
SYKSY
SISUSTAJAN

rtv.fi

Lattialaatta: 
Nordic Tile Ibla Nera Lappato 30 x 120 cm

alk. 2530
2,7 l (9,37/l)

Väri-Kallen Sisämaali

alk. 5990
9 l (6,66/l)

Tapetti: 
Florentine III

Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2022 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Hinnat alv. 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tuotteiden värit ovat niin lähellä todellista kuin se on painoteknisesti mahdollista.



Florentine III
vinyylipintainen 
stabilittapettimallisto

5900
rll

Agathe
stabilittapettimallisto

alk. 8000
rll

#Timeout
vinyyli/koho-
vinyylipintainen
stabilittapettimallisto

4300
rll

   

5400
rll
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Curiosity 
vinyylipintainen 
stabilittapettimallisto

5800
rll

Myymälöissä 

lokakuun lopulla

Lara
vinyylipintainen
stabilittapettimallisto

5000
rll

   

5900
rll
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Eurodecor-Eurodecor-
maalit maalit 

sisäpinnoillesisäpinnoille

1180
500 ml (23,60/l)

Eurodecor
Cleaner Spray
Polyuretaani-
vaahdon ja 
pintojen 
puhdistukseen.

1200
pkt

Eurodecor
Puhdistus-
liinat 
XXL

alk. 88,30 9 l (9,81/l)

Eurodecor Sisäremonttimaali
Puolihimmeä, puhdistusta kestävä.

alk.3330
2,7 l (12,33/l)

Eurodecor Sisustusmaali
Täyshimmeä, puhdistusta kestävä.

alk. 3970
2,7 l (14,70/l)

Eurodecor Maalarin pesu 
ja Maalarin  liina sisätiloihin 
poistavat tehokkaasti ja 
helposti lian ja rasvan maalatuilta 
pinnoilta ennen maalausta. Ei 
tarvitse huuhdella vedellä. Anna 
kuivua ja pinta voidaan maalata. 886060

kpl

Eurodecor 
Maalarin liina 
sisätiloihin

Väri-Kallen Sisämaali
Sisäseinien ja -kattojen maalaukseen. 
Jättää miellyttävän, himmeän pinnan. 

alk.2530
2,7 l (9,37/l)

1630
1 l

Eurodecor
Maalarin liuotin
Pintojen pesuun 
ennen maalausta.

570
1 l

Eurodecor
Lakkabensiini

870
1 l

Eurodecor 
Maalarin pesu 
sisätiloihin

alk. 97,70 9 l (10,86/l)

alk. 59,90 9 l (6,66/l)
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Osmo Öljypetsi
Monipuolinen ja riittoisa Öljypetsi sävyttää 
lattiat ja säilyttää puun tunnun.
Vain yksi käsittelykerta Öljyvahan alle riittää, 
oli toiveissasi voimakas tai kevyt värisävy.

Katso lattian käsittelyvinkit: osmocolor.com

alk.alk.79790000
1 l 1 l 

Väri-Kallen Chalk Kalustemaali
Vesiohenteisella liitumaalilla saadaan 
vähällä vaivalla maalattua 
tyylikkään patinoitunut täysmatta 
koristemaalipinta, jossa elämisen 
jäljet näkyvät. Uudistaa, muodistaa, 
ehostaa ja koristaa kalusteita ja muita 
kodin pintoja. Maalatun, lakatun 
tai käsittelemättömän puupinnan 
maalaukseen sekä useimmille 
muille materiaaleille – huonekalut, 
väliovet, seinäpaneelit, keittiökaapit 
jne. Sävytettävissä Väri-Kallen Chalk 
Kalustemaali -värikartan sävyihin.

Väri-Kallen Kalustevaha
Vahaamalla valmis maalaus. Väri-
Kallen Kalustevahalla 
saadaan liitumaalin pinta kestämään 
kulutusta paremmin, lisäksi vaha 
syventää maalipinnan värisävyä.

