
Monta kertaa kovemmat kuin perinteiset puulattiat
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Uusi vallankumouksellinen lattia
Bjelinin leveät lankkulattiat on valmistettu patentoidulla teknologialla, jonka 
avulla puu kovetetaan ja siitä tehdään kovempaa. Lattiamme ovat innovatiivisia 
puulattioita, joissa on aidon puun tuntu ja jotka ovat monta kertaa kovempia 
kuin muut puulattiat. Lattioiden valmistuksessa hyödynnetään uusiutuvia 
raaka-aineita optimaalisella tavalla. 

Edulliset leveät lankkulattiat
21 cm:ä leveät lankkumme ovat leveämpiä kuin useimmat markkinoilla olevat 
lankkulattiat. 27 cm:ä leveät lattiamme ovat täysin uniikkeja, erityisesti tässä 
hintaluokassa. Lankkulattioissamme on myös pituutta - leveimmät lankkumme 
ovat hiukan yli 2,3 metrin pituisia.  

VITOLJAD BREDPLANKA 
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Vahva ja kestävä
Woodura® on patentoitu teknologia, jonka avulla puuta voidaan lujittaa ja 
käyttää koko puu raaka-aineena. Tämän vuoksi tuotteemme ovat vastuullisesti 
valmistettuja sinulle ja ympäristömme kannalta. 

Puupintaa puristetaan korkeassa lämpötilassa vasten puukuitulevyä, joka on 
päällystetty puupulverilla. Puupinta puristuu kokoon ja puupulveri tunkeutuu 
lattian pintakerrokseen alhaalta käsin. Tuloksena on kovetettu puu, joka on 
monta kertaa kovempaa ja lujempaa kuin normaalit puulattiat, ja kuitenkin 
puulattian ulkonäkö ja tuntu säilyvät ennallaan. Woodura®:n avulla sisustat 
kotisi puun kauneimmilla osilla ja loppu on käytetty tekemään lattiastasi 
pitkään kestävä.
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Puun tunnelmaa 
joka tyyliin
Luonnon monimuotoisuus tarjoaa 
loputtomat mahdollisuudet tehdä 
kauniita lattioita. Tutustu suurenmoiseen 
puulattiavalikoimaamme ja kaikkiin 
sen värivaihtoehtoihin ja tyyleihin aina 
rauhallisesta ja elegantista eläväiseen ja 
rustikaaliseen. 

Valitse lattiasi väri yhteensopivaksi kotisi 
seinien ja tekstiilien kanssa tai valitse täysin 
erilainen lattia kuin muu kotisi sisustustyyli. 
Anna kodillesi säväys rustikaalisuutta leveillä 
lankkulattioilla, joissa puun luonnollinen 
syykuvio pääsee oikeuksiinsa.
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Kovetettu 
kalanruotolattia
Laajassa kovetetujen lattioiden mallistossamme 
on myös kalanruotolattioita. Kalanruotosauvat 
ovat hieman isommat kuin perinteisen 
kalanruotoparketin sauvat, josta syystä ne sopivat 
hiukan isompiin huoneisiin. 

Lattioidemme kovetettu pinta tarjoaa 
mahdollisuuden asentaa kalanruotolattia myös 
kovemmassa käytössä oleviin julkisiin tiloihin.

96 x 576 mm

Värit ja mitat
Bjelinin kovetettuja puulattioita valmistetaan eri 
mallistoina perustuen lattian väriin – vaaleista aina 
tummiin – ja kolmena eri lajitelmana, joita ovat 
Select, Nature ja Rustic.

Lattioitamme saa kahdella eri pintakäsittelyllä - 
kovavahaöljyttyinä tai mattalakattuina. 

Lankkulattioita saa eri levyisinä. Eri leveyksiä voi 
myös yhdistellä toistensa kanssa ja saada aikaan 
mielenkiintoisen näköisiä lattioita. Lankun reunoissa 
on viisteet, joiden ansiosta lankun muoto korostuu.  

273 x 2378 mm208 x 2378 mm Select Nature Rustic

Tuotevalikoimaamme päivitetään jatkuvasti. 
Tutustu nykyiseen mallistoomme nettisivuillamme osoitteessa www.bjelin.com 
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Muutakin kuin tammea
Tammilattioiden lisäksi valmistamme kovetettuja puulattioita myös 
saarnesta. Näiden lattioiden erikoisuus on se, että niissä on käytetty 
kuvioinniltaan rauhallista ja harmonisen näköistä puuainesta 
eikä lattioissa ole saarnille tavanomaista tummaa sydänpuuta ja 
luonteenomaista värivaihtelua. Saarnilattioitamme valmistetaan 
mattalakattuina vaaleana, valkoisena tai harmaana.
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Vastuullista puunkäyttöä
Tuotantomme perustuu yksinkertaisiin, mutta 
viisaisiin periaatteisiin, jotka takaavat liiketoimintamme 
vastuullisuuden. Yksi tekemistämme valinnoista on 
valmistaa vain puupohjaisia tuotteita, koska puu on kaikkein 
ympäristöystävällisin lattiamateriaali.

