
VarmanPäällä.
LIFE+CARE  Hoivakohteisiin suunniteltu lattiapäällyste



„�Innovaatiot�ennakoivat�tulevia�
elinolosuhteitamme.“�

����Prof.�Hans-Jürgen�Quadbeck-Seeger,�(*1939),�saksalainen�kemisti
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Ihmisen suurimpiin toiveisiin kuuluu koti, jossa hän voi tuntea olonsa 

turvalliseksi ja suojatuksi. Mitä vanhemmiksi tulemme, sitä enemmän ko-

dista tulee ihmisarvoisen elämän perusta. Tulevaisuudessa meidän kaik-

kien odotetaan elävän pitempään. Tämä edellyttää uusia hoiva-asumisen 

muotoja, joihin debolon tarjoaa turvallisen lattiapinnan. Debolon on luonut 

kodikkaita asuinympäristöjä jo yli 40 vuoden ajan. 

Visioni oli luoda täysin uudenlainen lattiapäällyste, joka on ihanteellisesti 

mukautettu ikääntyneiden tarpeisiin. Hoivakohteisiin suunniteltu debolon 

LIFE+CARE -mallisto on syntynyt hoivatutkijoiden, hoivakotien johtajien, 

arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden yhteistyönä.

Löydä sinäkin ensimmäiset elastiset lattiapäällysteet, jotka täyttävät kaikki 

hoitokotien, hoiva-asuntojen ja yhteisöasuntojen asettamat vaatimukset.

Andreas Kopf

Toimitusjohtaja Andreas Kopf



„Vaimolleni on tärkeätä voida asua tutussa ympäristössä. 
Hoivakodista näkyvä Lauchan pikkukaupunki antaa hänelle 
tutun kotiseudun tuoman turvallisuuden-tunteen eikä tee 
hänestä ulkopuolista. Kodikas ja rauhallinen ilmapiiri vah-
vistaa näitä tunteita voimakkaasti. Hänen tyytyväisyytensä 

osoittaa minulle, että olemme tehneet hyvän valinnan.“

Werner Musik ja hänen vaimonsa Ilse Kolbeck Saksan punaisen ristin
ylläpitämässä hoivakodissa Lauchassa

Sekä debolon LIFE+CARE -lattioiden design että niiden 

tekniset ominaisuudet välittävät voimakkaan turvallisuu-

dentunteen. Asukkaan omasta menneisyydestä kertova 

ja ympäröiviin puitteisiin mukautuva sisustus saa ympä-

ristön tuntumaan omalta kodilta.

TurvallisuudenTunne.
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„ Väritys vaikuttaa keskeisesti tilojen kodikkuuteen. Sen vuok-
si käytämme ennen kaikkea lämpimiä, ystävällisiä ja samalla 
perinteisiä värisävyjä. Vähäkontrastinen kuviointi, joka asettuu 
takaalalle miellyttävän rauhallisena, tekee ympäristöstä viihtyi-

sän.“ 

   SabineMarschel, Saksan punaisen ristin piirijärjestön DRK Kreisverband-
Naumburg/Nebra e. V.:n sosiaalivastaava

Lämpimät värit ja luonnollisen oloinen puukuviointi vaikuttavat 

varsinkin dementoituneisiin asukkaisiin rauhoittavasti.

Debo XPM -pintakerros takaa debolon -lattiapäällysteiden pitkän 

käyttöiän. XPM -pinta muodostaa paksun, sulun kaltaisen ker-

roksen, joka estää kaikenlaisen lian pinttymisen lattiaan. Päivit-

täiseen puhdistukseen riittää tavallinen neutraali pesuaine.

TilanHavainnointi.
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„  Tutkimukset  osoittavat, että sillä, kuinka asuinympäristömme on suunni-
teltu, on ratkaiseva merkitys ihmisen sosiaaliselle käyttäytymiselle ja 
hyvinvoinnille. Erityisesti dementoituneiden ja heikentyneen näkökyvyn 
omaavien henkilöiden kohdalla on huomioitava elinympäristön turvalli-
suutta lisäävät näkökohdat kuten värivalinta ja heijastamattomat pinnat. 
Niiden merkitys korostuu havainnointikyvyn ollessa rajoittunut. Värien psy-
kologisen vaikutuksen ja niiden luomien assosiaatioiden ohella on vältettä-
vä epävarmuutta lisääviä heijastumia. Ikääntyneiden ja dementoituneiden 
asukkaiden tarpeiden huomiointi ympäristöä suunniteltaessa muodostaa 
turvallisuustekijän, jolla voidaan pienentää kaatumisristiä, lisätä turvalli-
suudentunnetta ja poistaa pelkoja.“

  Marcus Waselewski, hoivatutkija

Keskimääräistä paremmat liukastumista estävät ominaisuudet 

(luokka R10) auttavat aktiivisesti ehkäisemään kaatumisia ja teke-

vät lattiapinnalla liikkumisesta miellyttävää.

