-ikäinen poikasi
ottanut pitkän suihkun ja jättänyt märät
pyyhkeet lattialle? Ei syytä huoleen:
Parquetvinyl kestää.

Makuuhuone
Kun makuuhuoneessasi on Parquetvinyl-lattia, nouset aina sängystä oikealla
jalalla. Tämä lattia tarjoaa mukavuutta
ja lämpöä. Haluatko hengähtää hetken jooga- tai meditaatioharjoitusten
parissa? Parquetvinyl-lattialla ne ovat
tavallistakin nautinnollisempia.

Olohuone

Keittiö

Lattia, jota on lähes mahdotonta
erottaa aidosta parketista ja joka
voidaan asentaa myös keittiöön.
Sellainen on olemassa! Valitse mallisto,
joka sopii parhaiten kotiisi ja tyyliisi ja
nauti upeasta vaikutelmasta joka päivä.

Keittiössä tarvitaan helppohoitoinen
lattia, joka kestää kulutusta ja kolhuja.
Jos kattilallinen herkullista pastakastiketta lipsahtaa sormistasi ja putoaa
lattialle, tämä ei ole ongelma, kun
sinulla on Parquetvinyl-lattia!

Voiko lattian
asentaa itse? Kyllä!
Nopeasta kasvojenkohotuksesta kattavaan remonttiin
Olemassa olevan lattian purkaminen
on kovaa työtä, eikä se onnistu aina
helposti. Lisäkuluista puhumattakaan.
Eräs Parquetvinyl-lattian suurimmista
eduista on, että se voidaan asentaa
useimpien olemassa olevien
lattioiden päälle sillä edellytyksellä,
että ne ovat tasaisia ja riittävän tukevia.
Tämä on mahdollista sen ainutlaatuisen
ohuuden ansiosta.

Parquetvinyl-lattian
asentaminen onnistuu keneltä
tahansa.
Sinun ei tarvitse olla ammattilainen.
Hyvin valmistautuneelta kotiremontoijalta onnistuu jopa kalanruotokuvion
asennus. Onnistuneen asennuksen
salaisuus on tasainen alusta. Kun alusta
on tasainen, lattian asennus onnistuu
hetkessä ja olet pian valmis juhlistamaan hienoa lopputulosta. Kalliita
erikoistyökaluja ei tarvita!

Parquetvinyl ei tarvitse lämpenemis- tai jäähtymisaikaa
Parquetvinyl kestää erittäin hyvin
lämpötilan vaihteluja, joten lattian
asentaminen voidaan aloittaa välittömästi, ellei lämpötila ole poikkeuksellisen
korkea tai alhainen. Pakkaus sisältää
helppotajuiset asennusohjeet. Sinun
tarvitsee vain lukea ohjeet, ja olet valmis
aloittamaan. Etkö ole vielä vakuuttunut?
Lue QR-koodi ja katso asennusvideomme. Parquetvinyl-lattia on
suunniteltu asennettavaksi kelluvana.
Tämä tarkoittaa, että se voidaan poistaa
myöhemmin helposti. Se on siksi
houkutteleva valinta opiskelijatai vuokra-asuntoon!

Lue tämä koodi ja katso videomme, jos haluat tietää, kuinka voit
asentaa lattiasi itse!
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Valmista viimeistä
yksityiskohtaa myöten.
5 syytä, miksi Parquetvinyl on
ihanteellinen valinta remonttiisi
1

Ohut, mutta erittäin vahva
(paksuus 5–7,5 mm)

2

Voidaan asentaa useimpien olemassa
olevien lattioiden päälle

3

Helppo asentaa ilman erikoistyökaluja,
ei pölyä tai melua

4

Vaivaton lukkoponttiasennus,
liimoja ei tarvita

5

Kompensoi enintään 5 mm:
n epätasaisuudet

Remontti: kun vanhasta tulee
uutta kauniimpi.
Kuka tahansa remonttia harkitseva
alkaa huolehtia välittömästi kalusteiden
rikkoutumisesta, joka nurkkaan kulkeutuvasta pölystä, ovien lyhentämisestä, yllättävistä ongelmista, odottamattomista
kustannuksista ja lukemattomista muista
asioista. Parquetvinyl poistaa monet
näistä huolenaiheista: olemassa olevaa
lattiaa ei tarvitse yleensä poistaa, ja
melu ja pöly jäävät minimaalisiksi, koska
sahattavaa ei ole. Mikä helpotus!

