
Täysin uudentyyppinen Täysin uudentyyppinen 
kestävä ja edullinen kestävä ja edullinen 

PUULATTIAPUULATTIA
B:HARD-PUULATTIA on täysin uudentyyppinen lattiapinnoite. 

Ainutlaatuisen rakenteensa vuoksi B:hard on perinteistä parkettilattiaa 
paljon kestävämpi ja hinnaltaan huomattavasti edullisempi 

kuin vastaavan levyinen lankkuparketti. Se eroaa normaalista 
lautaparketista ohuemman mutta paljon kestävämmän puisen 

pintakerroksen osalta. B:hard-puulattia luo aitoa tunnelmaa ja tuntuu 
jalan alla luonnolliselta ja miellyttävältä. 
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B:HARD-PUULATTIAN UUSI 
AINUTLAATUINEN RAKENNE

B:hard-puulattiassa on kovempi ja kes-
tävämpi pintakerros kuin tavallisessa 
lautaparketissa. Puulattian 0,7 mm paksun 
jalopuisen pintakerroksen ja HDF-rungon 
välissä on patentoitu Woodpowder-jauhe. 
Tuotetta valmistettaessa nämä kerrokset 
ja taustapintana oleva koivuviilu pu-
ristetaan korkealla lämmöllä ja kovalla 
paineella yhteen. Samalla Woodpowder 
sulaa ja kovettaa puisen pintakerroksen 
noin kolme kertaa kovemmaksi käsitte-
lemättömään puuhun verrattuna. Tämä 
tekee B:hardista ainutlaatuisen kulutusta 
kestävän puulattian. B:hard-puulattiaa ei 
voi hioa mutta siihen on tuskin tarvetta, 
koska sen pinta kestää hyvin kovaakin 
kulutusta, kuten kolhuja, koiran kynsiä, 
korkokenkiä ja kemikaaleja. 

B:HARD – TURVALLINEN 
VALINTA ALLERGISILLE JA 
LAPSIPERHEILLE
B:hard-puulattian valmistusprosessis-
sa ei ole käytetty liimoja eikä se sisällä 
lisättyä formaldehydiä. Tästä syystä 
B:hard soveltuu erinomaisesti allergisille 
ja lapsiperheille. Koska B:hard on erittäin 
vaikeasti syttyvä, se on myös paloturval-
linen valinta. B:hard on CE-merkitty tuote 
ja sillä on M1-päästöluokitus. Valmistaja 
antaa B:hard-puulattioille kotikäytössä 10 
vuoden takuun.

B:HARD ON YMPÄRISTÖ- 
VASTUULLINEN VALINTA

Puuraaka-aine tuotetaan kestävästi 
hoidetuista metsistä, jolloin myös puun 
alkuperä on jäljitettävissä. Tuotannon 
toimintaa määrittää ympäristösertifi-
kaatti ISO 14001 ja valmistusprosessi on 
puuraaka-ainetta säästävä. B:hard on 
ekoystävällinen, koska sen voi lukkopon-
tin ansiosta purkaa ja asentaa uudelleen. 
Se on myös täydellisesti kierrätettävissä.

B:HARD SOVELTUU HYVIN 
KORJAUSRAKENTAMISEEN JA  
LATTIALÄMMITYSKOHTEISIIN
B:hard-puulattian kokonaispaksuus on 
vain 11 mm. Normaaliparkettia ohuempana 
se soveltuu loistavasti saneerauskoh-
teisiin. Lattialämmitys ja B:hard toimivat 
hienosti yhdessä B:hardin erinomaisen 

lämmöntasauskyvyn ja normaalia vähäi-
semmän elämisen vuoksi. Lukkopontin an-
siosta B:hardin asentaminen on helppoa.