1890
0,45 l (42,00/l)

alk. 2190
0,45 l (48,67/l)

Tutustu tuotteisiin ja koko 
tuotevalikoimaan uula.fi

Päästötön Muoviton Hengittävä M1Hajuton Nopeasti kuivuva

UULA COLOR

iNTO & iLONA 
Muovittomilla ja täysin päästöttömillä 
vesiohenteisilla öljymaaleilla maalaat 
kodin sisäpinnat turvallisesti, hajutto-
masti ja nopeasti. iNTO & iLONA 
-tuoteperheen maalit ovat sävytettä-
vissä yleisimpien värikarttojen peittä-
viin tai kuultaviin sävyihin.

iNTO 
PANEELIMAALI
MaalaamattomienMaalaamattomien tai 
aiemmin maalattujen pa-
neeli- ja puupintojen 
maalaamiseen. Erinomai-
nen tartunta- ja peittoky-
ky. Ei vaadi erillistä poh-
jamaalia.

iLONA 
KUULTOMAALI
UusienUusien ja vanhojen kä-
sittelemättömien sekä 
aiemmin kalvoa muo-
dostamattomilla kuullot-
teilla käsiteltyjen hirsi- ja 
puupintojen, kuten sei-
nien ja kalusteiden kuul
tomaalaukseen.

iNTO 
SISUSTUSMAALI
MaalaamattomienMaalaamattomien tai 
aiemmin maalattujen 
puu-, levy- ja kiviaines-
pintaisien seinien ja katto-
jen sekä pinkopahvin ja 
tiili- ja muuripintojen 
maalaamiseen.

Uula Paneelimaali
Maalaamattomien tai aiemmin maalattujen 
paneeli- ja puupintojen maalaamiseen. 
Erinomainen tartunta- ja peittokyky.
Ei vaadi erillistä pohjamaalia.

Tutustu tuotteisiin ja koko tuotevalikoimaan: uula.fi

alk. 2730
0,9 l (30,33/l)

Uula Kuultomaali
Uusien ja vanhojen käsittelemättömien sekä 
aiemmin kalvoa muodostamattomilla kuul-
lotteilla käsiteltyjen hirsi- ja puupintojen, kuten 
seinien ja kalusteiden kuultomaalaukseen.

Uula Sisustusmaali
Maalaamattomien tai aiemmin maalattujen
puu-, levy- ja kiviainespintaisten seinien 
ja kattojen sekä pinkopahvin ja tiili- 
ja muuripintojen maalaamiseen.

alk. 7970
2,7 l (29,52/l)

alk. 2930
0,9 l (32,56/l)

Muovittomilla ja täysin päästöttömillä vesiohentei-
silla öljymaaleilla maalaat kodin sisäpinnat turvalli-
sesti, hajuttomasti ja nopeasti. Uula Color -sisä-
maalit ovat sävytettävissä yleisimpien väri-
karttojen peittäviin tai kuultaviin sävyihin.
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HARMONY CLEAN AIR
Harmony Clean Air 
on vesiohenteinen, 
täyshimmeä sisustusmaali 
innovatiivisella, ilmaa 
puhdistavalla teknologialla. 
Erinomainen peittokyky 
takaa kauniin, helposti 
puhdistettavan pinnan.

Harmony 
Hienostunut, sametinhimmeä 
vesiohenteinen sisustusmaali, 
erityisesti olo- ja makuuhuoneisiin. 
Täyshimmeä pinta häivyttää pinnan 
pienet epätasaisuudet. Vahvatkin 
värit toistuvat pehmeinä ja syvinä.

alk.5370
2,7 l (19,89/l)

Luja 7, 20 ja 40 
Vesiohenteinen, erikoisakry-
laattimaali seinä- ja katto-
pinnoille. Sisältää homeen-
estoainetta, joka antaa 
pitkäkestoisen suojan 
homeiden kasvua vastaan. 
Tämän ansiosta maalipinta 
pysyy puhtaana pidempään. 
Erityisesti eteisiin ja 
kosteisiin tiloihin.

Luja Ceramic Tiles 
Vesiohenteinen, puoli-
himmeä kaakelimaali 
sisäkäyttöön. Erin-
omainen tarttuvuus 
ilman erillistä pohja-
maalia. Soveltuu 
himmeille ja kiiltäville 
kaakeleille ja laatoille. 
Sävytettävissä 
tuhansiin sisäväreihin.