Jalkalistat ja proﬁilit

Portaat

Voit valita jalkalistat, joissa on sama
kuvio ja värisävy kuin lattiassasi tai jotka
on maalattu samanvärisiksi kuin seinäsi.
Valinta on puhtaasti makuasia. Parquetvinyl voidaan asentaa enintään 400 m2:n
kokoisina tai enintään 20 metriä pitkinä
tai leveinä osina *.

Tarjoamme myös kapeita proﬁileja,
jotka mahdollistavat saumattoman
Parquetvinyl-lattian asentamisen
askelmille tai portaisiin.

Jos tarvitset kuitenkin proﬁilin, saatavilla on sekä lattiasi kuviota ja värisävyä
vastaavia että sileästä metallista valmistettuja vaihtoehtoja. Jalkalistojen käyttö
ei ole aina mahdollista tai toivottavaa.
Elegantti päätyproﬁili mahdollistaa silloin saumattoman liitoksen portaikkoon,
keittiösaarekkeeseen tai ikkunaan.
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* onder bepaalde voorwaarden

Lähes huomaamattomat profiilit
takaavat täydellisen lopputuloksen.
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Kestävä
Parquetvinyl

Enemmän iloa ja vähemmän stressiä
Ystävät, jotka osaavat pitää hauskaa, ovat aina tervetulleita kotiisi. Tiedät, että he ovat
aina viihdyttävää ja iloista seuraa. He tekevät myös tupaantuliaisista unohtumattomat. Yhdessä luodut unohtumattomat muistot naurattavat vielä vuosienkin päästä.
Parquetvinyl kestää onneksi elämää ja iloa! Upeaa, eikö vain?

Tutustu
mallistoihimme.

Caldera Marmo Grigio

CAL - 4055 - IB

Parquetvinyl tarjoaa vinyylin vaivattomuuden lisäksi myös luonnollisten materiaalien
kauneuden – se näyttää aivan oikealta parketilta tai kiveltä. Tämä on hyvä asia, sillä lattialla on tilan tunnelman kannalta suuri merkitys. Siksi Parquetvinyl ei ole ainoastaan
vinyyli, johon on painettu koristekuvio. Se on tarkoin harkittu ja suunniteltu tuote, joka
tarjoaa erinomaiset tekniset ominaisuudet ja upean ulkonäön. Valitsitpa minkä malliston tahansa, voit asentaa uuden lattiasi ongelmitta mihin tahansa tilaan. Inspiroidu!
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Tarn
Ivalo
Yukon
Herringbone
Mantaro
Caldera

P 28

P 30

P 34

P 38

P 40

YUK - 2631 - IB

Sava + Yukon

Yukon Mistral

P 42
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Integroitu
aluslattia

Upea puun
tuntu

Laadukkaat
liitokset

Erittäin leveät
lankut

Mattapintainen: Poikkeuksellisen
himmeä kiiltoaste
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TAR - 840 - IB

Tarn Whiskey

TAR - 800 - IB

Tarn Copper

TAR - 848 - IB

Tarn Chestnut

TAR - 849 - IB

Tarn Canyon

TAR - 844 - IB

Tarn Vanilla Fudge

TAR - 845 - IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 176 mm
Pituus 1213 mm

Tarn Vanilla Fudge

Tarn Cider

TAR - 845 - IB

Tarn

P

P
L
TAR - 846 - IB

Tarn-malliston lämpimät, luonnolliset värit luovat tunnelmaa jokaiseen huoneeseen,
olipa kyseessä sitten klassinen tai moderni tila. Aidosti luonnolliselta näyttävä lattia
antaa jokaiselle huoneelle ajattoman tyylikkään ilmeen. Seitsemän värisävyn joukosta
löytyy taatusti juuri omaan makuusi ja tyyliisi täydellisesti sopiva vaihtoehto. Tämän
malliston lattioiden kiiltoaste on poikkeuksellisen himmeä. Ne näyttävät ja tuntuvat
siksi erittäin luonnollisilta.

