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SIGTUNA / Tammi, Select, valkoinen mattalakka

Kalanruotoparketin 
asentaminen on 
nyt helpompaa 
kuin koskaan!
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SANDVIKEN / Tammi, Select, ruskea mattalakka

Parasta laatua 
edullisempaan 
kokonaishintaan

Onko sinua joskus houkutellut 
ajatus kalanruotoparketista, 
mutta olet luopunut ideasta 
hankalan asennusprosessin 
vuoksi? 

Bjelin on muuttanut perinteisen 
käsityötuotteen moderniksi 
lattianpäällysteeksi, jolla on kaikki ne 
ominaisuudet, joita modernilta tuotteelta 
nykyisin halutaan - korkea laatu, 
luotettavuus ja tehokkuus. 

Kun kalanruotoparketti asennetaan 
perinteisellä tavalla, pitää sauvat liimata 
tai naulata aluslattiaan ja sen jälkeen hioa 
2 – 3 kertaa ennen kuin lattialle voi tehdä 
pintakäsittelyn. 

Tämä prosessi on hankala ja vaatii erityistä 
ammattitaitoa. Siksi asennuskustannukset 
muodostavat huomattavan osan 
lattian kokonaiskustannuksista. Uuden 
innovatiivisen kalanruotoparkettimme avulla 
asennuskustannusten osuus laskee minimiin. 

Uivaksi asennettavan kalanruotoparkettimme 
suurimpia etuja on nopea ja helppo asennus. 
Parkettisauvat lukittuvat toisiinsa palapelin 
tavoin lukkopontin avulla. Lattia asennetaan 
uivaksi aluslattian päälle. 

Käytä hyväksesi helppoa asennustapaa ja 
tunnet pian jalkojesi alla aidon puun lämmön 
ja saat ihailla aidon kalanruotoparketin 
kauneutta kodissasi.



Tehdasvalmisteinen kalanruotoparketti
Kalanruotoparkettimme on kehitetty yhteistyössä 
tytäryhtiömme Välinge Innovations AB:n kanssa, 
joka tunnetaan etupäässä 1990-luvun puolivälissä 
keksimästään lukkopontista. Kehitystyötä tehtiin tavoitteena 
kalanruotoparketti, jonka voi asentaa uivana ilman, että se 
pitää liimata tai naulata aluslattiaan.

Kehittäessämme lattiaamme meille on ollut tärkeätä 
vähentää ongelmia, jotka liittyvät perinteisesti asennettuun 
kalanruotoparkettiin kuten ongelmallista parkettisauvojen 
kupertumista ja sauvojen välisiä rakoja.
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Maailman 
ensimmäinen 
lukkopontillinen 
kalanruotoparketti
Valmistimme jo vuonna 2014 maailman ensimmäisen 
lukkopontillisen kalanruotoparketin pienistä tammisauvoista 
ja nyt valmistamme sauvaparketin tähän mennessä kaikkein 
edistyneintä versiota!

Kalanruotoparketin viimeisimmän sukupolven lamellit 
ovat 69 mm leveitä ja lamellin pituus on leveyteen nähden 
viisinkertainen. Kalanruotoparketin keskikerros on 
korkealaatuista HDF:ä ja siinä on maailman vakain 
lukkopontti. Jokainen parkettisauva on suunniteltu siten, 
että niistä valmistettu lattia pysyy vakaana. 

Parkettilattiamme suunnitellaan eräässä maailman 
edistyneimmässä lattioihin keskittyneessä yrityksessä, 
Välingen tuotanto- & tuotekehityskeskuksessa Vikenissä, 
Ruotsissa ja ne valmistetaan nykyisin Bjelinin uusilla moderneilla 
parkettitehtailla Kroatisssa.

Yhden vuoden kuluessa tehtaillamme valmistetaan yhteensä 12 
miljoonaa supermodernia parkettisauvaa. Joka neljäs sekunti 
valmistuu uusi asennusvalmis parkettisauva. Kellon ympäri, 
vuoden ympäri. Tästä syystä Bjelin on vuosituotannoltaan 
maailman suurin kalanruotoparkettisauvojen valmistaja!



BJELIN Kalanruotoparketti

8 9

KARLSHAMN / Tammi, Rustic, valkoinen mattalakka



Lukkopontilla täydellinen lopputulos
Patentoidun lukkoponttimme avulla parkettisauvojen asennus lattiaksi 
on nopeaa ja helppoa. 

5G® -lukkopontti tekee lattian asentamisen helpommaksi kuin koskaan. 
Asenna lattia itse tai lyhennä asennusaikaa, mikäli ostat 
asennustyön ammattilaiselta.  

Lattia asennetaan uivaksi aluslattian päälle eikä sitä tarvitse liimata tai 
naulata aluslattiaan.

Pieniä parkettisauvoja on helppo käsitellä
Parkettisauvat toimitetaan pienissä paketeissa. Pakkaus suojaa sauvoja 
hyvin ja sitä on helppo käsitellä. 