Debolon -lattiapäällysteiden matta pinta ehkäisee häiritseviä hei-

jastumia. Henkilöille, joiden näkö ikääntymisen myötä on heiken-

tynyt, tämä merkitsee suurta apua tilan hahmottamisessa ja antaa 

varmuutta liikkumiseen. Näin debolon LIFE+CARE -lattiapäällys-

teet vaikuttavat omalta osaltaan oleellisesti asukkaan omatoimi-

suuteen helpottamalla liikkumista.

LiukastumatonPinta.
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„ Senioritalojen sisustuksessa rauhallisen ilmapiirin luominen 
on etusijalla. Tämä saavutetaan, kun suunnittelussa huomi-
oidaan optisten näkökohtien ohella myös tekniset ja akusti-
set arvot. Tämän lisäksi lattiapäällysteen täytyy tehokkaasti 
estää liukastuminen ja olla myös helppohoitoinen ja pitkäi-
käinen.“

   Antti Ahola, Ahola Architekten, Braunschweig ja Halle/Saale

Debolon LIFE+CARE -malliston lattiapäällysteet täyttävät 

joka suhteessa ne suuret odotukset, joita hoivakohteissa 

asetetaan elämänlaadun parantamiseksi. 18 dB:n erino-

mainen askelääniarvo luo tiloihin rauhallisen akustiikan.  

Laadukas debo XPM -pintakerros antaa päällysteelle 

pysyvän suojan likaa, tahroja ja kemikaaleja vastaan.

TilaaElää.
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Värien ja kuosien harkitulla valinnalla lattiat ja kalustus voidaan täydelli-

sesti sovittaa yhteen. Värien vaikutuksesta saatujen tieteellisten tulosten 

perusteella käytämme etupäässä lämpimiä keltaisen, oranssin ja punai-

sen sävyjä sekä puukuviointia. Neutraalit ja raikkaat värisävyt täydentävät 

mallistoa. Näin voidaan toteuttaa erilaisia alueita ja tiloja, jotka tarjoavat 

asukkaille optimaalisen avun ympäristön hahmottamisessa.

VärienLeikkiä.
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Debolon LIFE+CARE -mallisto on 

yhdistettävissä mitä erilaisimpiin 

huonekalupintoihin ja seinävärei-

hin. Monipuoliset yhdistelymahdol-

lisuudet luovat rajattomat edelly-

tykset suunnitteluideoille ja tukevat 

yksilöllisiä sisustuskonsepteja.

Kaikkien sisustuselementtien huolella harkittu väritys tuo turvallisuutta ja pa-

rantaa siten elämänlaatua. Tarpeen mukaan voidaan suunnitella joko virikkeitä 

antavia tai rauhoittavia alueita.

Sävy sävyyn sisustus voi merkittävästi vaikeuttaa tilan hahmottamista. Kalus-

tuksen ja taustan väliset kontrastit sen sijaan antavat varmuutta ja lisäävät 

turvallisuudentunnetta.

SisustusSuunnittelu.
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Omistajan johtamana keskisuurena yrityksenä, 

jolla on takanaan 80-vuotinen historia, katsomme 

velvollisuudeksemme valmistaa laadukkaat tuot-

teemme Saksassa. Bauhaus -taidekoulustaan tun-

netussa Dessaun kaupungissa 90 ammattitaitoisen 

ja motivoituneen työntekijän tiimi kantaa vastuuta, 

joka meillä on asiakkaitamme, ympäristöämme ja 

sijaintipaikkaamme kohtaan. Panostus kestävyy-

teen on kiinteä osa yritysfilosofiaamme. 

Debolon -lattiapäällysteet ovat kysyttyjä niin ko-

timaassa kuin ulkomaillakin. Niitä viedään tällä 

hetkellä yli 20 maahan – Uudesta-Seelannista 

USA:han.

Kaikki tuotteet valmistetaan tiukasti ympäristö- ja 

terveysnäkökohdat huomioiden. Yritys ja tuotteet 

ovat TÜV:n testaamia ja takaavat korkean ja kestä-

vän laadun.

Yrityksen laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008 -standar-
din mukaisesti.

JoukkueHenkeä.
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Heijastusta ehkäisevä pinta.

Uudenlainen väri- ja kuviokonsepti.

Erinomainen liukuesteluokka (R 10).