Tarn Cider

TAR - 840 - IB

Tarn Clay
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Ivalo
Ivalo Flax

IVA – 2694 – IB

Ivalo Dark Malt

IVA – 2695 – IB

Ivalo Cane

IVA – 2697 – IB

Ivalo Amaranth

Ivalo Roasted Bean

IVA – 2703 – IB

Ivalo Rye

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 176 mm
Pituus 1213 mm

P

Ivalo Oat

IVA – 2696 – IB

IVA – 2701 – IB

Ivalo Barley

IVA – 2702 – IB

IVA – 2704 – IB

Ivalo Black

IVA – 2693 – IB

IVA – 2701 – IB

Haluatko mieluummin hillityn lattian, jossa ei ole selkeästi erottuvia puukuvioita tai
voimakkaita värisävyjä? Ivalo on silloin juuri sinun makuusi. Trendikkään väripaletin
hillityt sävyt luovat tunnelman, joka on kodikas, mutta silti dynaaminen. Ivalo on erittäin monipuolinen lattia, jolla käveleminen on syvien pintakuvioiden ansiosta erittäin
miellyttävää.

P
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Ivalo Amaranth

L
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Ivalo Cane

IVA – 2697 – IB

YUK - 2621 - IB

Yukon Sea Stone

YUK - 2622 - IB

Yukon Beach

YUK - 2625 - IB

Yukon Desert Dune

YUK - 2626 - IB

Yukon Mistral

YUK - 2631 - IB

Yukon Smoked Grey

YUK – 2630 – IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 176 mm
Pituus 1213 mm

Yukon Desert Dune

Yukon Tan

YUK - 2626 - IB

Yukon

P

P

Yukon Sea Stone

Yukon on luonteeltaan rauhallinen ja tyylikäs. Pehmeät, luonnolliset värit yhdistyvät
ripauksen maalaistyyliä tuovaan pintakuvioon, jossa on kuitenkin vain muutamia
oksia. Tämä lattia ei ole silti koskaan tylsä. Syvän, realistisen puukuvion ja eri tavoin
kuvioitujen levyjen poikkeuksellisen suuren määrän ansiosta unohdat lähes täysin,
että kyseessä ei ole aito puulattia. Kuten kaikissa muissakin Parquetvinyl-lattioissa,
myös tässä lattiassa on integroitu aluslattia, joka takaa helpon asennuksen ja erinomaisen äänenvaimennuksen.

YUK - 2622 - IB

L
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Yukon Desert Dune
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YUK HB – 2626 – IB

Yukon Beach

YUK - 2625 - IB

Herringbone
YUK HB – 2621 – IB

Yukon Desert Dune

YUK HB – 2626 – IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 123 mm
Pituus 615 mm

Yukon Mistral

YUK HB – 2631 – IB

SAV HB –2254 – IB

Yukon Tan

Sava
ja Yukon

P

P
L
YUK HB – 2630 – IB

Sava Almond

Yukon Smoked Grey

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 123 mm
Pituus 615 mm

P

P
L
Sava Sand
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SAV HB – 2253 – IB

Sava Almond

SAV HB –2254 – IB

Kalanruotokuvioitu lattia on tyylikäs ja elegantti; se luo klassisen vaikutelman, joka
on palannut muotiin jäädäkseen. Kalanruotolattiassa yhdistyvät saumattomasti
modernityylijaklassinenarkkitehtuuri.Haluatkotyypillistäavantgarde-tunnelmaamyös
sisustukseesi? Tämä on nyt mahdollista ilman, että sen tarvitsee olla kallista.
Molemmat mallistot luovat rauhallisen vaikutelman, joka korostaa kalanruotokuvion
39
vaikuttavuutta.