UUTUUS!

alk. alk. 59597070
2,7 l (22,11/l)2,7 l (22,11/l)

Varma 
Vesiohenteinen, pitokykyinen 
akrylaattipohjamaali, joka sopii 
erityisesti tapettien alle. Varma tapetti- 
ja yleispohjamaali luo ihanteellisen 
alustan pintamaalaukselle vähentäen 
näin pintamaalin kulutusta.

alk.3490
2,7 l (12,93/l)

Remontti-Ässä JUHLAKOKO 
Tikkurila 160 vuotta! Sen kunniaksi saat 
Suomen suosituinta remonttimaalia juhla-
purkissa, jossa on  33 % enemmän maalia. 
Remontti-Ässä on liuotteeton, pesun-
kestävä, puolihimmeä sisämaali. Tuotteella 
on erinomainen hankauksen- ja värinkesto.

alk.4490
3,6 l (12,47/l)

UUTUUS!
ENNEN JÄLKEEN

PA
IN

TING A COLOURFUL

TO
M

ORROW SINCE 1
86

2

Puhtaampi
sisäilma

alk.12970
9 l (14,41/l)

alk.11800
9 l (13,11/l) alk.7990

9 l (8,88/l)

alk.2690
0,9 l (29,89/l)

alk.5770
2,7 l (21,37/l) alk.3690

0,9 l (41,00/l) alk.9790
2,7 l (36,26/l)
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Supi Saunasuoja 
Kosteiden sisätilojen pintakäsittelyaine, joka muodostaa likaa ja vettä hylkivän pinnan. 
Se sisältää homeenestoainetta, joka suojaa käsiteltyä 
pintaa. Soveltuu puu-, puukuitulevy- ja betonipintojen 
käsittelyyn. Ei sovellu lauteiden käsittelyyn.

Supi suojaa saunasi

Supi Saunavaha 
Vesiohenteinen, luonnonvahaa sisältävä suoja-aine, joka petsimäisen ohuena imeytyy 
hyvin puuhun ja antaa sille luonnollisen kauniin, silkinhimmeän 
suojan. Soveltuu myös lauteille. Valmisvärit musta, valkoinen 
ja harmaa. Lisää värejä saat sävyttämällä.

Supi Saunapesu 
Tehokas, mutta hellävarainen puhdistusaine. Se valkaisee puupinnat 
sekä liuottaa kalkkia laattapinnoilta. Saunapesu soveltuu saunan ja 
kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen.

Tikkurilan tuotteilla sisäpuupinnat kuntoon
Lastu Paneelimaali 
Hyvin tarttuva ja kauniisti 
tasoittuva maali paneeliseinille. 
Maalattu pinta kestää hyvin 
puhdistusta. Uudistaa vanhat 
paneeliseinät kauniin vaaleiksi 
ja juuri sisustukseesi sopiviksi.

Lastu Hirsimaali 
Hengittävä maali sisähirsipinnoille. 
Läpäisee hyvin vesihöyryä. Ei vaadi 
erillistä pohjamaalia. Estää 
tehokkaasti oksakohtien ja 
puun kellastumista. Peittää 
tummuneenkin puun.

Pontti Puulattialakka 
Kestävä, puolikiiltävä, helppo-
käyttöinen siveltävä lakka. Kuivuu 
nopeasti ja on mietohajuinen. 
Kotien ja loma-asuntojen pienet 
puupinnat, kuten porrasaskelmat, 
portaat ja puulattiat.

Pontti Puulattiamaali 
Puolihimmeä, kellastumaton ja 
kulutusta kestävä pinta. Tasoittuu 
kauniisti ja peittää hyvin. Kuivuu 
nopeasti, joten maalaat lattian 
valmiiksi yhden päivän aikana.

alk.2090
0,9 l (23,22/l)

1130
1 l

alk. 8900
9 l (9,89/l)

alk. 3490
0,9 l (38,78/l)

alk. 2790
0,9 l (31,00/l)

alk.3990
2,7 l (14,78/l)

alk. 6370
2,7 l (23,59/l)

alk. 3290
0,9 l (36,56/l)

alk. 7290
2,7 l (27,00/l)

alk. 3390
0,9 l (37,67/l)

alk. 7290
2,7 l (27,00/l)
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Paneelikattomaali
Valkoinen, vesiohenteinen akrylaatti-
dispersiomaali sisäkattojen maalaukseen. 
Maali on hyvin peittävä ja se ehkäisee 
oksien ja muiden tummentumien läpilyöntiä.

