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Lattioita, jotka muokkautuvat
elämän mukaan
Lattialla ja sen materiaaleilla
on väliä. Emme tarvitse
kertakäyttöistä tai helposti
kuluvaa, emmekä ympäristölle
haitallista.
Tarvitsemme pitkäikäisiä
ja muokkautuvia
lattiamateriaaleja, jotka
kestävät arjen ja elämän
painon. Lattioita, joiden
päälle rakennetaan toimivia
rakennuksia ja tiloja, joissa
opettaa ja oppia, valmistaa
ja varastoida. Hoivata, viihtyä,
tehdä töitä.
Hyvä lattia on oikein valittuna,
asennettuna ja ylläpidettynä
ikuinen. Se ottaa vastaan
kovan ja pehmeän askeleen,
trukin pyörät tai pulpetin jalat.
Lattia ylläpitää hyvää sisäilmaa
ja on helppo pitää puhtaana.

Ympäristöt
•
•
•
•

Opetus ja varhaiskasvatus
Teollisuus
Terveydenhuolto
Julkiset tilat ja toimistot

1
Ympäristöystävällisiä
ja turvallisia
lattioita
Ympäristöystävällisiä,
turvallisia ja kauniita lattioita,
jotka ylläpitävät hyvää
sisäilmaa.
Päämääränämme on
tarjota asiakkaillemme
eri käyttötarkoituksiin
soveltuvia laadukkaita
lattiaratkaisuja, joiden
valmistuksessa on huomioitu
sekä sisäilmaluokituksen että
CE-laatuvaatimusstandardin
tiukat kriteerit.

2
Oikein valittuna,
asennettuna ja
ylläpidettynä
ikuinen
Ei kertakäyttöistä tai helposti
kuluvaa, vaan oikein valittuna,
asennettuna ja ylläpidettynä
ikuinen. Nanten lattiat
kestävät aikaa ja mukautuvat
loistavasti eri käyttötarpeisiin.
Kun kohteeseen valitaan
ominaisuuksiltaan oikea
pinnoite ja asennuksen
suorittaa alan ammattilainen,
on Nanten lattian ylläpito
helppoa.

3
Joustava ja
luotettava
kumppani
Me emme saata sinua
ikävään välikäteen, vaan
olemme mukanasi koko
matkan ajan suunnittelusta
asennukseen.
Suomessa kehitetyt
ja valmistetut
lattiaratkaisumme ovat
toimineet jo yli puoli
vuosisataa teknisesti
vaativissa olosuhteissa.
Tunnemme rakentamisen
trendit ja haasteelliset
olosuhteet sekä
lattioiden vaatimukset
läpikotaisin. Olemme
panostaneet voimakkaasti
tuotekehitykseen ja voimme
ylpeänä todeta, että Nanten
lattiat ovat huippuluokkaa.

Julkiset tilat:
Opetus ja varhaiskasvatus,
Terveydenhuolto sekä
Toimitilat
Käytetyt menetelmät: Decofloor Comfort,
Decofloor Comfort Plus, TrueColor, Hengittävät
materiaalit HM W/SL W

Kaikki pinnoitteemme sopivat erittäin
kovaan julkiseen kulutukseen.

TrueColor

Hengittävät materiaalit
HM W/SL W

Nanten TrueColor on
luonnonhiekkatäytteinen värjätty
hiertopinnoite. Sen väri muodostuu
värillisestä sideaineesta, josta kuultaa
luonnollinen kiviaines läpi. Sopii
esimerkiksi aula- tai julkisiin tiloihin.
Tämä on sinulle, joka haet kovaa,
saumatonta ja ekologista vaihtoehtoa
esimerkiksi laatan tilalle.

Vesihöyryä läpäisevät ”hengittävät”
lattiamateriaalit soveltuvat erityisesti
maanvaraisiin betonirakenteisiin ja
kapillaarisesti nousevan kosteuden
rasittamiin tiloihin. Nanten HM W on
karhea kiviainestäytteinen materiaali, ja
Nanten SL W sileäpintainen ja kova..

ComfortPlus

Comfort

Mattapintainen ja elastinen Nanten
Comfort Plus soveltuu erinomaisesti
julkiseen rakentamiseen aina hoivakodeista ja sairaalahuoneista kouluihin
ja päiväkoteihin. Lopputulos on
saumaton ja sileä, ja pinnan voi
halutessaan koristella värihiutaleilla .
Värivaihtoehtoja on satoja, voit valita
kohteeseesi sopivimman sävyn joko
Nantenin omasta värikartasta tai RAL
värikartasta..

