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Kehitimme uuden tavan 
kokeilla lattiamalleja
kotiisi. Helppokäyttöi-
sellä Karitma Lattia-
studiolla voit kokeilla 
älypuhelimen tai table-
tin avulla mille eri
lattiamallit näyttäisivät 
sinun kodissasi.

www.karitma.fi

https://www.karitma.fi


2. 
Ota kuva huoneestasi
tai valitse valmis mallikuva.

1.
Valitse sivuiltamme 
mieleisesi lattiamalli.

Karitma lattiastudion käyttö on
helppoa, kokeile itse!

Lattiastudio tekee oikean mallin valinnasta helppoa ja hauskaa.

3. 
Karitma Lattiastudio asemoi
uuden lattiamallin kuvaasi.

www.karitma.link/lattiastudio

Lattiamateriaalilla on iso vaikutus 
sisutuksen yleisilmeeseen. Pienen 
kuvan tai mallipalan pohjalta on 
vaikea hahmottaa, miten uusi 
lattiamalli vaikuttaa isona pintana 
sisutuskokonaisuuteesi.

Tästä syystä olemme lisänneet 
kotisivuillemme Lattiastudion, 
jolla voit kokeilla suoraan omasta 
huoneestasi ottamaasi kuvaan mille 
eri lattiavaihtoehdot näyttävät.

Lattiastudion käyttö on 
helppoa ja havainnollista. Käyttö 
onnistuu helpoiten älypuhelimella 
tai tabletilla, jolla voit suoraan 
ottaa kuvan huoneestasi. Erillisen 
sovelluksen asentamista ei tarvita, 
sillä lattiastudio toimii millä 
tahansa Internet-selaimella.

Suosittelemme käyttämään lattian 
valitsemisessa apuna myös aitoja 
mallipaloja, sillä eri päätelaitteista 
ja valaistusolosuhteista johtuen 
ruudulla näkyvät sävyt eivät toistu 
aina aivan täsmällisesti. 

https://www.karitma.link/lattiastudio


Vedenkestävyys
Vinyylilankku on 100% vedenkes-
tävä materiaali, jonka kanssa ei tar-
vitse pelätä lankkujen turpoamista 
niiden kastuessa. Vinyylilankku-
lattia ei kuitenkaan ole täysin vesi-
tiivis, joten sitä ei voi käyttää esim. 
kylpyhuoneissa ja muissa lattiakai-
vollisissa tiloissa.
 
Mukavuus
Vinyylilankun pinta on jalan alla 
erittäin mukavan tuntuinen. Sen 
pinta on laminaatin tai parketin 
pintaan verrattuna vähemmän 
liukas ja siten käveleminen sillä 
sukat jalassa on miellyttävää. Vi-
nyylilankun pinta tuntuu myös mu-
kavan lämpimälle, koska se johtaa 
vähemmän lämpöä moniin muihin 
lattiamateriaaleihin verrattuna.
 
Akustiikka
Laadukkaan alusmateriaalin päälle 
asennettuna vinyylilankku on hyvin 
hiljainen lattiamateriaali, joka pitää 
askelien tai koiran kynsien äänen 
miellyttävän matalana. Useissa 
vinyylilankuissa askeläänieriste 
on valmiiksi pohjaan integroituna, 
jolloin erillistä alusmateriaalia ei 
tarvita lainkaan.
 

Kivikomposiittirunko
Kaikki Karitman vinyylilankut ovat 
kivikomposiittirunkoisia. Sen an-
siosta niiden mitat vaihtelevat vain 
vähän eri lämpötiloissa, eikä niissä 
esiinny PVC-runkoisille LVT-lan-
kuille tyypillistä kupruilua niiden 
lämmetessä. Mittastabiilisuutensa 
ansiosta komposiittirunkoista vi-
nyylilankkua voidaan myös asentaa 
suurempia yhtenäisiä pintoja ilman 
liikuntasaumoja LVT-lankkuihin ja 
puupohjaisiin lattiamateriaaleihin 
verrattuna. Kivikomposiittirunko ei 
myöskään peilaa aluslattian epäta-
saisuuksia elastisemman LVT-lan-
kun tavoin.
 
