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Oikean lattiapäällysteen 
löytäminen on joskus yhtä 
hankalaa kuin oikean 
kumppanin etsiminen 
– erityisesti silloin, kun 
tavanomaiset tuotteet eivät 
tarjoa haluttuja ominaisuuksia. 
Tule meille, niin löydät varmasti 
etsimäsi lattiapäällysteen 
ja oikean kumppanin 
omaan projektiisi. Älä tyydy 
massatuotteisiin…





Kaikki lähtee sinun ideastasi.



Erityisesti kaupan ja teollisuuden rakennuksissa 
Dessaun ensiluokkaiset vinyylilattiat ovat monasti 
ylivoimainen vaihtoehto tekstiilipäällysteisiin 
tai kovaan lattiapintaan verrattuna. Niissä 
vinyylilattian käytännön hyödyt yhdistyvät 
uusiin kuviointimahdollisuuksiin ja loistaviin 
ympäristöominaisuuksiin. Me luomme 
yhteistyössä kanssasi täydellisen lattiapäällysteen 
tiloihisi.



hyvännäköinen
Debolonin vinyylilattiat voidaan suunnitella pienintä värisävyä myöten,  
joten niillä voidaan toteuttaa aivan minkälainen sisustuskonsepti tahansa.

älykäs
Debolonin vinyylilattiat ovat kannattava investointi niin rakennusvaiheessa, käytössä kuin  
senkin jälkeen…

siisti
Debolonin vinyylilattioiden päästöt ovat erittäin vähäiset. Tämän ovat todistaneet riippumattomat 
testauslaitokset.

terveellinen
Debolonin vinyylilattiat ovat hygieenisiä, ja ne on helppo pitää puhtaina.

turvallinen
Debolonin lattioissa on palon- ja liukastumisenestokäsittely, ja niiden valonheijastavuus on vähäinen.

miellyttävä
Debolonin vinyylilattiat ovat joustavia jalkojen alla, miellyttävän lämpimiä  
ja hajuttomia.

hiljainen
Debolonin vinyylilattiat ovat hiljaisia, erityisesti kun niihin yhdistetään Silence-äänieristysjärjestelmä.

vahva
Debolonin vinyylilattiat ovat erittäin vahvoja ja kestävät kovaakin kuormitusta.

kestävä
Debolonin vinyylilattiat ovat erittäin kestäviä, joten ne ovat kannattava investointi.

ympäristöystävällinen
Debolonin vinyylilattiat ovat kierrätettäviä, ja niiden ympäristöominaisuudet ovat vaikuttavat.

Debolon
Luotamme saksalaiseen laatuun – ja meille siihen kuuluu myös aito kestävä kehitys.

11 syytä valita Debolonin  
vinyylilattia



Valmistamme täysin räätälöityjä ensiluokkaisia 
vinyylilattiapäällysteitä. Kokoelmastamme 
löytyy malleja joka lähtöön, joten voit valita 
haluamasi rakenteen, kuvioinnin, värin ja 
viimeistelyn modulaarisesti. Tarjoamme 
sinulle arkkitehtuurikonseptiasi vastaavan 
lattiapäällysteen – niinkin pienestä kuin 1 000 
neliömetrin lattiapinta-alasta lähtien.
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P/
Tutustu meihin  

ja uuteen 
projektifilosofiaamme.



"  Olemme tasavertaisessa yhteistyössä suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa  
luoneet räätälöityjä lattiaratkaisuja asiakkaiden toiveisiin  
jo vuosien ajan.
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"  Ja koska haluamme palvella sinua entistä luovemmin,  
olemme kehittäneet erityisen ”Debolon Projekt” -ohjelman,  
joka perustuu tarkkaan suunnitteluun ja kumppanuuteen.
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Sinun rakenteesi.
Sinun kuviointisi.
Sinun värisi.
Sinun viimeistelysi.
Sinun lattiasi.