Mattapintainen Nanten Comfort
soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin
sekä koulujen ja oppilaitosten
käytäville ja luokkahuoneisiin.
Lopputulos on saumaton ja kestävä.
Värivaihtoehtoja on satoja, voit valita
kohteeseesi sopivimman sävyn joko
Nantenin omasta värikartasta tai RAL
värikartasta.

Teollisuus:
Käytetyt menetelmät: ColorPur, HM Bio/HM
Bio AR 3-4mm, Nanten System TR, PU Flex
Bio, Staattisen sähkön hallintaan Nanten
HM ESD, SL Bio/SL Bio AR 2-3mm, Akryyli
ja PU Bio

Kaikki pinnoitteemme sopivat erittäin
kovaan julkiseen kulutukseen.

ColorPur

HM Bio/HM Bio AR 3-4mm Nanten System TR

PU Flex Bio

Sementtipohjainen erittäin vaativiin
kohteisiin soveltuva ratkaisu, joka kestää
useita eri kemikaaleja, kuten happoja,
rasvoja, kaasuja ja useimpia liuottimia.
Tiloihin, joissa vaaditaan poikkeuksellisen
kovan mekaanisen kulutuksen lattiaa, ja
joka kestää lisäksi lämmönvaihtelua ja
kemikaaleja.

Karheapintainen ja tiivis
kiviainestäytteinen teollisuuden
tarpeisiin soveltuva lattia. Nanten HM
soveltuu tiloihin, joissa käytetään vettä
ja tiloihin, joissa on lattiakaivoja. Mikäli
tilassa vaaditaan erityistä kemikaalin
kestoa valitaan HM Bio AR.

Teknisissä tiloissa, kuten iv-konehuoneet, lämmönjakohuoneet voidaan
pinnoitukset toteuttaa saumattomasti
elastisella ja vesitiiviillä Nanten PU Flex
Bio polyuretaanipinnoitteella.
Halkeamia tasoittava, palosuojattu
itsesiliävä polyuretaanipinnoite
soveltuu teknisten tilojen lattioiden
vedeneristämiseen. Voidaan käyttää
myös puualustoilla.

Akryylipohjainen, nopeasti
käyttöönotettava pinnoitus- ja
vedeneristysmenetelmä. Sopii
suurkeittiöiden ja elintarviketeollisuuden tuotantotilojen lattioiden
pinnoitteeksi. Pinnoite kestää jatkuvaa
vesirasitusta, pesu- ja
desinfiointiaineita sekä kovaa
mekaanista rasitusta.

Staattisen sähkön
SL Bio/SL Bio AR 2-3mm
Akryyli
hallintaan Nanten HM ESD Sileäpintainen trukkiliikenteeseen sopiva Hierrettävä, nopeasti kovettuva,
Karheapintainen, tiivis kiviainestäytteinen
Nanten HM ESD sopii tiloihin, joissa
on herkkiä elektroniikkalaitteita.
Nanten ESD lattia sopii staattisen
sähkön hallintaa vaativiin tiloihin,
kuten robotiikalla varustettuihin
leikkaussaleihin, automaattikassaaluelle ja elektroniikkateollisuuteen..

teollisuuden lattiamateriaali. Nanten SL
Bio lattia on erinomainen vaihtoehto
esimerkiksi autokorjaamoihin, teollisuusja varastohalleihin. SL Bio vaalean
harmaa sävy (257) on ylivoimaisesti
suosituin sävy teollisuuteen. Se tuo
tiloihin lisää avaruutta ja valoisuutta.

kovaa kulutusta kestävä ja
vesirasituksen alaisiin tiloihin hyvin
soveltuva pinnoite, jonka värit
muodostuvat värihiekoista ja niiden
sekoituksista. Valitaan kohteisiin
yleensä sen nopean kuivumisen
ansiosta.

PU Bio
Elastinen, hyvin kulutusta ja iskuja
kestävä saumaton lattia. Kestää myös
kemikaalirasitusta. Erinomainen
teollisuuden käyttöön. Voidaan käyttää
esimerkiksi ajoharjoitteluratojen
pinnoitteena sekä asfalttialustoilla.

Floors for you
to live on
Nanten Oy
Teollisuustie 6
04300 Tuusula
www.nanten.fi
nanten@nanten.com
instagram
facebook
linkedin
phone

@nantenfloors
Nanten Suomi
Nanten Suomi
09-274 7970

