L AT T I A M AT E R I A A L I T

Laminaatit — vinyylit — parketit — tekstiililattiat

mitä kannattaa huomioida
lattian valinnassa?

Kaunista &
käytännöllistä
Lattia kantaa harteillaan muuta sisustusta – se on perusta,
jonka päälle tunnelma rakentuu. Oikea lattia oikeassa
paikassa miellyttää silmää ja palvelee tarkoitustaan.
Tässä muutama neuvo lattian valintaan.

TUNNELMA

ASENNUS

Lattian materiaalilla on väliä tunnelman kannalta. Parketin aito puu on lämmin koskettaa
ja kaunis katsoa. Tekstiililattioiden kudottu
pinta pehmentää tilaa ja tunnelmaa. Vinyyli ja
laminaatti ovat näyttäviä mutta samalla helppohoitoisia ja käteviä.

Lukkopontilliset vinyyli-, laminaatti- ja
parkettilattiat on suhteellisen helppo laittaa
paikoilleen myös itse. Tekstiililattiaan tarvitset
ammattilaisen, jonka löydät vaivattomasti
kauttamme.
BUDJETTI

K E S T ÄV Y Y S

Joutuuko lattiasi kynsien raapimaksi tai polkuauton yliajamaksi? Kova puu, kuten parketti,
naarmuttuu nopeasti kun taloudessa on lapsia
tai eläimiä. Laminaatti- ja vinyylilattiat kestävät
kulutusta erittäin hyvin.

Lattian hintoja vertaillessa kannattaa huomioida
lattian elinikä, hoitokustannukset ja se, kuinka
hyvin se säilyy. Halpa lattia voi olla muutamassa
vuodessa pilalla, jolloin se tulee kalliimmaksi
kuin hieman tyyriimpi hyvin kestävä lattia.
ALUS- JA VIIMEISTELYMATERIAALIT

KOSTEUS

Tuleeko lattia tilaan, jossa se altistuu kosteudelle?
Eteinen, kodinhoitohuone, kellari ovat
tyypillisiä riskipaikkoja. Vinyylilattiat sietävät
kosteutta erityisen hyvin, parketti- ja tekstiililattiat puolestaan eivät siedä vettä.

Alusmateriaalilla on merkittävä rooli lattian
käyttömukavuuden kannalta. Asiantunteva myyjä
auttaa valitsemaan sopivan alusmateriaalin, joka
tekee lattiasta akustisesti miellyttävän.
Kuosiin sopivat jalkalistat, patterimansetit
sekä liikuntasaumalistat viimeistelevät kokonaisuuden.
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Laminaattilattiat

Laminaattilattia on mutkaton ja huoleton
lattianpäällyste. Laminaatti on kestävä, helppohoitoinen ja vaivaton asentaa. Ympäristötietoinen
sisustaja arvostaa sekä ekologisuutta että pintakuosien runsasta valinnanvaraa.
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Quick-Step laminaatin pinnassa on Scratch
Guard -naarmusuoja
Tuhti runkolevy, luja rakenne
Ekologinen, runkorakenteessa käytetty
kierrätysmateriaaleja
Laaja valikoima puu-, kivi-, nahka-,
yleiskuoseja
Hienot, autenttiset sävyt ja pintastruktuurit
Trooppisia puukuoseja ilman uhkaa
suojelluille metsille
Tiivis, likaa hylkivä pinta
Pysyvästi antistaattinen
Helppo asentaa ja hoitaa
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Vinyylilattiat

Laadukas Quick-Step vinyylilattia on paras valinta
erityisesti silloin kun perheessä on lapsia tai
lemmikkejä. Vinyylilattia on helppohoitoinen ja
kestää hyvin myös kosteaa puhdistamista.
Mattojen ja lankkujen lisäksi vinyylilattiaa
on saatavana myös lukkopontillisina laattoina.
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Käytännöllinen ja kestävä
Helppohoitoinen ja huoleton, kestää myös
kosteaa puhdistamista
Lämmin ja hiukan joustava jalan alla
Kopisematon
Kätevän ohut remonttilattia
Myös itse asennettavissa tasaisen aluslattian
päälle
Runsas kuosivalikoima
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Parketit

Parkettilattia on kotien arvostettu klassikko,
josta henkii puulattioiden pitkä perinne.
Parketti on viehättävä, aito lattiapinta, josta
oikein hoidettuna on iloa pitkään.
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Aito luonnonmateriaali
Aina yksilöllinen
Lämmin, miellyttävä pinta
Väri patinoituu ajan myötä
Puu elää sisäilman lämpötilan ja
kosteuden vaihdellessa
Erilaisia pintakäsittelyjä (mm. öljy,
vaha, lakka)
Oikea, hellävarainen hoito tärkeää
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Tekstiililattiat

Tekstiililattia on lämmin, miellyttävä lattianpäällyste. Se luo tasapainoa erilaisten kovien
pintojen, kuten lasin ja betonin rinnalla. Se
rauhoittaa ja parantaa akustiikkaa.
Pehmeä matto tuntuu ihanalta jalan alla ja luo
tunnelmaa. Monipuoliset värit ja kuosit antavat
inspiroivia mahdollisuuksia.
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Hyvät, turvalliset materiaalit
Puhdas sisäilma – ei allergioita
Runsaasti värejä, materiaalivaihtoehtoja,
pintastruktuureita ja kuvioita
Miellyttävän hiljainen
Mukavan lämmin – säästää lämmitysenergiaa
Sopii hyvin makuuhuoneisiin, olohuoneisiin,
kotiteatteriin, lastenhuoneisiin

kestävyydestä satavuotiaan
kokemuksella

Me Orient Occidentilla haluamme olla rakentamassa parempaa maailmaa, missä ihmisiä ja
ympäristöä kohdellaan kunnioittavasti.
Huomioimme ympäristönäkökulman jo
suunnitteluvaiheessa ja pyrimme vähentämään
materiaalihukkaa. Kierrätämme kaiken mahdollisen, käytämme vain ympäristöystävällistä
kuljetuskalustoa ja pyrimme kohti hiilineutraalia
toimistoa.
Valmistajiltamme ja alihankkijoiltamme
vaadimme aktiivista panostusta hiilijalanjäljen
vähentämiseen.
Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact
-aloitteeseen, jonka tarkoituksena on edistää
vastuullista yritystoimintaa ympäri maailman.
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