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Kuvittelepa, että tapaisit jonkun, joka olisi esteettinen, älykäs, siisti, turval-
linen, miellyttävä, ei liian äänekäs, vahva, uskollinen ja kestävä; joka ottaisi 
terveyden ja ympäristön huomioon ja jonka tausta olisi kunnossa. Haluaisit ta-
kuulla tällaisen ihmisen elämääsi. Yhdistä seuraavaksi nämä samat ominai-
suudet Debolonin vinyylilattiaan. Vinyylilattiaa on pitkään pidetty vahvana ja 
kestävänä, mutta joidenkin mielestä se on yhä vähemmän ympäristöystävälli-
nen kuin muut materiaalit. Tämän esitteen tarkoituksena on osoittaa, että uusin 
nykyaikaisten vinyylilattioiden sukupolvi, jota Debolonin vinyylilattiatkin edus-
tavat, erottuu vertailussa edukseen erityisesti ympäristöystävällisyydellään. Jos 
sinulla on tämän esitteen luettuasi yhä jotakin kysyttävää, ota yhteyttä meihin.
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 Parempi on hyvän vihollinen 
 Miten muovilattioista on tullut yleispätevä ja hienostunut ratkaisu 80 vuodessa. 

Bauhaus-tyylisuunta piti uusia materiaaleja arvossa. Bauhaus-suunnittelijat käyttivät ensimmäisinä teräsputkia huonekalujen valmistuksessa. 

Lisäksi Bauhausin ensimmäinen johtaja Walter Gropius käytti vuonna 1926 Dessaussa käyttöön vihityssä Bauhausin talossa triolinia, joka oli yksi 

ensimmäisistä muovilattiapäällysteistä. Pian triolinin tilalle kehitettiin kuitenkin parempia tuotteita. Nyt, yli 80 vuotta myöhemmin, muovilattiasta on 

tullut yleispätevä ja hienostunut tuote – se on kestävä ja hyvännäköinen, ja sen ympäristötasapaino on vakuuttava. 
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 Vinyylilattioiden designia voidaan mukauttaa aina  
 herkimpiä värisävyjä myöten. Tämä mahdollistaa  
 kaikenlaisten sisustuskonseptien toteuttamisen. 

Haluatko mustan lattian, eikä vain minkä tahansa mustan, 
vaan aivan tietyn sävyisen? Tai puhtaan valkoisen lattian. 
Sopiva vinyylilattia löytyy kaikenlaisiin sisustusideoihin.  
Toimitimme äskettäin valkoisen vinyylilattian Dessaun 
Bauhausin talon teatterinäyttämölle, koska sellainen tarvittiin 
erästä teatterituotantoa varten. Insinöörimme kehittävät 
suunnitelmia yhteistyössä arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden 
ja rakennusten omistajien kanssa. Näin voidaan varmistaa, 
että asiakkaat saavat kohteena olevalle alueelle juuri 
haluamansa kaltaisen mustan, vihreän tai sinisen sävyn tai 
vaikkapa raidoituksen. 

Vinyyli toistaa värit hyvin. Syväkään strukturointi ei tuota ongel-
mia. Värien, kuvioiden ja pintastrukturoinnin kirjo on laajempi 
kuin millään muulla materiaalilla. 

hyvännäköinen
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älykäs

 Vinyylilattia on kannattava  
 investointi niin asennus-  
 vaiheessa kuin käytössä ja  
 vielä senkin jälkeen… 

Tärkein tekijä eri projekteissa 
on se, miten paljon hyötyä 
rakennusten omistajat 
ja suunnittelijat saavat 
investoinnista. Debolonin 
vinyylilattia tarjoaa pitkäikäiset 
hyödyt ja on siten turvallinen 
investointi. 

Yksinkertainen suunnittelu
Vinyylilattia tarjoaa hyötyjä jo 
suunnitteluvaiheessa. Debolon-
lattioita on saatavana eri 
mallisina. Väripinnat voivat olla 
yhtenäisiä, tai pintakuviointi 
voi muistuttaa puuta. Lattiat 
ovat myös hyvin kestäviä. Eri 
alueet tai vyöhykkeet voidaan 
suunnitella saman tuotteen 
pohjalta. Kuviointivaihtoehdot 
voivat vaihdella, mutta 
asennuskorkeus, asentaja ja 
vaatimukset ovat samat koko 
rakennuksessa. Tämä helpottaa 
suunnittelemista. 