alk.4695
2,7 l (17,39/l)

alk.11090
9 l (12,32/l)

Paneeliseinämaali
Paneeliseinämaali on vesiohenteinen, hengittävä maali 
kaikille puisille seinäpinnoille sisällä. Upea silkinhimmeä 
pinta ja pesunkesto varmistavat kestävän ja tyylikkään 
lopputuloksen.

alk.5130
2,7 l (19,00/l)

alk.12370
9 l (13,74/l)

Maalaa paneelikatto Maalaa paneelikatto 
helpostihelposti

Kauniin lisäksi 
kestävä pinta
Futura® Aqua -kalustemaalit
Vesiohenteiset Futura® Aqua -kalustemaalit 
puu- ja metallipintojen, kuten kalusteiden, 
ovien ja ikkunoiden maalaukseen sisällä. 
Saatavilla eri kiiltoasteissa himmeästä täyskiiltävään. 
M1-hyväksyntä.

Futura® Aqua 20
Puolihimmeä kalustemaali 
sisä- ja ulkokäyttöön.

alk.3390
0,9 l (37,67/l)

Futura® Aqua 5
Himmeä kalustemaali sisäkäyttöön.

alk.3490
0,9 l (38,78/l)

Futura® Aqua 40
Puolikiiltävä kalustemaali
sisä- ja ulkokäyttöön.

alk.3390
0,9 l (37,67/l)

Futura® Aqua 90
Täyskiiltävä kalustemaali
sisä- ja ulkokäyttöön.

alk.3390
0,9 l (37,67/l)

Futura® Aqua Primer
Tartuntapohjamaali.

alk.3490
0,9 l (38,78/l)

alk.8790
2,7 l (32,56/l)

alk.8790
2,7 l (32,56/l)

alk.8790
2,7 l (32,56/l)

Peittävä ja hengittävä Peittävä ja hengittävä 
maali puisille sisäseinillemaali puisille sisäseinille
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Rensa Super
Maalipesu
Rensa Super Maalipesu 
nyt kätevässä sumutinpullossa! Tehokas yleispesuaine 
maalattavan pinnan puhdistamiseen ja rakennusten 
kaikkien pintojen pesuun. Haihtuva, ei tarvitse 
huuhdella vedellä. Biologisesti hajoava tuote.

UUTUUS!

Lasikuitutapetin 
ylitasoitukseen
TeknosPro R Telattava kevyttasoite 
sopii sisäseinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja 
ylitasoitukseen. Esim. lasikuitutapeteille erinomainen. 
Tasoitteen levittäminen telaamalla käy nopeasti. 
Hiottu pinta on hyvin sileä ja suoraan maalattavissa.

Anza Elite
telapakkaus 

Laadukas telapakkaus, 
joka sisältää kaukalon, 

pehmeävartisen 
telavarren ja Titex-telan. 
Sopii Anza-jatkovarsiin.  

Leveydet 18 ja 23 cm.

CEL 
maali/lakkasivellin 

Maali/lakkasivellin puu-
varrella öljy- ja vesipohjaisille

 maaleille ja lakoille. Synteettinen 
harjas. Leveydet 35, 50, 70 ja 100 cm.

Anza Platinum 
maali/lakkasivellin 

Platinum-sarjan siveltimet 
ovat paras valinta maalarille. 

Synteettinen harjas, hela 
ruostumatonta terästä. 

Leveydet 35, 50, 70 ja 100 cm.

UUTUUS!

ho, mitä värejä!
105 kauneinta ja ajattominta sisustusväriä 

purkitettuina 1 m2:n värimalleiksi 
minikokoisiin maalipurkkeihin. 

Saatavilla valikoiduista myymälöistä. 

