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Kylpyhuonevalinnat
As Oy Nurmijärven Klaukkalan Lippu

Hyvä asiakas
Olemme koonneet tähän esitteeseen tuotevaihtoehdot, joista voit valita mieleisesi.
Jos et löydä sopivia vaihtoehtoja urakanmukaisista tuotteista, ota yhteyttä ammattitaitoisiin
kylpyhuonemyyjiimme. He auttavat sinua valitsemaan toiveidesi mukaiset ratkaisut.
Yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet ovat tämän esitteen lopussa.

Laattapiste Oy - yli 40 vuoden kokemus
Laattapiste on suomalainen kylpyhuoneisiin erikoistunut perheyritys. Tarjoamme
jokaiseen tyyliin ja budjettiin sopivia, yksilöllisiä kylpyhuoneratkaisuja. Meiltä löydät etsimäsi,
miellyttääpä silmääsi klassisen ajattomat tai modernimmat vaihtoehdot. Olemme poimineet valikoimaamme vain alan parhaiden valmistajien tuotteita, joita yhdistävät laatu ja toimivuus.
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Arvoisesi kylpyhuone

Kaunis ja käytännöllinen

Laadukas

Kylpyhuone voi olla samaan aikaan sekä käytännöllinen että elämyksellinen. Kun ratkaisuihin ja yksityiskohtiin on kiinnitetty huomiota, tarpeet ja toiveet kohtaavat kaikilla tasoilla. Kun kylpyhuoneessa on kaikki
kohdallaan, jokainen tavara löytää paikkansa ja kaikki on ulottuvilla, mutta mikään ei ole tiellä.

Meille laatu tarkoittaa sitä, että haluat kääntyä puoleemme vastaisuudessakin. Siksi oma laaduntarkastuksemme seuraa kaiken aikaa tuotteiden ja erien laatua.

Pitkäikäinen

Turvallinen

Haluamme tarjota ratkaisuja, jotka miellyttävät vielä
pitkänkin ajan päästä ja joista voi nauttia huoletta vuosikaudet. Siksi teemme yhteistyötä ainoastaan hyväksi havaitsemiemme, laadukkaiden valmistajien kanssa. Tuotteillamme on laaja tuotetakuu sekä huolto- ja
varaosasaatavuus, ja mukaan saa aina tarkat hoitoja huolto-ohjeet.

Myymme ainoastaan sertifioituja ja testattuja tuotteita, joiden takana voimme seisoa. Turvallisessa kylpyhuoneessa on lisäksi aina huomioitu ajantasaiset rakennusmääräykset. Suihkun ja sähkölaitteiden välillä
on riittävästi etäisyyttä, vedeneristys on tehty asianmukaisesti ja kaadot suunniteltu siten, että vesi pääsee esteettä lattiakaivoon. Myös kunnollisesta ilmanvaihdosta on huolehdittu.
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Seinälaatta / Urakanmukainen
LPC VALKOINEN 25 X 40 KAAKELI NATURAL WHITE, KIILTÄVÄ / MATTA

LPC VALKOINEN KAAKELI 25X40
NATURAL WHITE TASAPINTAINEN
KIILTÄVÄ

LPC VALKOINEN KAAKELI 25X40
NATURAL WHITE MATT
TASAPINTAINEN MATTA

19114547

19114548

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 100

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 100

Tehostelaatta / Urakanmukainen / 1 seinä

LPC ALPSTONE KAAKELI 25X40
MOON TASAPINTAINEN MATTA

LPC ALPSTONE KAAKELI 25X40 SAND
TASAPINTAINEN MATTA

LPC ALPSTONE KAAKELI 25X40 ASH
TASAPINTAINEN MATTA

LPC ALPSTONE KAAKELI 25X40
VULCANO TASAPINTAINEN MATTA

19114750

19114752

19115156

19115162

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 100

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 103

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 110

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 114
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Lattialaatta / Urakanmukainen

LPC ALPSTONE LASITETTU
KLINKKERI 10X10 SAND
TASAPINTAINEN MATTA
LIIMATÄPLÄARKILLA 30X40

LPC ALPSTONE LASITETTU
KLINKKERI 10X10 ASH
TASAPINTAINEN MATTA
LIIMATÄPLÄARKILLA 30X40

LPC ALPSTONE LASITETTU
KLINKKERI 10X10 VULCANO
TASAPINTAINEN MATTA
LIIMATÄPLÄARKILLA 30X40

19113339

19108638

19108639

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 133

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 110

Suositeltava saumaväri: Mapei Ultracolor plus 114

360-KUVA
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3D-kuvat ovat materiaalivalintojen havainnekuvia.