Pitkäikäinen ja  
helppohoitoinen
Asennettu Debolon-lattia on 
pitkäikäinen. Erittäin vähäiset 
reklamaatiot, erinomainen 
kestävyys ja loistavat 
ympäristöominaisuudet sekä 
alhaiset hoitokustannukset 
osoittavat, että lattia kestää 
pitkään ja näyttää aina kuin 
uudelta. Debolon on kannattava 
valinta jo asennusvaiheessa, ja 
kustannus-hyötysuhde paranee 
entisestään, kun mukaan 
lasketaan kestävyys ja alhaiset 
hoitokustannukset. 

Helppo irrottaa ja hävittää
Debolon-lattiat ovat 
kierrätettäviä, ja ne eivät sisällä 
haitallisia aineita. Debolon-
lattioihin tehty investointi on 
siis kannattava, vaikka lattia 
täytyisikin irrottaa esim. remontin 
tieltä tai vaihtaa uuteen. 
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siisti
Päästömittaus 28 päivän  
kuluttua
( µg/m³h )
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1  AgBB-arviointimalli/Indoor Air Comfort 
AgBB-arviointimalli osoitteessa www.umweltbun-
desamt.de/produkte/bauprodukte/dokumente/
AgBB-Bewertungsschema_2010.pdf (toukokuu 
2010), Eurofinsin IAC/IAC Gold -testien kritee-
riluettelo, versio 2.3, osoitteessa www.eurofins.
com/media/2306049/Specifications_Indoor_
Air_Comfort_v2-3-de.pdf (helmikuu 2011)

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

3   IAC Gold (Indoor Air Comfort Gold) 
Eurofinsin IAC/IAC Gold -testien kriteeriluettelo, 
versio 2.3, osoitteessa www.eurofins.com/me-
dia/2306049/Specifications_Indoor_Air_Com-
fort_v2-3-de.pdf (helmikuu 2011)

4  R 400 Silence, malli 668404, erä 1116 
Eurofins-raportti n:o G10158 (10.11.2011);  
tietoja Eurofinsin VOC-testeistä osoitteessa  
www.eurofins.de

5  R 300, malli 258 310, erä 1190 
Eurofins-raportti n:o G08727 (22.8.2011); 
tietoja Eurofinsin VOC-testeistä osoitteessa  
www.eurofins.de

 Debolonin vinyylilattiat  
 ovat erittäin vähäpäästöi-  
 siä. Tämän todistavat  
 riippumattomat testaajat. 

Monet luulevat yhä, että vinyyli-
lattioista pääsee ilmaan haital-
lisia aineita. Useimmat laaduk-
kaat valmistajat ovat jo vuosien 
ajan käyttäneet pitkäketjuisia 
pehmittimiä, jotka on luokiteltu 
EU:n riskiarvioinnissa vaaratto-
miksi. Ne ovat korvanneet lyhyt- 
ja standardiketjuiset ftalaatit, 
jotka nousivat puheenaiheeksi 
1990-luvulla. Jotkin ympäristöjär-
jestöt eivät ole kuitenkaan vielä 
asiasta täysin vakuuttuneita. Siksi 
Debolon on vuonna 2006 mark-
kinoille tuodusta ensimmäisestä 
ftalaatittomasta vinyylilattiamal-
listosta lähtien kehittänyt luontai-
siin raaka-aineisiin perustuvien 
pehmittimen käyttöä. Nyt olem-
me siirtyneet yhden askeleen 
eteenpäin: 

Siirryimme 1.1.2012, 
ensimmäisenä valmistajana 
koko maailmassa, käyttämään 
ftalaattien sijasta vain 
luontaisiin raaka-aineisiin 
perustuvia pehmittimiä koko 
tuotannossamme. Tärkein 
ainesosa on sitruunahappoesteri, 
jota ei saada sitruunoista 
vaan paikallisista lähteistä 
hankitusta sokerijuurikkaasta. 
Riippumattomien testaajien 
reaktiot ovat olleet innostuneita. 

