WENTWOOD - 6 MM LUKKOPONTILLINEN
Kährs Luxury Tiles Wentwood -vinyylilankun sävyn inspiraation lähteenä on ajopuun ruskeanharmaat vivahteet. Kaunis puulattian design, jossa
on ilmeeltään rauhallinen puunsyykuvio. Ajaton lattia, joka luo tyylikkään taustan sekä modernille että perinteiselle sisustyylille.
TUOTETIEDOT

FAKTOJA

TEKNISIÄ TIETOJA

Tuotenumero

LTCLW2007-218

Design

Puukuosi

Mitat

1210 x 218 x 6 mm

Lattiatyyppi

Luxury Tiles

Pakkauksen paino

20,6 kg

Mallisto

Breeze Collection

m²/pakkaus

2,1 m²

Ponttiliitos

Click5G

Lämmönjohtavuus

m²/lava

84,5 m²

Lattialämmitys

Soveltuu

Varautuminen

6 mm
lukkopontillinen

Application

EN ISO
10874

Paloluokka

EN13501- Bfl-s1
1

Askelääntä eristävä
6 mm

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

ColourCode

4

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja
kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä
runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat
rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon
asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista
raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on
myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki.
Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä
eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä
tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely
muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen
päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja
vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös
remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa
olemassa olevan lattian päälle (noudatettava
asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

Asennusmenetelmät

Uiva

23/33/42

0.035 (m2K/W)
EN 1815 < 2 kV
(antistaattinen)

Kulutuskestävyys EN16094 Läpäisee hyvin

tuloksin
Kemikaalien
kestävyys

EN ISO
26987

Sienten ja bakteerien
kestävyys

Läpäisee hyvin
tuloksin
Hyvä

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista
Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallistoja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla
mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin
tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja
ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

27.11.2022
AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2022
1

Muut saman malliston lattiat

Fontin - 6 mm
lukkopontillinen

Hanmer - 6 mm
lukkopontillinen

Tiveden - 6 mm
lukkopontillinen

Wentwood - 6 mm
lukkopontillinen

Whinfell - 6 mm
lukkopontillinen

Yukon - 6 mm
lukkopontillinen
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