Entistä miellyttävämpi jalan alla ja pienempi loukkaantumisvaara 

kaaduttaessa. 

Kulutusta kestävä ja pitkäikäinen.

Likaa hylkivä pinta.

Kestää hyvin puhdistus- ja desinfiointiaineita. 

COMFORT-päällysteissä erinomainen askelääniarvo (18 dB).

Varsinkin COMPACT-päällysteissä vähäinen jäännöspainauma.

KAIKKI 23 MALLIA OVAT SAATAVISSA SEKÄ COM-

PACT- ETTÄ COMFORT-LAATUISINA.

Rakenteensa vuoksi suosittelemme Compact-

laatua erityisesti uudiskohteisiin. Comfort-laatu 

soveltuu erinomaisen askeläänivaimennuksensa 

vuoksi ennen kaikkea saneerauskohteisiin. 

Suomalaiset yritykset Ahlstrom ja Kemira toimitta-

vat raaka-aineita Debolon Life&Care päällysteisiin.

 CompaCt

LuotettavaaLaatua.

1�Debo�XPM�-PIntakerroS�
2�LäPIkuuLtava�kuLutuSkerroS
3�PaInettu�kuvIoIntI
4�tIIvIS�tukIkerroS
5�LaSIkuItuvaHvISte
6�aSkeLäänIvaIMennuS�kerroS
7�kuItukangaS�PoHJa

MaLLI�nro�6..�...

1�Debo�XPM�-pintakerros
2�Läpikuultava�kulutuskerros
3�Painettu�kuviointi
4�tiivis�tukikerros
5�Lasikuituvahviste
6�tiivis�pohja

Malli�nro�7..�...

 Comfort

648 306

647 304

661 303

668 401

669 401 648 304

669 402

668 402

661 30418
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600 012

667 305

667 306

667 304

600 011 667 309

667 308

667 307

600 010

667 303

600 009

667 310

667 302

667 301



LIFE+CARE-TUOTTEET	 	 COMPACT	 COMFORT
Luokitus	
tuoteluokitus   DiN EN 649 DiN EN 651
Päällystetyyppi   Heterogeeninen, lasikuitu- Heterogeeninen, integroidulla
  vahvisteinen lattiapäällyste; lasikuituvahvisteella ja kuitukankaisella
  debo XPM -pintakerros taustalla varustettu lattiapäällyste;
   debo XPM -pintakerros

TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Paloluokka DiN EN iso 9239-1 Bfl-s1 Cfl-s1
Liukuesteluokka DiN 51130 R10 R10
kitkaluokka EN 13893 ≥ 0,30 ≥ 0,30
Askeläänen parannusarvo DiN EN iso 140-8 4 dB 18 dB

OMINAISUUDET
Rullan leveys DiN EN 426 200 cm 200 cm
Rullan pituus DiN EN 426 20 jm 20 jm
kokonaispaksuus DiN EN 428 2,0 mm 3,3 mm
kulutuskerroksen paksuus DiN EN 429 0,7 mm 0,8 mm
Neliöpaino DiN EN 430 2 660 g/m2 2 850 g/m2
Mittamuutos DiN EN 434 ≤ 0,1% ≤ 0,1%
Jäännöspainauma DiN EN 433 ≤ 0,1 mm ≤ 0,2 mm
Lämmönläpäisyvastus DiN EN 12667 0,0103 m2 k/W 0,0283 m2 k/W
soveltuvuus lattialämmitykselle  27 °C: pintalämäpötilaan saakka 27 °C: pintalämäpötilaan saakka
sähköstaattinen varaus DiN EN 1815 < 2 kV < 2 kV
kiilto  erittäin vähän heijastava erittäin vähän heijastava
kemikaalin-/tahrankesto DiN EN 423 suuri * suuri *
kulutuksenkesto DiN EN 660-2 t t
REACh  täyttää REACh-asetuksen tällä hetkellä voimassa olevat vaatimukset.

käyttöluokka DiN EN 685 23, 34, 43 23, 34, 42

* kestävyys riippuu pitoisuudesta ja vaikutusajasta. katso luettelo testatuista kemikaaleista/aineista osoitteessa www.debolon.de . Pidätämme oikeuden laadun parantamiseen 

tähtääviin tai lakisääteisten määräysten edellyttämiin muutoksiin.

DIN EN 14041 DIN EN 14041Debolon GmbH & Co. kG 09
1658-BPR-1204

DiN EN 14041:2008
DiN EN 649

debolon GmbH & Co. kG 09
1658-BPR-1206

DiN EN 14041:2008
DiN EN 651

RZ TZ

DHK

ge5zLp ge5zLps
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