Debolon on esikuva
Oleskelutiloihin asennettaville 
elastisille lattiapäällysteille 
on vuodesta 2006 lähtien 
pitänyt tehdä TVOC-testi, jossa 
testataan haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden pitoisuutta 
ilmassa. Rakennustuotteiden 
terveysvaikutuksia arvioiva 
saksalainen AgBB on 
kehittänyt testimallin, jossa 
pitoisuutta analysoidaan 
kolmen ja 28 päivän kuluttua. 
Malli on otettu huomioon 
rakennussäännösluetteloissa, 
ja sen juuret ovat Saksan 
rakennuslainsäädännössä. 

Vasemmalla olevan taulukon 
mukaan:  
Debolonin lattioiden TVOC-arvo 
on tällä hetkellä alhaisin mah-
dollinen. Arvot alittavat selvästi 
testimallissa asetetut rajat.

Debolonin lattioilla on 
Indoor Air Comfort Gold 
-sisäilmaluokitus. 

Tuotteemme testataan säännöl-
lisesti riippumattomissa testaus-
laitoksissa. Valvontatestauksissa 
mitatut pitoisuudet alittavat nykyi-
sessä AgBB-mallissa määritetyt 
raja-arvot. 

Tuotteissamme on Indoor Air 
Comfort Gold -merkintä, joka 
yhdistää kaikki eurooppalaiset 
vähäpäästöisten tuotteiden arvi-
ointijärjestelmät yhden laatumer-
kinnän alle. Merkinnälle määri-
tellyt raja-arvot ovat merkittävästi 
alhaisemmat kuin lainsäädännön 
tai ympäristömerkintöjen (esim. 
Der Blaue Engel) raja-arvot. 
Merkinnän saanut tuote täyttää 
kaikki eurooppalaiset haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden (VOC) 
pitoisuuksia koskevat vaatimuk-
set.
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terveellinen
 Debolonin vinyylilattia on  
 helppohoitoinen ja  
 hygieeninen. 

Vinyylilattioiden hoito on erittäin 
helppoa. Tämä koskee erityisesti 
Debolonin laadukkaita tuotteita. 
Debolonin debo XPS®- ja debo 
XPM® -pintasuojatuotteet ovat 
100-prosenttisia järjestelmiä, 
joissa polymeerit yhdistyvät 
ristikkäin alla olevaan läpinäky-
vään kulutuskerrokseen. Tämä 
tiheä kerros suojaa lattiapintaa 
tehokkaasti. Lattialle ei tarvitse 
tehdä minkäänlaista esikäsittelyä. 
Puhdistusaineita tarvitaan vähem-
män, joten hoitokustannukset ovat 
pienemmät. 

Vinyylilattia on vakuuttava 
vaihtoehto erityisesti hygienian 
osalta. Siksi sitä on käytetty 
vuosikymmenien ajan tiloissa, 
joissa hygienia on erityisen 
tärkeää, kuten sairaaloissa, 
laboratorioissa tai puhdastiloissa. 
Vinyylilattia on bakterio- ja 
fungistaattinen, eli se estää 
bakteerien ja sienien kasvua. 
Pöly lähtee helposti pyyhkimällä 
kostealla liinalla, joten 
vinyylilattia sopii erinomaisesti 
myös allergikoille.  
Rullatuotteet kuumahitsataan 
saumattomasti yhteen ja ne 
voidaan tarvittaessa myös 
taivuttaa ja nostaa seinille, joten 
lattiapintaan ei jää rakoja, 
joihin bakteerit voisivat tarttua. 
Dessaussa valmistetut vinyylilattiat 
ovat siistejä ja puhtaita. 
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10°

19°

Liukastumisenesto R10
DIN 51130:n mukaan, kaltevuus 10–19 °

Heijastamaton
erityisen pintasuojauksen ansiosta

 Debolonin vinyylilattia on  
 vaikeasti syttyvä ja  
 heijastamaton, ja se estää  
 liukastumista. 

Vaikeasti syttyvä,  
muodostaa vähän savua
Puu syttyy palamaan suhteellisen 
alhaisissa lämpötiloissa, 
mutta vinyyli syttyy vasta 
äärimmäisessä kuumuudessa. 
Tulipalon sattuessa vinyylilattia 
muodostaa vain vähän savua. 
Muihin lattiapäällysteisiin 
verrattuna vinyylilattia tuottaa 
tulipalossa merkittävästi 
vähemmän hiilimonoksidia. 
Hiilimonoksidi eli häkä on 
erityisen vaarallinen kaasu, 
koska se on hajuton ja 
näkymätön. 