Mantaro Inca

MAN - 5616 - IB

Mantaro
Mantaro Fossil

MAN – 5611 – IB

Mantaro Mink

MAN – 5612 – IB

Mantaro Hay

MAN – 5614 – IB

The widest board that you can
still lay on your own.

Mantaro Inca

MAN – 5616 – IB

Mantaro Mocha

MAN – 5618 – IB

Pintakerros 0,70 mm
Paksuus 6,5 (5,5 + 1) mm
Leveys 232 mm
Pituus 1532 mm

Mantaro Pecan

MAN – 5619 – IB

P

P
L

Mantaro-lankut ovat suurikokoisia, leveitä ja ennen kaikkea uskomattoman kauniita.
Erittäin leveät lankut ovat olleet jo pitkään trendikkäitä. Ne saavat tilan näyttämään
suuremmalta ja luovat avaran vaikutelman. Selvästi erottuvat puun syyt, syvä pintakuvio ja poikkeuksellinen mattapinta luovat yhdessä uskomattoman puun tunnun.
Tämän malliston lattioiden kova pintakerros on tavanomaista paksumpi, ja niiden
kiiltoaste on erityisen himmeä. Ne näyttävät ja tuntuvat siksi erittäin luonnollisilta.

MAN - 5611 - IB

MAN – 5620 – IB

Mantaro Fossil

Mantaro Spice

Caldera
Caldera Basalt

CAL – 1442 – IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 6,5 (5,5 + 1) mm
Leveys 615 mm
Pituus 615 mm

CAL – 1443 – IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 300 mm
Pituus 600 mm

P

P

Caldera Stone

CAL – 1444 – IB

P
CAL – 1444 – IB

Caldera Seasalt

P
L
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Caldera Seasalt

CAL – 1442 – IB

Caldera Stone

L

Olemme samaa mieltä kanssasi: kiven vaikuttavuudessa on jotakin aivan erityistä.
Caldera-laattamallistomme tarjoaa useita eri kuvio-, koko- ja värivaihtoehtoja.
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Vaikuttava basaltti, eleetön luonnonkivi tai elegantti marmori... valinta on sinun.

Caldera
Caldera Marmo Grigio

CAL - 4055 - IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 5 (4 + 1) mm
Leveys 300 mm
Pituus 600 mm

P

P

Caldera Marmo Scuro

CAL - 4056 - IB

Pintakerros 0,55 mm
Paksuus 7,5 (6,5 + 1) mm
Leveys 615 mm
Pituus 1230 mm

P

P
L
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Caldera Marmo Grigio

Caldera Marmo Scuro

CAL - 4055 - IB

CAL - 4056 - IB

L

Suurikokoiset laatat
tekevät vaikutuksen!

Marmorikuvio näyttää kauniilta ja luo ylellisen vaikutelman. Se soveltuu klassisen sisustuksen lisäksi yhtä hyvin myös kestävään ja pelkistettyyn teolliseen tyyliin. Laattojen erittäin suuri koko (leveys 1,2 m!) korostaa entisestään marmorin majesteettisuut45
ta. Tyylikästä ja kestävää.

Parquetvinyl:
enemmän kuin
pelkkä lattia.

Vahvuuksina hinta ja laatu
Valitsitpa minkä malliston tahansa, voit
asentaa uuden lattiasi ongelmitta mihin
tahansa tilaan. Mallistomme poikkeavat
ominaisuuksiltaan jonkin verran
toisistaan, mutta ne kaikki tarjoavat
samat edut. Parquetvinyl-mallistoistamme löytyy taattua laatua jokaiseen
budjettiin ja makuun.