Kuvat viitteellisiä.
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KOHDETTA HOITAA:
Laattapiste Vantaa
Mestarintie 5 (Piispankylä)
01730 Vantaa
p. 09 878 0328 (myymälä), p. 09 8780 3345 (Pro.)
vantaa@laattapiste.fi

Ajanvaraukset: https://www.laattapiste.fi/ajanvaraukset
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Muistiinpanoja
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Suomalainen

perheyritys

9 800

7 200

linjasaneerauskohteissa

uudistuotantokohteissa

kylpyhuonetta
vuosittain

Yli 40v.
kokemus
kodeista ja
julkitiloista

kylpyhuonetta
vuosittain

1,3 M m2
myytyjä pinta-

materiaaleja

vuodessa

13 400 m2:n
pääkonttori

ja varasto
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40 M €

myymälää

liikevaihto

160
työntekijää

99,7 %

60

toimitusvarmuus

jälleenmyyjää
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Laattojen opastemerkkien
selitykset
Värivaihtelu (V)
Joidenkin tuotteiden sävy vaihtelee yksittäisen kappaleen lievästä vaihtelusta dramaattisiin eroihin
väreissä, struktuurissa eli pinnan kuvioinnissa ja muissa yksityiskohdissa. Tuotteiden teknisiä ominaisuuksia kuvataan tässä kuvastossa niitä vastaavilla symboleilla. Huom! Yksittäinen mallilaatta/-taulu
ei ole valmiin laatoituksen vertailukappale.
V1

V2

V3

V4

Yhdenmukainen: Jokainen laatta on valmistettu samasta kuosista. Värivaihtelut ovat minimaalisia.
Laatat voidaan valita saman tuotantoerän yhden laatan perusteella. Normaali asennus.
Vähäinen: Yksittäisen laatan värissä on vähäisiä eroja. Valinta tulee tehdä saman tuotantoerän
useamman kappaleen perusteella. Laatat on lajiteltava asennusvaiheessa halutun laattapinnan
aikaansaamiseksi.
Kohtalainen: Yhden laatan väri on viitteellinen toisiin saman tuotantoerän laattoihin verrattaessa.
Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi. Esimerkiksi ”pieni värialue” yhdessä kappaleessa voi olla pääväri toisessa laatassa. Suosittelemme valintaa tehtäväksi useista kappaleista.
Lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, jotka on lajiteltava ennen
asennusta halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Dramaattinen: Yksittäiset laatat voivat sisältää äärimmäisyyksiin meneviä vaihteluita ja erittäin laajan skaalan värejä. Yhdessä laatassa voi olla värejä, joita ei toisessa laattakappaleessa ole lainkaan.
Koska laatoissa voi olla värivaihteluita, joita ei voi nähdä pelkästään yhdestä laatasta, on välttämätöntä valita tuote useamman laattakappaleen muodostamasta kokonaisuudesta. Laatat on ehdottomasti lajiteltava ennen asennusta. Lopullinen laattapinta on yksilöllinen ja ainutkertainen.

Polttoerot
Laattojen värisävyissä voi olla pieniä eroja, sillä lopullinen sävy määräytyy aina polttoerän mukaan.
Siksi saamiesi laattojen sävy ei välttämättä ole tismalleen sama kuin mallilaatassa.

Esimerkki V2-laatasta (vähäinen värivaihtelu)

Esimerkki V4-laatasta (dramaattinen värivaihtelu)
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Kylpyhuoneen oikea käyttö
ja kalusteiden hoito
Kylpyhuone
Tee laattapinnoille käyttöönottopesu happamalla pesuaineella, joka puhdistaa laatoista saumauslaastin jäämät. Näin jäämät eivät jää keräämään likaa laattojen pintaan. Pese laattapinnat ja silikonisaumat
jatkossa säännöllisesti neutraalilla puhdistusaineella. Vältä kalkinpoistoaineiden toistuvaa käyttöä, koska
ne voivat vahingoittaa saumauslaasteja.
Pyyhi suihkun jälkeen vesi kaivoon kumilastalla. Kuivaa seinät ja lattia.
Puhdista pesualtaan vesilukko ja viemärikaivo sekä viemärikaivon ritilä säännöllisin väliajoin. Näin ehkäistään viemärin tukkeutuminen ja hajuhaitat sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pintojen hapettuminen.
Puhdista ilmanvaihtoventtiilit imurilla tai kostutetulla pyyhkeellä ja pyyhi venttiili myös päältä. Älä kuitenkaan vaihda venttiilin säätöasentoa, jotta ilmanvaihtojärjestelmän tasapaino ei muutu.

Kalusteet
Suojaa kalusteiden pinnat väriä päästävältä pyykiltä, hiusväreiltä yms.
Suojaa suihkutila siten, että vesi ei roisku muualle huoneeseen. Kalusteet eivät kestä jatkuvaa kosteusrasitusta, joten kuivaa vesiroiskeet, jos kalusteet kastuvat.
Käytä suihkukalusteiden puhdistamiseen neutraaleja pesuaineita (pH 6–8). Voitele kalusteiden liukupyörästöt ja saranat kaksi kertaa vuodessa.
Älä käytä ammeen, suihkukalusteiden, altaan tai wc-istuimen puhdistamiseen puhdistusaineita, jotka
sisältävät rakeisia, hiovia tai naarmuttavia ainesosia. Älä myöskään käytä sellaisia työvälineitä, jotka voivat vaurioittaa pintaa (esim. puhdistussienet).
Puhdista likaantunut wc-istuin harjalla ja wc- tai yleispuhdistusaineella.
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