ASENNUSLATTIAT
LIGNA
Korkeapainepuristettu lastulevy.
Pohjassa joko galvanisoitu teräslevy- tai muu
kosteussuoja.
Reunassa muovisuoja estämässä iskuja ja
kosteutta.
Paloluokka REI 30, Emissioluokka E1
Asennuskorkeudet		

58,5 mm - 2000 mm

Levypaksuudet		

30,5 mm – 38,5 mm

Pistekuorma			

2 kN - 5 kN

NORTEC
acoustic, comfort, sonic ja power
Korkeapainepuristettu kalsiumsulfaattilevy.
Pohjassa joko galvanisoitu teräslevy- tai muu
kosteussuoja.
Reunassa muovisuoja estämässä iskuja ja
kosteutta.
Palamaton materiaali A1
Asennuskorkeudet 		

44 mm – 2000 mm

Levypaksuudet		

16 mm - 44 mm

Pistekuormat

2 kN - 11 kN

FLOOR AND MORE
acoustic, arena, comfort, hydro, power ja sonic
Korkeapainepuristettu pontitettu
kalsiumsulfaattilevy
Monipuoliset käyttö- ja muokkausmahdollisuudet
antavat arkkitehdeille vapaat kädet.
Loistava myös omakotitalojen
välipohjamateriaaliksi.
Palamaton A1
Asennuskorkeudet

64 mm - 2000 mm

Levypaksuudet

24 mm – 44 mm

Pistekuorma

2 kN - 20 kN

LUMEN
Lattioillesi uutta loistoa LUMEN lasipanelilla
Karkaistut ja 3 kerroslaminoidut lasipanelit, myös
liukumisen estopinnoitteella.
Suunnittele monivärisiä ja hauskoja lattioita
valoilla tai ilman
Asennuskorkeudet 		

66 mm – 2000 mm

Levypaksuus

		

38 mm

Pistekuorma

		

5 kN

ASENNUSLATTIAT
PUHDASTILOJEN LATTIAT

		
ALUVENT

PRODATA ja

PRODATA ja ALUVENT asennuslattiat ovat
nimenomaan suunniteltu kohtaamaan puhdastilojen
ja erikoistuotantotilojen lattioiden vaatimukset.
Panelit ovat valmistettu alumiinista, jotta ne
olisivat kevyitä mutta erittäin kestäviä.
Asennuskorkeudet 			

73,7 mm - 2000mm

Levypaksuudet

		

43,7 mm - 60mm

Pistekuorma

		

6 kN - 10 kN

ALUVENT

Reikäkoot

8mm - 14 mm

Reikämäärät

129 - 1621 kpl

Ilmanvaihto

3,6 % - 45 %

RUNKORAKENTEET
JALUSTAT
ovat galvanoituja ja keltapassivoituja teräsjalkoja,
jotka kestävät suuriakin kuormia.
Jalustat ovat tarkkuussäädettävissä useisiin eri
korkeuksiin aina 28 millistä 2 metriin vaikka
pohjassa olisi hieman heittoa.

STRINGERIT
Suositellaan lisätueksi yli 500mm korkeisiin
lattioihin,
Stringerit antavat lattialle lisätukevuutta ja
vahvistavat myös lattian kantavuutta.
Stringerit ovat kylmävalssatusta ja
galvanisoidusta teräslevystä tehtyjä
Palkkeja jotka klikataan jalustaan kiinni
(mahdollista myös ruuvata)

C-PALKIT
Niillä saadaan tukeva ja jäykkä sekä suuriakin
kuormia kestävä alustarakenne.
C-palkit valmistetaan kylmävalssatusta ja
galvanoidusta teräslevystä.