Debolonin lattia on vaikeasti 
syttyvä, koska se sisältää vain 
vähän orgaanisia yhdisteitä. 
Lisäksi lattioissa käytetään vettä 
hajottavia mineraaliyhdisteitä. 
Lämpöenergia imetään ympäris-
töstä, jolloin tuli tukahtuu. 

Erittäin tehokas  
liukastumisen esto
Liukastumisen esto kuvaa sitä, 
miten esimerkiksi vesi tai öljy 
vaikuttaa lattiapinnan liukkau-
teen. Liukastumistesti mittaa 
liukastumisherkkyyttä lattialla, 
joka on liukastettu moottoriöljyl-
lä. Debolon-lattian liukuesteluok-
ka on 10 DIN 51130-/BGR 181 
-standardin mukaan. 

Esteetön heijastamattoman 
pinnan ansiosta
Erityisesti ikääntyneille ihmisille 
on tärkeää, että lattia ei ole liukas 
ja se ei heijasta valoa. Silloin lat-
tialla käveleminen tuntuu turval-
liselta. Debolon-lattia, jossa on 
XPM® -pinta, on heijastamaton. 

turvallinen

Vaikeasti syttyvä
DIN EN 13501-1:n mukaan  
luokat Bfl-s1 ja Cfl-s1.
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 Debolonin vinyylilattia on  
 kimmoisa, miellyttävän  
 lämmin ja hajuton.  

Joustavuus suojaa selkää
Sairausvakuutusyhtiöiden 
mukaan selkäkipu on merkittä-
vin syy sairastamiseen. Kaikki 
Debolonin lattiat ovat kimmoisia, 
joten ne suojaavat selkärankaa 
ja niveliä ja helpottavat siten 
selkävaivoista kärsivien elämää. 

Hyvinvointitekijä
Anna kättesi kertoa, miten miel-
lyttävä Debolon-lattia on. Toisin 
kuin kylmät lattiapäällysteet, 
Debolonin vinyylilattia tuntuu 

miellyttävän lämpimältä. Se on 
muidenkin kuin lattialla leikkivien 
lasten mieleen.

Hyvät arvosanat aistinva-
raisista ominaisuuksista 
Rakennusten seinistä tehdään 
energiansäästösyistä yhä pak-
sumpia. Ilmanvaihto on raken-
nusten sisällä vähäisempää. Ra-
kennusmateriaaleihin kohdistuu 
entistä suurempia vaatimuksia. 
Huomioon täytyy ottaa muutakin 
kuin vain toksikologiset tai hygi-
eeniset seikat: lattiapäällysteiden 
haju ja sen kesto ovat nykyolo-
suhteissa aiempaa tärkeämpiä. 
Saksan tuotetestaussäätiön 

Stiftung Warentestin testaajat 
(5/2003) panivat merkille uusien 
lattiapäällysteiden tyypillisiä 
hajuja: linoleumilattian tuoksua 
luonnehdittiin "pähkinäiseksi", 
kun taas osa kumilattioista haisi 
kuin "rengasliike". Euroopassa 
on tällä hetkellä yksi tunnustettu 
testausmenettely, suomalainen 
M1-testi, jolla aistinvaraisia 
ominaisuuksia voidaan arvioida. 
20 koehenkilöä arvioi tuotteen 
hajua määritettyjen kriteerien 
mukaisesti. Debolonin R 400- ja 
R 400 Silence -kokoelmat on 
sertifioitu menetelmän mukaisesti, 
ja niillä on M1-merkintä. 

miellyttävä miellyttävä selälle

lämmin

miellyttävä nivelille

hajuton
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Vinyylilattian elastinen rakenne vähentää 
taustamelua kovempiin lattiapäällysteisiin, 

kuten laminaattiin, verrattuna.

Noin 1,3 mm:n paksuinen Silence-
äänieristysjärjestelmä vaimentaa 
viereisiin tai alapuolella oleviin tiloi-
hin kuuluvia askelääniä jopa 18 dB.