Erittäin vahva

Luonnolliselta näyttävä mattapinta
Helpoin lukkoponttijärjestelmä

YUK – 2630 – IB

Hyvin värinsä ja muotonsa säilyttävä *

35 vuoden takuu

Helppohoitoinen

Voidaan asentaa myös kohteisiin, joissa
on lattialämmitys ja -jäähdytys *
Täysin kierrätettävä
Siirtymäprofiileja ei tarvita *
* tietyin rajoituksin

Yukon Smoked Grey

Ihanteellinen valinta remonttikohteisiin

Olemme vakuuttuneita
Parquetvinyl-lattioiden laadusta.
Tarjoamme siksi kaikille
mallistoillemme 35 vuoden takuun
asuinhuoneistoissa ja 20 vuoden
takuun julkisissa tiloissa.

Kokemus ja henkilökohtainen
palvelu
Monet asiakkaat valitsevat Parquetvinyllattian pitkän kokemuksemme ja kattavan palvelumme vuoksi. Lattian asentaminen vaatii aina valmistelua, ja jokainen
asennuskohde on erilainen. Löydät
verkkosivustoltamme runsaasti hyödyllistä tietoa. Jos sinulle jää vielä kysyttävää,
ota yhteyttä meihin tai jakelijoihimme.
Tarjoamme mielellämme henkilökohtaista neuvontaa.
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Yleiskatsaus
Mitat mm

Kovan pintakerroksen
paksuus mm

käyttöluokka

pintakuvioiden ura

Ura

integroitu
aluskerros

pakkauksen
sisältö

erilaisten kuvioiden määrä

Tarn

5 x 176 x 1213

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Syvät pintakuvioiden urat

ura 4V

kyllä

2.348 m2

40

Ivalo

5 x 176 x 1213

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Syvät pintakuvioiden urat

ura 4V

kyllä

2.348 m2

40

Yukon

5 x 176 x 1213

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Synkronoitu puukuvio

värillinen ura 4V

kyllä

2.348 m2

40

Sava Herringbone

5 x 123 x 615

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Syvät pintakuvioiden urat

värillinen ura 4V

kyllä

2.269 m2

56

Yukon Herringbone

5 x 123 x 615

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Synkronoitu puukuvio

värillinen ura 4V

kyllä

2.269 m2

56

Mantaro

6,5 x 232 x 1532

0,70

Uokka 34
Julkiset tilat, erittäin kova käyttö

Synkronoitu puukuvio

ura 4V

kyllä

1.777 m2

60

Caldera

6,5 x 615 x 615

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Kivikuvio

värillinen ura 4V

kyllä

1.513 m2

8

5 x 300 x 600

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Kivikuvio

värillinen ura 4V

kyllä

2.340 m2

24

5 x 300 x 600

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Kivikuvio

värillinen ura 4V

kyllä

2.340 m2

32

5 x 300 x 600

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Marmorikuvio

ura 4V

kyllä

2.340 m2

16

7,5 x 615 x 1230

0,55

Uokka 33
Julkiset tilat, kova käyttö

Marmorikuvio

ura 4V

kyllä

1.513 m2

4

Caldera
Marmo

Caldera
Basalt ja Seasalt

Caldera
Marmo Grigio ja Scuro

Caldera
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YUK HB – 2621 – IB
Yukon Tan

De kleuren van de vloeren in deze brochure kunnen afwijken van
de werkelijkheid afhankelijk van de lichtinval en het drukproces.

Jaa Parquetvinyl-lattiasi sosiaalisessa
mediassa tunnisteella #myparquetvinyl
parquetvinyl.com
lamett.eu

FI - 05- 2021

Parquetvinyl on osa Lamettin tuotevalikoimaa. Tarjoamme Parquetvinyl-lattioiden
lisäksi myös parkettilattioita. Olemme olleet jo yli 15 vuoden ajan luotettava kumppani, joka on mahdollistanut unelmien lattioiden toteuttamisen Euroopassa ja muualla
maailmassa. Hyvä lattia hankitaan vain kerran tai kahdesti elämän aikana. Takaamme,
että Lamett-lattiasi täyttää kaikki laatuvaatimukset. Emme tyydy koskaan vähempään.
Tiiviissä yhteistyössä toimiva tiimimme tarjoaa henkilökohtaisen ja ammattimaisen
lähestymistavan ja suunnittelee lattioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi.