Valitse sopiva rakenne. 
Mitä vaatimuksia sinulla on 
lattiapäällysteelle? Valitse 
neljästä rakennevaihtoehdosta 
sopiva.

1/ P 200 Silence

3/ P 300

4/ P 450 Silence

2/ P 250 Silence

Hyvä askeläänten 
vaimennus, vähän 
jäännöspainumia, 
erityisen kestävä 
pintasuojaus, 
liukastumisenesto

Vähän 
jäännöspainumia, 
iskusitkeys, erityisen 
kestävä pintasuojaus,  
liukastumisenesto

Paras mahdollinen 
askeläänten 
vaimennus, parannettu 
kävelymukavuus, 
liukastumisenesto, 
erityisen kestävä 
pintasuojaus

Korkea askeläänten 
vaimennus, erityisen 
kestävä pintasuojaus, 
liukastumisenesto
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Valitse haluamasi kuviointi. 
Millaisen painetun kuvioinnin 
haluat? Valitse 12 eri 
vaihtoehdosta.



Valitse haluamasi väri. Mitä  
värejä haluat käyttää lattiassa? 
Millaiseen ympäristöön ja 
valaistusoloihin lattiapäällyste 
on määrä asentaa? Joskus  
värisävyt ratkaisevat!
Tarjoamme sinulle lähes 
rajattoman värivalikoiman. 
Pidätkö lempipaitasi väristä?  
Ei mitään ongelmaa! Löytyykö 
yrityksen tunnuksista sopiva 
väri? Haluatko sovittaa lattian 
toimiston uusien tuolien väreihin? 
Me voimme luoda juuri sellaisen 
värin kuin tarvitset, joten valitse 
vapaasti.
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Valitse haluamasi viimeistely. 
Millaisen viimeistelyn haluat 
lattiapäällysteelle? Valitse 
yhdeksästä eri vaihtoehdosta.







Kuva: Sergio Pirrone
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"   Tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan räätälöity väriyhdistelmä –  
11 000 neliömetriä ftalaatitonta vinyylilattiaa  
Georges-Frêchen hotellinjohtamisopisto, Studio Fuksas



"  ”s.Oliver Oak” – 
Räätälöity suunnitteluhanke muotiliikkeisiin 
Debolon on s.Oliverin lattiapäällystekumppani









Tasaveroinen kumppani
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Debolon haluaa olla 
suunnittelijoiden ja arkkitehtien 
unelmakumppani. Olemme 
vinyylilattioiden asiantuntijoita, 
ja juuri tämän selkeän 
painopisteen ansiosta pystymme 
vastaamaan joustavasti kaupan 
ja teollisuuden alan asiakkaiden 
toiveisiin.



Debolon on perheyritys, jonka johdossa on jo 
kolmas sukupolvi. Kehitämme esteettisiä ja 
toimivia, ensiluokkaisia vinyylilattioita, jotka  
vuoden 2012 alusta lähtien ovat sisältäneet 
ainoastaan luonnollisiin raaka-aineisiin 
perustuvia pehmittimiä. Olemme maailman 
ensimmäinen lattiapäällysteiden valmistaja, 
joka on toteuttanut tämän ympäristöteon. 
Edistykselliset tuotteemme valmistetaan Saksassa 
osaavan ja koulutetun henkilökuntamme 
turvin. Etunamme ovat lyhyet viestintäyhteydet 
rakennuskonsulttien ja tuotannon välillä – näin 
erityistoiveet voidaan toteuttaa nopeasti ja 
tehokkaasti.
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"  Debolonin tehdas sijaitsee muutaman sadan metrin päässä  
historiallisesta Bauhaus-rakennuksesta.