10109090
1 l1 l
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Lamella on

Lamella Laminyl -laminaattilattia
Lamella Laminyl on PVC-vapaa, pehmitinvapaa ja hiilineutraali 
laminaatti, joka soveltuu kovempaankin julkiseen käyttöön. 
Laminyl on vedenkestävä ja lisäksi se on huomattavasti 
elämättömämpi kuin tavanomaiset laminaatit. KL 33/AC5.

Lamella Classic -laminaattilattia
Lamella Classic -laminaatti soveltuu kaikkien 
kodin kuivien tilojen lisäksi myös julkisiin tiloihin. 
Neljä kuosia on ilman reunaviisteitä ja neljässä 
on viisteet jokaisella sivulla. KL 23/32 AC4.

26269090
m²m²

Lamella Viva Pro -vinyylilankku
Komposiittirunko, integroitu askelääneneriste. PUR-pinta, 
helppohoitoinen ja mukava jalalle kuivissa tiloissa kotona 
ja julkisissa tiloissa. Ponttijärjestelmä nopea ja vaivaton 
asentaa. Kulutuskalvo 0,55 mm, KL 23/34.

Lamella Long -laminaattilattia
Tyylikäs, pitkä lauta. Vahvuus 10 mm. Kaikilla sivuilla 
reunaviisteet. KL AC4/32, käy myös julkisiin tiloihin.
Asennus helppoa painettavan päätypontin ansiosta.

Aero 4213 5543 Colorado Oak

19198080
m²m²

4190
m2 2980

m²

1532 Bolero Oak 6952 Classic Oak

lamella.fi
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Lamella Tammi Hulda 3S 5G Lamella Tammi Hulda 3S 5GLamella Tammi Vintage Latte 1S 5G Uusi

13011812585104212749

Lamella Tammi Aura 1S Uusi -parketti
Suomalainen laadukas, leveä, 1-sauvainen 
lankkuparketti. Paahteisen ruskea. Harjattu, sävytetty 
ja öljyvahattu. 5G-lukkopontti, helppo asentaa.  
Lauta: 14 x 185 x 2180 mm.

Lamella Tammi Aura 1S 5G Uusi

8900
m2

13011814585104106732

Lamella Tammi Vintage Latte 1S 
5G Uusi -parketti
Suomalainen avainlipputuote. 1-sauvainen, 
harjattu, sävytetty ja mattalakattu. 5G-lukkopontti-
parketti, taitettava/painettava. 4V-viisteet. 
Lauta 14 x 185 x 2180 mm.

8900
m2

laadun tae

Lamella Design -vinyylikorkit
Helppohoitoinen PUR-pinta, KL 32.
Erinomainen esim. lapsi- ja koiraperheille
Lämmin, hiljainen, miellyttävä ja kestävä lattia.

34349900
m²m²

Saga Oak

Tundra Pine

Sahara Oak

911003462

Sini monitoimimoppi 40 cm

91031015738140

HETI Moniteho
Hoitava pesuaine 
lattioiden pesuun.

1050
1 l

91031015736726

HETI Yleispesu
Peruspesuaine 
lattioiden pesuun.

1020
1 l

91031026830

HETI Jyty
Peruspuhdistusaine 
vaikeaan likaan.

1160
1 l

2490
kpl
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Lillehammer –
luonnottoman 
luonnollinen 
vedenkestävän 
laminaatin 
uusi aikakausi.

Näyttävät Pergo-lattiatNäyttävät Pergo-lattiat

Pergon joutsenmerkityt 
laminaatti- ja parkettilattiat 
– parasta ympäristölle.

Lillehammer Select Beige Oak

Aura Pro
Concrete Stone

V3620-40234

Pergon parketeissa on ainutlaatuinen StayClean -teknologia, 
joka tarjoaa pysyvää suojaa kosteutta ja likaa vastaan niin pinnasta kuin saumoista.

Pergo_Wood_B2B_2019_FI.indd   2 2019-04-17   17:16

Pergo_Wood_B2B_2019_FI.indd   2 2019-04-17   17:16

Kulutuspinta myös viisteissä tarjoaa  
luonnollisemman ulkonäön ja takaa  
vedenkeston tiiveyden myös saumoissa. 
Asennettuna 100 % vedenkestävä.

