Aito puulattia lämmittää jalan alla
Sisustusmateriaalina lattialaudat luovat terveellisen sisäilman ja tuovat lämmön tuntua. Vuosien kuluessa lattia parantaa
ilmettään patinoitumalla. Tuotteen ekologisuutta lisää sen kestävyys, sillä vaihtamisen sijasta pinnan saa uudenveroiseksi
kevyellä hionnalla ja uudella pintakäsittelyllä.
Tiheäsyisestä sydänpuusta valmistettu, erikoiskuivattu ja ympäripontattu POLKKYpanel&floor-lattialauta on kulutusta
kestävä ja pinnanlaadultaan erinomainen. Ympäripontatut mäntylattialaudat soveltuvat uudis- ja korjausrakentamiseen,
ja päätyponttauksen ansiosta niiden asentaminen on helppoa ja yksinkertaista.
Vakiotuotteet
• Erikoiskuivattuna 28 x 95 Prime
• 28 x 95 -kokoa on saatavissa myös toissijaisiin kohteisiin kuten vapaa-ajanrakentamiseen ns. mökkilattialautana
(kosteus 14 - 16 %). Tuote on päätypontattu, mutta ei erikoiskuivattu: tämä on otettava huomioon loppukäytössä.
Laadut
PRIME: Parasta laatua, etupäässä terveitä oksia. Yksittäisiä kiinteitä, tummia
oksia saattaa esiintyä. Vähäinen sydänjuova sallitaan.
ECO: Ei täytä PRIME-laadun lajittelumääreitä. Vaatii mahdollisesti pintakorjauksia.
Pituudet
Tuotteet myydään lankeavina 1,8 - 5,4 m:n tai
määrämittaisina pituuksina, esim. 2,1 m.
Kosteus Erikoiskuivattu 8 %
Työstöt
Teknisesti korkeatasoinen työstöjälki on erinomainen pintakäsittelyyn.
Päätyponttauksen ansiosta lattialaudan jatkaminen on helppoa.
Tämä vähentää hukkaa ja tekee asentamisen erittäin yksinkertaiseksi.
Työstetyt urat lankun alapinnalla varmistavat muotopysyvyyden sisätilan
kosteuden muutoksissa sekä parantavat ilmanvaihtoa.
Lattialautojen reunoissa oleva pieni viiste helpottaa lattian asentamista.
Profiili
HLL/PP

Koko mm
28 x 95

Pintakäsittely
Lattialaudat voidaan käsitellä yleisimmillä pintakäsittelyaineilla: lakoilla, öljyillä, vahoilla ja maaleilla.
Kaikkien tuotteiden paketointi
Tuotteet pakataan käytännöllisiin kuluttaja- ja kuljetuspakkauksiin. Irtokappaleina, nidottuna tai foliokalvoon kutistettuna.
Pakettikoko asiakkaan tarpeen mukaan: 300 x 1100 mm, 500 x 1100 mm, 1000 x 1100 mm.
Viivakoodaus ja etiketöinti asiakkaan järjestelmän mukaan.
Lisää
tietoa
löydä lat tialaudo
Vakiotuotteiden lisäksi on saatavilla myös asiakaskohtaisia profiiileja ja pituuksia.
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Valmistaja: Pölkky Oy
Kemijärventie 73, 93600 Kuusamo
Puh. 020 764 0200
office@polkky.fi

Myynti
Oman jälleenmyyjäsi löydät
internetsivuiltamme www.polkky.fi
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