Taustamelu

Askeläänet

hiljainen

 Kaikki Debolonin vinyylilattiat  
 ovat hiljaisia, ja Silence-  
 eristysjärjestelmä tekee niistä  
 vieläkin hiljaisempia. 

Monien mielestä askeläänet 
ja muu taustamelu ovat tärkein 
mukavuuteen vaikuttava tekijä 
niin töissä kuin kotona. Näin 
erityisesti monikerroksisissa 
rakennuksissa, joissa alempiin 
kerroksiin tai viereisiin huoneisiin 
kuuluvat askeläänet voidaan kokea 
häiritsevinä. Suunnittelijan tai 
rakennuksen omistajan kannattaakin 
valita askelääniä vaimentava 
vinyylilattia kiistatilanteiden tai 
valitusten välttämiseksi. Muihin 
koviin lattiapäällysteisiin, kuten 
laminaattiin tai jopa parkettiin, 
verrattuna vinyylilattian elastinen 
rakenne vähentää taustamelua ja 
askelääniä, erityisesti silloin, jos 
vinyylilattiaan on lisätty erityinen 
askelääniä eristävä kerros.  
Silence-fleecekerros vaimentaa 
alapuolella tai vieressä oleviin  
huoneisiin kaikuvia askelääniä 
merkittävästi, jopa 18 dB:n verran.
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vahva

Käyttöluokat

Kokoelma Yksityinen  
käyttö

Julkinen 
käyttö

Teollinen 
käyttö

R 400 23 34 43

R 400 Silence 23 34 42

R 350 Silence 23 34 42

R 300 23 34 43

R 200 Silence 23 33 42

R 100 Silence 23 32 41

R 50 Silence 23 31  –

M 900 23 34 43

 Debolonin vinyylilattia on  
 erittäin vahva ja sopii myös    
 tiloihin, joissa lattiaan  
 kohdistuu kova kuormitus. 

Vinyylilattian mekaaninen lujuus 
muihin lattiapäällysteisiin ver-
rattuna on hyvin tiedossa. Kun 
tarkastellaan lattiapäällysteidem-
me käyttökohteita (eurooppa-
laisen EN 685 -luokituksen 
mukaan), on helppo havaita, 

että meiltä löytyy oikeat tuotteet 
myös tiloihin, joissa lattiat ovat 
kovassa käytössä. Läpinäkyvän 
kulutuskerroksensa ansiosta 
Debolonin lattiat on luokiteltu 
T-ryhmään, jolla on elastisista 
lattiapäällysteistä paras kulutuk-
senkestävyys. Useat Debolonin 
mallistot täyttävät korkeimpien 
kulutuskestävyysluokkien arvot 
julkisessa (34), yksityisessä (23) 
ja teollisessa käytössä (43).  

Julkisessa käytössä korkeimpaan 
kulutuskestävyysluokkaan kuulu-
vat esimerkiksi paljon käytetyt 
tilat, kuten aulat, kassa-alueet, 
tavaratalot tai avokonttorien 
käytävät. Kaikki Debolonin lattiat 
täyttävät korkeimman kulutuskes-
tävyysluokan 23 yksityistiloissa, 
joten ne soveltuvat kaikenlaisiin 
oleskelu- ja asuintiloihin.

Läpinäkyvä kulutuskerros

Painettu kuviointi

Pintasuojaus

Tiivis tukikerros 

Pohjakerros ja lasikuituvahvike

Fleecetausta

Taustapäällyste/-vaahto
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Ei kulumisuria
Lattiaan ei muodostu Debolonin debo XPS®- ja debo XPM® 
-pintasuojakäsittelyn ansiosta uria kovassakaan käytössä, 
toisin kuin moniin muihin lattiapäällysteisiin. 

Ei rakoja
Lattia ei rakoile kosteudenvaihtelun tai muiden tekijöiden vaikutuk-
sesta. Debolon-lattioissa käytetään lasikuituvahvikkeita, joten ne 
pitävät pintansa. Saumat voidaan myös hitsata yhteen.

Debolon-vinyylilattia Kumilattia
Parketti
Kokolattiamatto

Laminaatti
Parketti
Korkki
Vinyylilattia ilman lasikuituvahviketta

Debolon-vinyylilattia

kestävä

 Debolonin vinyylilattia kestää  
 kulutusta erittäin hyvin ja on  
 siten kannattava investointi.  

