
IT’S WOOD.
IT’S HARD.
IT’S NATURE.
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B:hard Tammi Style Saphir

B:hard-kovapuulattia on 100% puuta. 

Se luo aitoa tunnelmaa ja tuntuu jalan 

alla lämpimältä ja miellyttävältä. 

B:hard-kovapuulattia on kovetettu 

uudella Woodpowder-menetelmällä kolme 

kertaa kovemmaksi kuin käsittelemätön 

puu. Tämä tekee B:hardista ainutlaatuisen 

kolhuja ja kulutusta kestävän puulattian 

niin koteihin kuin julkisiin tiloihin.

B:hard-kovapuulattian valmistus-

prosessissa ei ole käytetty liimoja eikä 

lisättyä formaldehydiä. Koska B:hard on 

erittäin vaikeasti syttyvä, se on myös 

paloturvallinen valinta. B:hard on CE- 

merkitty tuote ja sillä on M1-päästö-

luokitus. Valmistaja antaa B:hard- 

kovapuulattioille kotikäytössä 

10 vuoden takuun. 

B:hard-kovapuulattian puuraaka-  

aine tuotetaan kestävästi hoidetuista 

metsistä. Tuotannon toimintaa 

määrittää ympäristösertifikaatti 

ISO 14001 ja valmistusprosessi on 

puuraaka-ainetta säästävä. B:hard on 

myös täydellisesti kierrätettävissä.

B:hard-kovapuulattia on ylivertaisista 

ominaisuuksistaan huolimatta 

huomattavasti edullisempi kuin vastaavan 

levyinen perinteinen lankkuparketti.

AITOA PUUTA EDULLINEN

KESTÄVÄ TURVALLINEN EKOLOGINEN



B:hard-kovapuulattian tekniset tiedot:

Mitat lankku: 11 x 223 x 2200 mm 

  11 x 283 x 2200 mm

 kalanruoto: 11 x 129 x 774 mm

Puulajit tammi 

 pähkinä (vain lankku)

Pintakäsittelyt harjattu ja öljytty tai Forte-lakattu

Pontti lukkopontti 2G/5G

Asennus Uivana tai alustaan liimaten 

 Suositeltava aluskate Tuplex LVT

 Sahaukseen suositellaan timanttiteriä

 Sopii erittäin hyvin lattialämmityksen kanssa 

Katso tarkemmat tekniset tiedot, 

lajitelmat ja sävyvaihtoehdot 

nettisivuiltamme www.innofloor.fi

B:hard-, Epico- ja Actus-lattioille on saatavilla 

jalkalistat, porrasnokat, T-listat ja peitelistat 

samoissa sävyissä. » 

B:hard Tammi Crack

B:hard Tammi Charakter Diamant



B:hard Modern Tammi Style Diamant

B:hard Tammi Charakter CalcitB:hard Tammi Charakter

B:hard Tammi Crack

B:hard Modern Tammi Style Saphir B:hard Tammi Charakter Bronce
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Epico ja Actus ovat perinteisiä alustaan liimattavia kaksikerros parketteja. 

Epicoa on saatavana eri levyisinä lankkuina ja leveänä kalanruotona, 

Actusta kalanruoto- ja chevronladontoina.

Katso tarkemmat tekniset tiedot, lajitelmat ja sävyvaihtoehdot 

nettisivuiltamme www.innofloor.fi

Epico Modern 140 ja Epico Trend tekniset tiedot

Mitat Epico Modern 140 (kalanruoto): 

 9,5 x 140 x 690 mm

 Epico Trend: 

 Paksuus: 9,5 mm 

 Leveydet: 140, 190, 240 mm

 Pituudet: 2100, 2400 mm

Runko HDF-levy

Pinta 3 mm tammisäle

Pintakäsittelyt harjattu ja öljytty tai mattalakattu

Pontti perinteinen

Actus Emocion 4.0 HDF tekniset tiedot

Mitat Kalanruoto ja chevron: 

 9,5 x 90 x 630 mm

Runko HDF-levy

Pinta 4 mm tammisäle

Pintakäsittelyt harjattu ja öljytty tai mattalakattu

Pontti perinteinen

Epico Modern 140, Epico Trend sekä Actus Emocion 4.0 HDF sopivat lattialämmityksen kanssa.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Valmistettu EN 14354 -normiston mukaan

CE- ja E1-merkintä

Raaka-aine tuotetaan PEFC-sertifioiduista metsistä

Epico Modern Tammi Style tuplakalanruotoActus Emocion Savutammi chevron-ladonta
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INNOart on syntynyt rakkaudesta puuhun ja kunnioituksesta sen ainutlaatuisuutta 

kohtaan. Taulut valmistetaan aidoista puuviiluista asiakkaan toiveiden mukaan.

Lue lisää: innofloor.fi

 PUULATTIOIDEN ASIANTUNTIJA 

010 5819 330   |   info@innofloor.fi

Kolmisopentie 16, 70780 KUOPIO, FINLAND

www.innofloor.fi

Maahantuoja

Jälleenmyyjä