Vähäinen lämmöneristävyys 
Vinyylilankku on erinomainen 
lattiamateriaali lattialämmityk-
sen päälle asennettavaksi, sillä se 
eristää huomattavasti vähemmän 
lämpöä kuin vinyylikorkki, lami-
naatti tai parketti. Tämän ansiosta 
lattialämmityksen lämpö pääsee 
nousemaan huoneeseen tehok-
kaasti ja lämmitysjärjestelmä toimii 
matalammalla lämpötilalla ja ener-
giatehokkaammin.

Vinyylilankku on kasvattanut suosiotaan 
huimasti, eikä syyttä. Nykyaikaisella 
Vinyylilankulla on nimittäin monia etuja. 

Huoleton ja 
mukava
vinyylilankku

www.karitma.fi

Vinyylilankku Nordic Design Vinyl 1001 Inari
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Vinyylikorkki on yhdistelmä vinyylin, puun 
ja korkin parhaita puolia.

Hiljaisuus
Vinyylikorkin hieman joustava 
vinyylipinta, massiivinen HDF-
runko sekä pohjan korkkikerros 
tekevät siitä erittäin hiljaisen 
lattiamateriaalin.
 
Lämpimyys
Vinyylikorkki on lämmin 
lattiamateriaali kahdesta syystä. 
Paksu HDF-puukuiturunko sekä 
pohjan korkkikerros eristävät 
hyvin mahdollista aluslattian 
kylmyyttä. Vinyylipinta taas 
tuntuu kylmänäkin esim. 
saman lämpöistä laminaattia 
lämpimämmälle vähäisemmän 
lämmönjohtavuutensa ansiosta. 
 
Mukavuus
Vinyylipinta on erittäin miellyttävä 
jalan alla. Sen pinta on laminaatin 
tai parketin pintaan verrattuna 
vähemmän liukas ja siten 
käveleminen sillä sukat jalassa 
on miellyttävää. Vinyylipinta ja 
korkkikerros tuovat lattiaan myös 
ripauksen joustoa tekemättä siitä 
kuitenkaan liian pehmeän.

Kestävyys
Ecoline-vinyylikorkit kestävät hyvin 
päältä tulevaa kosteutta ja niitä 
voi siten käyttää huoletta esim. 
eteisessä ja keittiössä. Ecoline 
vinyylikorkin saumat on tehty 
tiiviiksi ja kosteussuojatun HDF-
rungon turpoaminen on vähäistä.
 
Sveitsiläistä laatua, 
ympäristöystävällisyyttä ja 
käyttöturvallisuutta
Concept Floor Ecoline 
vinyylikorkkilattiat valmistetaan 
Sveitsissä yhdessä maailman 
edistyksellisimmistä tehtaista. 
Valmistaja on sitoutunut korkean 
laadun lisäksi ympäristön 
suojelemiseen kaikissa tuotannon 
vaiheissa. Ecoline-tuotteet on 
testattu ja todettu turvalliseksi 
sisäilmalle.

Luonnollisen 
lämmin ja 
hiljainen 
vinyylikorkki

Vinyylikorkki Ecoline Oak Vita
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Erittäin laaja valikoima
Karitman laminaattivalikoima sisäl-
tää kymmeniä eri kuoseja ja sävyjä. 
Näiden lisäksi lattian ulkonäköön 
voi vaikuttaa valitsemalla tavallista 
leveämmän, kapeamman tai pi-
demmän lankun.
 
Viisteillä lisää kestävyyttä
Suurin osa Karitman laminaa-
teista on reunaviisteellisiä niiden 
kestävyyden ja elinkaaren maksi-
moimiseksi. Viistereunainen la-
minaatti pysyy pidempään uuden 
näköisenä ja kulmien murtumisen 
todennäköisyys laskee. Esim. kaikki 
julkisten tilojen käyttöluokka 33:n 
laminaatit ovat viisteellisiä. Ennak-
koluuloista poiketen viisteet eivät 
kerää likaa.
 