Vinyylilattia tunnetaan lujuudestaan.  
Olemme kehittäneet näitä erin-
omaisia ominaisuuksia entises-
tään. Debolonin XPS®- ja XPM®-
pintasuojajärjestelmät kiinnittyvät  
päällimmäiseen kulutuskerrokseen 
pysyvästi UV-valon vaikutuksesta. 
Debolonin lattiapäällysteet  
koostuvat mineraalimikrohiukkasista 

ja silikoni-/alumiinipohjasta, joten 
niillä on suuri molekyylitiheys ja 
ne kestävät hankausta ja kulutusta 
erittäin hyvin. Debolon-lattioihin ei 
muodostu kulutuksen myötä uria, 
toisin kuin muihin elastisiin lattiapääl-
lysteisiin. Tekniikat kehitettiin jo yli 10 
vuotta sitten, ja tuona aikana emme 
ole saaneet ainoatakaan kulumista 
koskevaa valitusta. Se on vakuutta-
va todiste Dessaussa valmistettujen 
vinyylilattioiden kestävyydestä. 

Värit eivät haalistu
desinfiointi- tai puhdistusaineiden vaikutuksesta Debolonin 
debo XPS®- ja debo XPM® -pintasuojausjärjestelmien ansiosta. 
Polymeerit yhdistyvät ristikkäin läpinäkyvään kulutuskerrokseen, 
ja tämä tiheä kerros suojaa lattiapintaa tehokkaasti. Uusimpia 
tietoja lattioiden kemikaalinkestävyydestä on osoitteessa  
www.debolon.de.

Linoleumi
Kokolattiamatto

Debolon-vinyylilattia
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ympäristöystävällinen

Vinyylilattiat 
voidaan  
kierrättää  
kokonaan.

 Debolon-lattiat ovat  
 kierrätettäviä,vja niiden  
 ympäristötasapaino on  
 erinomainen. 

Kaikki Debolonin lattiat voidaan 
kierrättää. Tämä koskee myös 
tuotannossa tai asennuksessa 
syntyvää jätettä. Dessaussa on 
käytössä materiaalien uudelleen-
käsittely, jossa jätemateriaalit 
muutetaan esigranulaateiksi. Ne 
käsitellään edelleen kompaun-
derissa ja muunnetaan lattialaa-
toiksi ruiskupuristusjärjestelmissä. 

Debolonin lattiat eivät sisällä 
haitallisia aineita, raskasmetal-
leja, ftalaatteja tai formaldehy-
dejä. Koostumuksensa ansiosta 
lattiamme voidaan kierrättää 
vaarattomasti ja muuntaa uusiksi 
muovituotteiksi. 

Lattioidemme tärkein ympäristö-
ominaisuus on kuitenkin niiden 
pitkäikäisyys. Lattiat täyttävät 
tarkoituksensa vuosikymmeni-
en ajan, joten niitä ei tarvitse 
kierrättää. Niinpä ne säästävät 
energiaa ja luonnonvaroja. 
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Bauhaus-mestareiden talot Dessaussa, 
muutaman sadan metrin päässä Debolonin 
toimipaikasta. Dessaun Bauhaus on meille yhä 
tärkeä inspiraation lähde. Bauhaus-opettajat ja 
-opiskelijat etsivät uusia ideoita, kyseenalaistivat 
perinteisiä sääntöjä, tekivät kokeiluja 
uusilla materiaaleilla ja saivat siten aikaan 
rakennusinnovaatioita. He olivat uranuurtajia 
myös muovin sisustuskäytössä. Kun Bauhausin 
taloa rakennettiin 1920-luvun puolivälissä, 
Bauhausin johtaja Walter Gropius asennutti sinne 
muovilattiat, jotka edustivat lajinsa ensimmäistä 
sukupolvea. 