Metsän läheisyydessä

Kovetetuissa puulattioissa käytetty puuraaka-aine tulee metsistä, 
joita hoidetaan ja joiden käyttöä johdetaan vastuullisella 
tavalla hyvin tiukkojen ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
säännösten mukaisesti. 

Puu käsitellään paikallisesti omissa tehtaissamme, jolloin 
kuljetusmatkat lyhenevät ja pystymme tarjoamaan paikallisille 
ihmisille työtä.

Muutamme ylimääräisen materiaalin 
uudeksi lattiaksi

Kaikki puu, jota ei voida käyttää lattian pintana, käytetään 
täyteaineena tai energiaksi. Mitään ei heitetä hukkaan.

Perinteinen tammilattia.

Maksimoimme jokaisesta tukista 
saatavan lattiapinta-alan

Me maksimoimme kaiken raaka-aineen ja jokaisen metsästä korjaamamme 
tukin käytön. Voimme laskea tuotantojärjestelmissämme täydellisen 
tavan sahata tukki tarvitsemiimme kokoihin ja muotoihin. 

Verrattuna perinteisiin puulattioihin me voimme 
valmistaa 10 kertaa enemmän kovetettua 
puulattiaa samasta raaka-ainemäärästä. 

Ainutlaatuinen tapa, jolla käytämme raaka-ainetta 
antaa yhä useamman puun jäädä metsään 
kasvamaan suuremmaksi. Emme koskaan korjaa 
metsästä enempää puuta 
kuin metsän uudiskasvu on.

Kovetettu puu – paljon enemmän lattiaa 
jokaisesta kuutiosta aitoa puuta.

Tuotantoteknologiamme 
minimoi jätteen

Käytämme kovetettujen lattioiden valmistamiseen 
ohuita puukerroksia, jonka ansiosta pystymme 
valmistamaan huomattavasti suuremman määrän 
lattioita jokaisesta puukuutiometristä.

Metsän ympäristövaikutus

Vastuullisesti hoidetut metsät ovat ympäristöystävällisiä. Metsästä 
korjaamamme puuaines, josta valmistamme rakennusmateriaaleja 
kuten lattioita, sitoo hiilidioksidia satojen vuosien ajan. 

Valitettavasti kaikki metsänhoito ei ole ympäristöystävällistä ja hakkuut 
voivat olla ympäristön kannalta haitallisia, mikäli hakkuiden määrä ja 
puun lahoaminen metsään ovat suurempaa kuin puun uudiskasvu. 
Välttääksemme tätä me käytämme FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta. 
FSC on lyhenne nimestä Forest Stewardship Counsil, joka on riippumaton 
kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää ympäristön 
kannalta järkevää metsienkäyttöä oman sertifiointijärjestelmänsä kautta.

Sahanpölyä käytetään Woodura®:n ja Nadura®:n raaka-aineena.
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Lukkopontillisella lattialla 
täydellinen lopputulos
5G®-lukkoponttilattian asentaminen on helpompaa kuin 
koskaan. Asenna lattia itse tai lyhennä lattiaprojektiin 
kuluvaa aikaa, jos otat ammattilaisen asentamaan lattiasi. 
Lattia asennetaan uivalla asennustavalla aluslattian päälle 
ilman nauloja tai liimaa.

1.

2.

3.

4.

Tuoterakenne
1. Kovavahaöljytty tai mattalakattu pinta, joka on valmistettu aidosta puusta
2. Kerros puupohjaista pulveria
3. Korkealaatuinen kosteudenkestävä HDF-levy
4. Tasapainottava kerros 
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Ohut lattia on 
helppo asentaa
Normaalisti leveät lankut ovat myös paksuja. 
Puun kovettamisteknologian ansiosta lankuista 
voidaan tehdä leveitä, mutta silti niiden 
paksuus on vain 11 mm. Siksi sinun ei tarvitse 
vaihtaa oviasi tai tehdä muita kalliita muutoksia 
kodissasi.

Tammen lajitelmat
Select on lajitelma, jossa puusyykuvio on hieno ja siinä 
on luonnollinen värisävy eikä suuria värivaihteluita. 
Lajitelmassa voi esiintyä pieni määrä kokonaisia 
ja terveitä oksia, mutta vähemmässä määrin kuin 
elävämmissä lajitelmissa.