Kestää kovaakin kulutusta
Laminaatin vahvuus vinyyli- ja 
parkettilattioihin verrattuna on 
sen erinomainen naarmuuntumi-
senkesto. Kronotex-laminaattien 
pinnoilla on sarjasta riiipuen 25-30 
vuoden puhkikulumistakuu koti-
käytössä (pl. Glamour 8 v.).
 

Helppo ja nopea asentaa
Kronotex-laminaatit ovat erittäin 
helppoja ja nopeita asentaa päältä 
painettavan 5G päätypontin an-
siosta. Ajan ja vaivan säästö perin-
teiseen taitettavaan päätyponttiin 
verrattuna on merkittävä. 
 
90% puuta
Kronotex-laminaatit valmistetaan 
90%:sti FSC-sertifioidusta män-
nystä, jonka ansiosta materiaali 
sitoo tehokkaasti hiilidioksidia. 
Laminaateissa ei käytetä lainkaan 
öljypohjaisia muoveja ja niiden 
ympäristöystävällisyys ja käyttötur-
vallisuus on varmistettu tiukoilla 
standardeilla.
 
Riittävä paksuus
Laminaatteja valmistetaan yleensä 
6-12mm:n paksuisina. Suurin osa 
Suomessa myytävistä laminaateista 
on 8mm paksuisia, jota pidetään 
laadukkaan laminaatin vähimmäis-
paksuutena. Paksumpien laminaat-
tien etuna on vahvemmat pontit 
sekä parempi akustiikka.

www.karitma.fi

Laminaatti Mammut Plus 4728 Mountain Oak Beige

Kestävä ja 
tyylikäs 
laminaatti

Laadukkaat ja kestävät Kronotex-
laminaattilattiat ovat olleet jo pitkään 
suomalaisten sisustajien suosikkeja.

https://www.karitma.fi
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ALUSMATERIAALIT
 
Valitsemalla laadukkaan alusmate-
riaalin voit vaikuttaa merkittävästi 
lattian akustiikkaan, kestävyyteen 
ja lämpimyyteen. 
 
Tiesitkö, että laminaatin kopisevuus 
johtuu pääosin alusmateriaalin si-
sältämästä ilmasta ja sen muodos-
tamasta kaikupohjasta. Valitsemalla 
tiiviimmän alusmateriaalin, kuten 
Premium Soundin, saat laminaa-
tistakin erittäin hiljaisen. Tiivis 
alusmateriaalia lisää myös ponttien 
kestävyyttä lattian painumisen vä-
hentyessä. Vähemmän ilmaa sisäl-
tävä alusmateriaali on myös vähem-
män lämpöä eristävä ja sopii siten 
hyvin lattialämmityksen päälle.

JALKALISTAT
 
Karitma tarjoaa valikoiman eri väri-
siä jalkalistoja sekä niiden viimeis-
telykappaleita. 

Paksut johtouralliset listat mahdol-
listavat reilujen elämisvarojen jät-
tämisen lattiamateriaalin ja seinän 
väliin. Pääty-, jatkos- ja kulmakap-
paleilla saat listoitukseen helposti 
viimeistellyn ulkonäön. Jalkalistat 
voidaan kiinnittää myös piilokiin-
nikkeillä ilman näkyviä ruuveja tai 
nauloja.

Laadukkaat alusmateriaalit 
ja jalkalistat viimeistelevät 
uuden lattiasi



Tutustu koko laajaan 
mallistoomme kotisivuillamme tai 
jälleenmyyjiemme luona.

Varastoimme koko malliston 
Suomessa, jonka ansiosta 
tuotteiden toimitusaika on noin
2-3 arkipäivää.
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Vinyylilankku Check O
ne 0.55 Bonifacius O

ak 2049

https://www.karitma.fi
https://www.karitma.fi/valkoinen-vinyylilankku-mallipala-check-one-055-bonifacius-oak-2049-4-mm-kl33/p/622049-CheckOneM/