Julkaisu

debolon dessauer bodenbeläge 
GmbH & Co. KG
Ebertallee 209 · 06846 Dessau-Roßlau
PUHELIN  +49 340 65 00-249
FAKSI      +49 340 65 00-202
debolon@debolon.de 
www.debolon.de

Konsepti/suunnittelu

Heithoff Identity GmbH
Unternehmenskommunikation
www.heithoff-identity.com

ImprintLaatua vuodesta 1928

Debolonilla on Dessaussa yli sata työntekijää, jotka 
kehittävät sekä valmistavat hyvännäköisiä ja toimi-
via, arvonsa säilyttäviä vinyylilattiatuotteita. Tavoit-
teenamme on sataprosenttinen saksalainen laatu. 
Tiedostamme, että laadun avaimia ovat kestävän 
kehityksen mukainen tuotanto ja luonnonvarojen 
vastuullinen käyttö. Uskomme, että Debolon on edel-
läkävijä ympäristövaikutusten osalta kilpailukykyisten 
ja kierrätettävien vinyylilattioiden kehityksessä. 

Yhtiö

 Toimintaperiaatteemme on  
 saksalainen laatu, ja tähän  
 sisältyy myös kestävän 
 kehityksen mukainen 
 taloudellisuus. 

Testatut standardit
Laadunhallintajärjestelmämme 
on ollut ISO 9001 ff -sertifioitu 
vuodesta 1994 lähtien. Ympä-
ristönhallintajärjestelmämme 
on ISO 14001 -sertifioitu. Tämä 
maailmanlaajuisesti tunnustettu 
standardi määrittelee yritysten 
ympäristönhallintajärjestelmiä 
koskevat vaatimukset. Analysoin-
nissa ja arvioinnissa otetaan 
huomioon kaikki alueet, kuten 
päästöt, luonnonvarojen (esim. 
veden) kulutus sekä energianku-
lutus. Tähän sisältyy myös muun 
muassa logistiikka ja käytettyjen 
raaka-aineiden alkuperä. 

Elinkaariajattelu
Valmistamme vain tuotteita, joilla 
on pitkä käyttöikä. Näin tuottei-
den vaihtoväli on pitempi, raaka-
aineita säästyy ja jätettä syntyy 
vähemmän. Kun Debolon-lattia 
on viimein aika vaihtaa uuteen, 
se voidaan kierrättää kokonaan.

Laatu lähtee raaka-aineesta
Käytämme vain laadukkaita 
raaka-aineita, jotka hankitaan 
mahdollisuuksien mukaan paikal-
lisista lähteistä. Ainesosat hanki-
taan lähes yksinomaan Saksasta. 
Vain noin 10 % materiaaleista 
on peräisin muista EU-maista. 
Materiaalien alkuperä ja laatu 
ovat jäljitettävissä.

Näillä keinoilla voimme taata 
tuotteidemme jatkuvan laadun. 
Lyhyet kuljetusmatkat vähentävät 
myös pakokaasupäästöjä. Lisäksi 
ostostrategiamme parantaa tuot-
teidemme ympäristötasapainoa. 
Tuotteemme valmistetaan 68-pro-
senttisesti kestävän kehityksen 
mukaisista aineista tai mineraali-
aineista. 

Vastuullinen luonnonvarojen 
käyttö tuotannossa
Emme pelkästään käytä eko-
logisia tuotteita vaan myös 
tuotantomme on ympäristöystä-
vällistä ja luonnonvaroja käyte-
tään vastuullisesti. Debolon on 
vähentänyt tuotannon polttoai-
neenkulutusta 40 %. Tuotannossa 
syntyvä prosessilämpö syötetään 

lämmitysjärjestelmään, ja sillä 
kuumennetaan tuotantolaitoksen 
käyttövesi. Poistoilman puhdistus-
järjestelmä on vähentänyt tuotan-
tolaitoksen hiilidioksidipäästöjä 
20 %. Lisää parannuksia on 
suunnitteilla. 

Joustavuus ja palvelu
Emme ole monikansallinen suur-
yhtiö vaan kolmannen sukupol-
ven perheyritys. Kehitämme ja 
valmistamme tuotteita ainoastaan 
Saksassa, ja palveluksessamme 
on osaavia ja hyvin koulutettuja 
työntekijöitä. Erikoisalaamme 
ovat tiettyihin käyttötarkoituksiin 
suunnitellut vinyylilattiat. Näiden 
periaatteidemme ansiosta pys-
tymme vastaamaan asiakkaiden 
vaatimuksiin joustavasti. 
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Travico Oy 
Puutarhatie 20
01300 Vantaa
Finland

tel +358(0)9 477 0780

travico@travico.fi
www.travico.fi
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