Nature-lajitelmassa on oksia, juovaisuutta ja hiukan 
pintapuuta. Lattiassa on luonnollista värivaihtelua ja 
elävää syykuviota, joka antaa lattialle klassisen ulkonäön 
ja hienon tunnelman. Lajitelmassa on tasapainoisesti 
täytettyjä oksia ja halkeamia, jotka antavat lattialle 
syvyyttä ja puun tunnelmaa.

Rustic-lajitelma antaa voimakkaamman ja 
rustikaalisemman vaikutelman. Vaihtelevat värisävyt ja 
puun syykuvio antavat eläväisen tunnelman. Täytetyt 
halkeamat ja suuremmat oksankohdat kuten myös 
värisävyjen kontrastit ja laaja värisävyjen vaihtelu 
antavat lattialle oman viehätyksensä sekä luonteensa.

Yleiset ja 
tekniset tiedot
Tuotteen paksuus
11 mm

Leveys ja pituus
96 x 576 mm (kalanruoto) | 185 x 2000 mm | 208 x 2378 mm | 
273 x 2378 mm 

Katkaisuohjeet
Kun katkaiset lankkuja, suosittelemme, että käytät leikkuria, jossa on 
volframikarbiditerä. 

Käyttökohteet 
Kovetetusta puusta valmistettuja lattioita voi käyttää kodin lähes 
jokaisessa huoneessa tai julkitiloissa, joiden käyttö on normaalia 
(kuten toimistot, odostustilat tai kaupat). 

Kovetetusta puusta valmistetut lattiat eivät sovellut märkiin tai 
kosteisiin tiloihin (esimerkiksi kylpyhuoneisiin tai saunoihin). 

Lattialämmitys
Lattiat sopivat käytettäviksi vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän 
kanssa. Emme suosittele standardityyppisiä 
foliolattialämmitysjärjestelmiä. (Poikkeuksena termostaatin sisältävät 
lämmitysjärjestelmät, joissa lattian pintalämpötila voidaan säätää 
termostaatin avulla maksimissaan 27 C:en). 

Asennus
Aluslattian tulee olla kuiva, tasainen ja luja. Mikäli lattiassa on 
epätasaisuutta metrin matkalla  yli 3 mm:ä tai 2 mm:iä jokaista 
lisämetriä kohden, lattia on tasoitettava. 
Tuotteen mukana seuraavia asennusohjeita tulee noudattaa. 

Takuu
30 vuoden takuu. 

Sertifioinnit
Saat tietoja tuotteidemme sertifioinneista meiltä. 

Emme voi taata, että tämän painotuotteen värit toistuvat samoina, 
kuin aidon lattian värit. 

Siksi suosittelemme, että tutustut lattianäytteisiin saadaksesi 
paremman kuvan tuotteen väristä ja syykuvioinnista. 

Tuotteet täyttävät 
standardin 

EN 14342:2013 
vaatimukset. 

3029 0021

SVANENMÄRKT
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Innovatiivisia lattioita 
luoviin sisustusratkaisuihin
Bjelin suunnittelee, kehittää, valmistaa ja myy laajaa 
tuotevalikoimaa, joka koostuu sekä perinteisistä puulattioista 
että uusista materiaaleista tehdyistä innovatiivista lattioista.

Kehitystyötä tehdään yhdessä 
tytäryhtiö Välinge Innovation 
AB:n kanssa, joka tunnetaan 
etupäässä lukkoponttilattian 
keksijänä. Tuotteet valmistetaan 
omissa huippumoderneissa 
tuotantolaitoksissamme Ruotsissa ja 
Pohjois-Kroatiassa. 

Bjelin, jonka palveluksessa on 
tällä hetkellä noin 900 työntekijää 
ja tuotantolaitokset Vikenissä 
(Ruotsissa) ja Bjelovarissa, Ogulinissa 
ja Otokissa (Pohjois-Kroatiassa) 
laajentaa seuraavien vuosien 
aikana tuotantokapasiteettiään 

Ruotsissa ja Kroatiassa pystyäkseen 
vastaamaan pääasiassa 
keramiikkakomposiittilattioiden ja 
kovetettujen leveiden 
lankkulattioiden kysyntään.

Tammiraaka-aine tulee 
maailmankuuluista metsistä 
Slavoniasta, Kroatiasta.

Bjelinin perustajat keksivät 
lukkoponttilattian vuonna 1993 ja 
vuonna 1977 he kehittivät maailman 
ensimmäisen laminaattilattian 
Perstorpille. 
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www.bjelin.com
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Maailman johtavaa ruotsalaista lattiateknologiaa samalta yritykseltä, joka keksi lukkoponttilattian