B:HARD – HUIPPUTUOTE 
JULKISIIN TILOIHIN

Ainutlaatuisen rakenteensa vuoksi  
B:hard-puulattia soveltuu erittäin hyvin 
myös julkisiin tiloihin kuten ravintoloihin, 
hotelleihin ja muihin liiketiloihin. Sen käyt-
töluokka 23/34 soveltuu erittäin intensiivi-
seen kaupalliseen käyttöön. B:hard kestää 
iskuja paremmin kuin laminaatti ja keraami-
set laatat sekä kemikaaleja ja piikkikorkoja 
huomattavasti paremmin kuin parketti. 
B:hardin paloluokka on Bfl-S1 ja siksi se voi-
daan asentaa myös poistumisteihin. Tuote 
on valmistettu EN 14354 normien mukai-
sesti. Valmistaja antaa B:hard-puulattioille 
julkisissa tiloissa 5 vuoden takuun.

Pintakäsittely öljy tai  
supermattalakka

Pintakerros jalopuu  
tammi tai pähkinä

Woodpowder-jauhe 

HDF-runko

Woodpowder-kalvo 
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TAMMI STYLE,  
PÄHKINÄ STYLE 
– tämän lajitelman puisen 
pintakerroksen viilut on valittu 
niin, että niissä on hyvin vähän 
oksia. Lajitelmassa tulee esille 
puun hienostunut syykuvio ja sen 
aiheuttamat harmoniset värivaihtelut. 

TAMMI CHARAKTER,  
PÄHKINÄ CHARAKTER
– tässä lajitelmassa tulee 
voimakkaammin esille puun 
luonnollinen syykuvio, värivaihtelut 
ja oksaisuus. Lattiasta tulee 
tunnelmallisen vivahteikas.

TAMMI CRACK
– tälle lajitelmalle on tunnusomaista 
runsasoksaisuus ja puun syiden 
suuntaiset täytetyt halkeamat. Lattia 
on rouhean rustiikkinen ja se näyttää 
ajan patinoimalta.

Lajitelmat 

sävytys-
vaihto-
ehdot 

Painoteknisistä syistä 
esitteen värimalli 

on suuntaa antava. 
Voit tilata 30 cm 

pitkän mallipalan 
jälleenmyyjältäsi.

Tammi Style 

Tammi Charakter

Tammi Crack

Pähkinä Style 

Pähkinä Charakter

Tammi Bronce (höyrytetty)Tammi Kristall

Tammi SaphirTammi Cotton WhiteTammi Calcit (valkomattalakattu)

Style, Charakter

Style, Charakter CharakterCharakter, Crack

Style, Charakter Style, Charakter, Crack

Tammi Diamant (valkoöljytty) Tammi Granat

Charakter, Crack

Saatavilla jalkalistat, porrasnokat ja peitelistat samoissa sävyissä ja kaikilla pintakäsittelyillä.



Mitat:  
11 x 223 x 2200 mm 
11 x 283 x 2200 mm
Pintakäsittely: 
harjattu ja öljytty tai supermattalakattu
Puulajit: 
tammi, höyrytetty tammi, pähkinä
Brinell kovuus: 
81,83 N/mm²         
Lattialämmitys: 
Sopii erittäin hyvin
Lämmönläpäisykerroin: 
0,071 m2K/W – uiva 
0,065 m2K/W – liimattu
Paloluokka: 
Bfl-S1  

Tekniset tiedot 

VALMISTAJA:

Formaldehydipäästöt: 
rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
Kemikaalien kesto: 
1-C 
Asennus: 
uivana tai alustaan liimaten
Suositeltava aluskate  
uivassa asennuksessa: 
Tuplex tai Tuplex LVT   
Pontti: 
lukkopontti 2G/5G, mikroviiste
Sahaukseen suositellaan timanttiteriä
Pakettikoko: 
223mm: 1,962 m²
283mm: 2,490 m²

Lavakoko: 
223mm: 98,1 m²
283mm: 99,6 m²
Paino: 
10,1 kg / m²

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti
Tuote on tehty EN 14354 -normiston 
mukaan ja sillä on CE-merkintä.
Raaka-aine tuotetaan PEFC-sertifioi-
duista metsistä.

B:hard-puulattioiden asennus-  
ja hoito-ohjeet osoitteessa  

www.innofloor.fi

MAAHANTUOJA: JÄLLEENMYYJÄ:

www.stoeckl.com
Made in Austria

info@innofloor.fi
www.innofloor.fi
p. 010 5819 330

Tammi CharakterTammi Crack Tammi Style