Yksinkertaista asentaa. 
Soveltuu myös epätasaisemmalle 
alustalle.

Pergo Rigid -vinyylin ominaisuudet
HotSpot Free-teknologia lämpötilan  
vaihteluja vastaan. Soveltuu aurinkoisiin 
kohteisiin vahvistetun ponttirakenteen 
ja Hotspot free -teknologian ansiosta.

Tuplaydin-rakenteen ansiosta hiljaisempi. 
Äärimmäisen kestävä Rigid-tuplaytimen 
ansiosta.

MADE IN EUROPE

On vinyyliä ja on Pergon vinyyliä.
Tutustu flex-vinyylin lisäksi myös Rigid Tuplaydin-vinyyliin.

VINYL PLANKS & TILES 

ORIGINAL LAMINATE

WOOD PARQUET
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Pergo-tarjouksetPergo-tarjoukset
Lofoten Arctic Oak -parketti

Pergo-parketit
Pinnan harjaus korostaa puun luonnollista 
syyrakennetta. Matta lakka jättää hieman 
kiiltoa korostaen silti puun aitoutta.

Pergo Rigid -tuplaydinvinyylit
Tuplaydin tarjoaa miellyttävän 
huoneäänen ja kestävyyden.

25 vuoden takuu kotikäytössä. 
100 % ftalaatiton. 
100 % vedenkestävä myös saumojen osalta.
Kulutuspinta jatkuu viisteen pohjaan saakka 
tarjoten huomaamattomamman sauman.

Pergo Rigid Pro -vinyylit
Näyttävät uudet vinyylimallistot

Uudistunut, 
ajanmukainen 
Pergo-varastovalikoima, 
nopeat toimitukset!

4190
alk. m2

Pergo-laminaatit
Huoleton lattia vedenkestolla.

Luonnottoman luonnollinen ulkonäkö uuden 
syvemmän mattapinnan ja pinnankäsittelyn avulla.

AQUASAFE
Pergon laminaatit ovat vedenkestäviä 
5/10 v aquasafe-takuu 

Pergo Lillehammer -laminaatti
Mitat: 1380 x 212 x 9 mm, 2,048 m2/pkt. 

3790
m2

Select Beige Oak 
Tammi
L0344-04750

Pergo Perstorp -laminaatti
Mitat: 1200 x 190 x 8 mm, 1,596 m2/pkt. 2290

m2

Morning Oak
Tammi
L0352-03364

Greige Fjord Oak
Tammi
L0352-05802

Nordic Natural Oak
Tammi
L0352-05787

Pergo Lofoten 1S -lankkuparketit
Mitat : 
1820 x 190 x 13 mm,  2,075 m2/ pkt

Ainutlaatuinen Stay Clean -teknologia – kosteussuoja, 
jonka ansiosta parkettilattiat pysyvät kauniina 
ja uudenveroisina pitkään.

Spring Oak
Tammi
W1216-01741-c

Natural Oak
Tammi
W1216-03201-c

Arctic Oak
Tammi
W1216-03572-c

6850
m2

Luonnottoman 

luonnollinen

Beige Valley Oak
Tammi
V3631-40236

Beige Scandinavian Oak
Tammi
V3607-40038

Concrete
Stone
V3620-40234

RTV – yli 70 vuotta suomalaista perheyrittäjyyttä! 13



- 100 % vedenkestävä. 
KL 33.

- Ympäristöystävällinen. 
- Lämmin, hiljainen, 

ergonominen ja 
terveellinen lattia. 

- Korkkikomposiittirunko.
- Ympäristö- ja 

sisäilmasertifioitu. 
- Mitat: 7,3 x 190 x 1225 mm.

1,862 m²/pkt.

-korkkilattiamallisto

PVC-vapaa!

alk.alk.  59599595
m²m²

CO2-negatiivinen hiilijalanjälki!

Ympäristöystävällinen SRT-pinnoite, 
PVC-vapaa, KL 33. 
2-kerroskorkkirakenne: lämpöisempi, 
hiljaisempi, mukavampi, kestävämpi. 
Myös kovan kulutuksen tiloihin.

Design Comfort Eco -korkkilattiat

49499595
m²m²

PVC-vapaa!