Päästömittaukset 28 päivän kuluttua
(µg/m³ )
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1  AgBB-arviointimalli/IAC (Indoor Air Comfort) 
 AgBB-arviointimalli on osoitteessa www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/355/dokumente/agbb-bewertungsschema_2015_2.pdf  
(helmikuu 2015) ja Eurofinsin IAC/IAC Gold -testauskriteerit,  
versio 5.3, osoitteessa www.eurofins.com/media/10840445/ 
specifications_indoor_air_comfort_v5-3a-de.pdf (maaliskuu 2015)

2  Der Blaue Engel 
Kriteerit ovat osoitteessa www.blauer-engel.de (helmikuu 2011)

3   IAC Gold (Indoor Air Comfort Gold) 
Eurofinsin IAC/IAC Gold -testauskriteerit, versio 5.3,  
ovat osoitteessa www.eurofins.com/media/10840445/ 
specifications_indoor_air_comfort_v5-3a-de.pdf (maaliskuu 2015)

4  R 200 Silence, kuvio 252306, erä 1432 
Eurofins-raportti nro 392-2014-00295601B (3.2.2015);  
tietoja Eurofinsin VOC-testeistä on osoitteessa www.eurofins.de

5  R 300, kuvio 382307, erä 1490 
Eurofins-raportti nro 392-2014-00295602B (3.2.2015);  
tietoja Eurofinsin VOC-testeistä on osoitteessa www.eurofins.de

Tuotteemme täyttävät seuraavien sertifikaattien ja järjestöjen standardit:
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Noudatamme elinkaariajattelua ja valmistamme 
vain tuotteita, joiden pitkä käyttöikä on taattu.  
Näin tuotteiden vaihtoväli harvenee ja 
luonnonvaroja säästyy. Käytämme vain 
laadukkaita raaka-aineita, jotka hankitaan 
mahdollisuuksien mukaan paikallisilta 
toimittajilta. Ostamme tuotteidemme materiaalit 
lähes yksinomaan Saksasta. Vain noin 10 % 
materiaaleista on peräisin muista EU-maista.  
Huolellisesti valikoitujen ja valvottujen 
materiaalien alkuperä ja laatu ovat jäljitettävissä. 
Näin voimme taata tuotteidemme jatkuvan 
laadun. Lyhyet kuljetusmatkat vähentävät 
myös pakokaasupäästöjä. Ja jos Debolonin 
lattiapäällyste täytyy vaihtaa, kaikki tuotteemme 
ovat täysin kierrätettäviä.



Henkilökohtainen kontakti takaa täydellisen  
lopputuotteen. Tiedämme, miten tärkeää 
henkilökohtainen viestintä on monitasoisten 
projektien suunnittelussa, joten meillä on 
yhteyshenkilöitä kaikkialla maailmassa. He 
tuntevat tuotteemme perinpohjaisesti, pystyvät 
selostamaan niiden ominaisuuksia ja ovat 
ratkaisevan tärkeä yhdysside sinun sekä  
Dessaun tuotantolaitoksellamme työskentelevien 
kehitys- ja tuotantoyksiköiden välillä.



Voit lähettää kyselysi johonkin  
seuraavista sähköpostiosoitteista:

project@debolon.de
projet@debolon.de
projekt@debolon.de

Alueellinen yhteistyökumppanimme ottaa 
sinuun yhteyttä pikimmiten.





Kustantaja
Debolon Dessauer Bodenbeläge 
GmbH & Co. KG
Ebertallee 209 
06846 Dessau, Germany
Puhelin +49 340 6500-240
Faksi +49 340 6500-202
debolon@debolon.de 
www.debolon.de

Konsepti ja suunnittelu
Heithoff & Companie GmbH
Corporate Communications
www.heithoff.com

Tämän esitteen värit ja viimeistelyt saattavat painoteknisistä syistä 

poiketa todellisista. Oikeus virheisiin ja puutteellisuuksiin pidätetään. 

Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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Travico Oy 
Puutarhatie 22
01300 Vantaa
Finland
Puhelin +358 9 477 0780
 travico@travico.fi
www.travico.fi


