NANTEN DECO

UUDEN AJAN KOTIMAISTA
LATTIADESIGNIA
Yli 5

Nanten Oy on suomalainen
betonilattiapinnoitteisiin
erikoistunut perheyritys

miljoonaa pinnoitettua neliötä
Kokemusta yli 200 (henkilö)vuotta
Toimittu yli 55 vuotta
Yhtiöt 3 eri maassa
Toimituksia 13 eri maahan

Miksi Nanten on parempi
valinta lattian pintaan?
Nanten tekee lattiasta
tyylikkään

Nanten on turvallinen,
kestävä ja mukava käyttää

Nanten lattiapinnoitteella
saadaan aikaan yhtenäinen,
saumaton lattiapinta, johon
on mahdollista suunnitel-la
haluamasi väri tai kuvio.
Helppohoitoisuutensa ansiosta se myös säilyy siistin
näköisenä, ja huoltokäsittelyllä pinta voidaan palauttaa
uuden veroiseksi.

Nanten pinnoitteet ovat
CE-standardien mukaisia.
Ne ovat saavuttaneet erinomaisia testituloksia niin
kulutuksen-, lämmön- kuin
iskunkestävyydessä, ja hyvät
jousto-ominaisuudet lisäävät askelmukavuutta. Tuotevalikoimastamme löydät
M1 sisäilmaluokiteltuja sekä
puhdastila standardin (CSM)
täyttäviä pinnoiteratkaisuja.

Nanten säästää aikaa
Nanten lattiapinnoitteella
asennat nopeasti suuria pintoja. Tilojen monimuotoisuus
ei ole este. Nanten lattiapinnoitteella voi myös päällystää
betonin selvästi varhaisemmassa vaiheessa (RH% 95)
kuin mattovaihtoehdoissa (RH
75%), parantaen sisäilmaongelmia.

Asiakkaidemme palaute onkin yhä useammin:

"Miksen tajunnut valita Nantenia jo aiemmin sehän on lattiapintana omaa luokkaansa!"

Nanten on ekologinen vaihtoehto
Sisäilman puhtaudesta
emme tingi: pinnoitetut
lattiat täyttävät EU:n sisäilmastandardit viimeistä
piirtoa myöten. Valmis pinta
ei reagoi kosteuden kanssa
eikä pinnasta haihdu lainkaan hengitykselle haitallisia yhdisteitä. Nanten lattiapinnoite ei anna homeelle
kasvualustaa. Tuotantoketjumme ei myöskään kuormita ympäristöä tarpeettomasti: päästöt ovat kurissa,
ja merkittävä osa käyttämistämme raaka-aineista on
uusiutuvia biopohjaisia
raaka-aineita.

Nanten säästää euroja –
kestävä kehitys & elinkaarirakentaminen

Nanten on kehitetty suomalaisen rakentamisen
tarpeisiin

Nanten lattiapinnoitteiden
pitkä käyttöikä, vähäinen
huollon tarve ja helppohoitoisuus pitävät lattian
kustannukset alhaisina sen
elinkaaren aikana. Nantenlattiapinnoitteet on tarvittaessa helppo korjauspaikata
eikä koko lattiaa tarvitse
uusia. Nanten lattioita ei
tarvitse poistaa, vaan uusi
pinnoite voidaan asentaa
vanhan materiaalin päälle.
Pinnoite on helppo uusia, ja se
mukautuu erilaisiin
käyttötarpeisiin elinkaaren-sa
aikana.

Olemme keskittyneet suomalaisen rakentamisen ja
lattiapintojen erityispiirteisiin jo 1960-luvulta lähtien.
Kokeneet asiantuntijamme
auttavat sinua oikean ratkaisun valinnassa ja lattiainvestointiin liittyvien riskien
hallinnassa.

Autamme oikean pinnoiteratkaisun löytämisessä
Meiltä löytyy myös erikoisratkaisuja tiloihin, joissa on korkeat
kestävyys-, askelmukavuus- tai ulkonäkövaatimukset. Kerro
meille toiveesi, niin etsimme siihen ratkaisun.

Valmistus ja pääkonttori

Teollisuustie 6 Tuusula

Nanten Decofloor menetelmät:
Decofloor
Sileä epoksipohjainen menetelmä

Decofloor Comfort

Decofloor Comfort Plus

Sileä polyuretaanipohjainen

Sileä ja elastinen polyuretaanipohjainen

menetelmä

menetelmä

Ominaisuuksia:

Ominaisuuksia:

Ominaisuuksia:

- Kiiltävä tai matta
- Kerrosvahvuus 2 mm

- Mattapintainen
- Kerrosvahvuus 2-3 mm

Käyttökohteita:

Käyttökohteita:

- Mattapintainen
- Miellyttävä jalan alla
- Elastinen ja joustava pinta
- Ääntä eristävä
- Kerrosvahvuus 2-3 mm

- Myymälät ja liiketilat
- Julkiset rakennukset
- Käytävät

- Julkiset rakennukset
- Myymälät ja liiketilat
- Toimistotilat

Käyttökohteita:

Vaiheet:

Vaiheet:

Vaiheet:

1. Alustan esikäsittely
2. Pohjustus Nanten HM Bio
3. Runkomassa Nanten SL Bio
4. Lakkaus Nanten EP W2 tai
PU W2

1. Alustan esikäsittely
2. Pohjustus Nanten HM Bio
3. Runkomassa Nanten PU Bio
4. Pintakerros värillisellä Nanten
PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla

1. Alustan esikäsittely
2. Pohjustus Nanten HM Bio
3. Runkomassa Nanten PU Flex
4. Pintakerros värillisellä Nanten
PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla

- Koulut ja päiväkodit
- Toimistotilat
- Julkiset rakennukset
- Sairaalat ja terveydenhoitotilat

Nanten Decofloor menetelmillä luot kauniita ja kestäviä lattiaratkaisuja. Pinnoitteet sopivat hyvin julkisiin tiloihin,
joissa lattioilta vaaditaan sekä viihtyisyyttä että kestävyyttä. Saatavilla useissa eri sävyissä ja mahdollista kuvioida
tai elävöittää värihutaleilla.

Ota yhteyttä:
Nanten Oy
Teollisuustie 6
04300 Tuusula
Yhteystiedot löytyvät täältä.