Parkettimme  on suunniteltu niin, että se on helppo asentaa ja sitä on mukava 
käyttää. Mekaaninen lukkopontti mahdollistaa tehokkaan asennuksen, ja vakaan 
tuoterakenteen ansiosta lattia on ilo omistaa ja sen päällä on mukava kävellä. 
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ARVIKA / Tammi, Select, ruskea öljy 



Pintakäsittely: Mattalakka tai öljy
Lajitelmat: Select tai Rustic
Paksuus: 14,6 mm
Leveys: 69 mm 
Pituus: 345 mm
Rakenne: Keskikerros HDF:ä, jalopuupintakerroksen paksuus 2,6 mm 
Lukitusjärjestelmä: 2G/5G®

Määrä/ltk: 0,45 m2
Kovuus: 3,4 Brinell
Paino/ltk: 5,5 kg
Sauvoja pakkauksessa: 19 sauvaa/laatikko
Takuu: 20 vuotta
Lämmönjohtokyky: Soveltuu vesikiertoisille lattialämmityslattioille. 
Standardimuotoista foliojärjestelmää ei suositella (poikkeuksena 
termostaatilliset lattialämmitysjärjestelmät, joiden termostaatti pitää 
lattian pintalämpötilan maksimissaan 27 °C:ssa). 

Puun tunnelmaa joka tyylissä 
Luonnon monimuotoisuus tarjoaa loputtomat 
mahdollisuudet luoda  kauniita lattioita. Tutustu 
uskomattoman kauniin puulattiavalikoimamme 
kaikkiin väreihin ja tyyleihin – rauhallisesta ja 
elegantista eläväiseen ja rustikaaliseen.

A & B-sauvat
Parkettisauvoja on kahta eri versiota, 
A- ja B-sauvoja. Sauvan tyyppi on 
merkitty sauvan takapintaan ja 
pakkaukseen. Kalanruotokuvioiseen 
lattiaan tarvitaan sekä A- että 
B-sauvoja.
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LYSEKIL / Tammi, Select, tummanruskea öljy

BA



Yksi sauva – monta kuviota 
Parkettisauvat voi asentaa eri kuvioihin, esimerkiksi klassiseen parkettityyliin tai 
neliökuvioksi. Asennusaika on murto-osa verrattuna perinteisiin asennustapoihin. 

Värisävyt ja lajitelmat
Bjelinin valmistamassa parkettimallistossa on erilaisia lattioita perustuen niiden 
väreihin – vaaleista tummiin – ja kahteen eri lajitelmaan - Selectiin ja Rusticiin.

Lattioitamme valmistetaan kahdella eri pintakäsittelyllä – öljyttyinä ja 
mattalakattuina.

Tuotevalikoimaamme uudistetaan jatkuvasti. Katso voimassaoleva 
tuotevalikoimamme osoitteesta www.bjelin.com

Select
Puhtaampi ja tasalaatuisempi lajitelma voi olla 
hyvä, jos haluat korostaa itse lattiaa. Lajitelmassa 
voi esiintyä  pintapuuta ja pientä värivaihtelua sekä 
hyvin pieniä oksia ja ydinkuviota. 

Rustic
Luonnollisempi lajitelma, joka sisältää oksia, tammelle 
tyypillistä ydinpuuta, jonkin verran pintapuuta ja 
värivaihtelua. Rustic-lajitelma antaa lattialle syvyyttä ja 
tuo esiin aidon puun tunnelman. 

Emme voi taata, että tämän painotuotteen värit toistavat oikein tuotteen oikean värin. Siksi suosittelemme, että tutustut 
tuotemalleihin saadaksesi tarkemman käsityksen tuotteen värisävystä, kuvioinnista ja syykuviosta. 
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Kestävän kehityksen yritys 
Tuotantomme perustuu yksinkertaisiin, mutta viisaisiin 
periaatteisiin, jotka varmistavat, että liiketoimintamme on 
kestävän kehityksen mukaista:

• Me maksimoimme raaka-aineen ja jokaisen tukin 
käytön. Pystymme tuotannossamme laskemaan 
parhaan tavan sahata tukki eri kokoihin ja muotoihin. 

• Käytämme tuotannossa lattioiden raaka-aineeksi 
myös tukin ne osat, joista ei tehdä lattioiden 
pintakerrosta. Mitään ei heitetä hukkaan. 

• Me maksimoimme tuottamamme lattian määrän 
uudella teknologialla, jonka ansiosta voimme 
valmistaa enemmän lattian pintakerrroksia. 

• Kaikki tuotannosta tuleva jäte voidaan kierrättää ja 
käyttää uuden lattian raaka-aineena. Samalla kun 
minimoimme jätteen määrän maksimoimme  
yhdestä raaka-ainekuutiometristä valmistettavan 
lattian määrän. 

• Saamme raaka-aineemme vastuullisesti hoidetuista 
metsistä, joissa puu käsitellään paikallisesti. Tämän 
ansiosta kuljetusmatkat ovat lyhyempiä ja paikallisille 
ihmisille voidaan tarjota työtä.  

Puu korjataan vastuullisesti hoidetuista metsistä
Parketin raaka-aineena käytettävä puu tulee metsistä, 
joita on hoidettu vastuullisesti ja erittäin tiukkojen 
ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten 
periaatteiden mukaisesti
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KARLSHAMN / Tammi, Rustic, valkoinen mattalakka
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Maailman johtavaa ruotsalaista lattiateknologiaa samalta yritykseltä, joka keksi lukkoponttilattian