Quartz Oak

Manor Oak

Ocean Oak

Gold Coast Oak

Hydrocork Plus -vinyylikorkkiHydrocork Plus -vinyylikorkki

 - Korkkikomposiittirunkoinen vinyylikorkki
 - Kulutuspinta PUR-vahvistettua vinyyliä
 - 100 % vesirasitusta kestävä lattia
 - Lämmin, hiljainen, kestävä ja helppohoitoinen
 - Myös julkisen tilan käyttöön
 - Lauta: 6 x 195 x 1225 mm

Wheat Oak

Nature Oak

Light Dawn Oak

Arcadian 
Arctic Pine

55559090
m²m²

RAKKAUDESTA LUONTOON 
JA MAAPALLOON
Yhtään puuta ei kaadeta eikä runkoa 
vahingoiteta. Vain korkkitammen kaarna 
kerätään. Korkki uudistaa itsensä 
jokaisen keräämisen jälkeen ennalleen.

KORKKILATTIAAN 
ON HELPPO IHASTUA

• Lämmin, hiljainen ja ääntä eristävä

• Iskua vaimentava

• Elämää kestävä

• Näyttävä ja terveellinen valinta 
kotiin ja julkisiin tiloihin

• Helppo asentaa

• Sopiva myös lattia-
lämmitteiselle lattialle

RTV-Yhtymä Oy 2022    rtv.store14



Tarvitsetko sauma-, eritaso-, tai päätelistaa?
Dione-lattialistavalikoimasta löydät 
sopivat profiilit kaikkiin käyttötarkoituksiisi. 

Värivalikoimaa päivitetään jatkuvasti. Valitse sopiva 
metallinsävy, luonnollinen puukuviointi tai Real Oak, 
joka on pinnoitettu aidolla tammiviilulla. 

Valitse kiinnitystapa – liima, ruuvi 
tai Elasticfix. Valikoimastamme löydät myös 
tulppa- ja kiskokiinnitteiset lattialistat.

Laadukkaat Dione- ja DuuriPro-tuotteet lähimmästä RTV-myymälästä   |   www.duuri.fi

Tarkett on valmistanut puulattioita perinteisin käsityömenetelmin jo vuodesta 1886. 
Käsityöperinteet ja modernit tuotantotekniikat yhdistämällä voimme tarjota kauniita, 
kestäviä ja  pohjoismaiseen ilmastoon sopivia parketteja. Valittavana on klassisia 
vaihtoehtoja, kuten tammi ja saarni sekä uusia 
jännittäviä värejä, pintakäsittelyjä ja ilmeitä.

8723925 Shade Oak Cream Tres PN 8723924 Pure Oak Tres PN

Lattiaasi sopivat profiilit
ja värit löydät aina
Dione-listavalikoimasta

Tutustu valikoimaamme:  tarkett.fi

RTV – yli 70 vuotta suomalaista perheyrittäjyyttä! 15



KARKOTA HIIRET SISÄTILOISTA

CO2-neutraali 
Marmoleum-linoleumilattia
Marmoleum valmistetaan luonnollisista raaka-aineista 
ja se on CO2-neutraali kehdosta portille ilman päästöjen 
kompensointia. Marmoleum-lattia on nyt entistäkin 
parempi uuden Topshield pro -pintakäsittelyn ansiosta. 
Se antaa erinomaisen suojan naarmuja ja tahroja 
vastaan sekä tekee lattiasta helposti puhdistettavan.

Eurodecor 
Valmisliisteri

1730
5 l (3,46/l)

2250
10 l (2,25/l)

Eurodecor Plus 
Seinäliima

1560
3 l (5,20/l)

3340
10 l (3,34/l)

4430434000

CEL Tapetointisetti 
Sisältää lastan, 
liisteriharjan ja veitsen.

Astroturf-ruohomatto
Leveys 91 cm. Viisi väriä:

• tummanruskea
• tummanharmaa
• vihreä
• cocoa
• teak

19199090
mm

Käyttövalmiit ja kätevät 
syöttirasiat hiirten torjuntaan 
sisätiloissa. Maistuvat syötit 
tehoavat kertasyönnillä. 
Syötit ovat uusien määräysten 
mukaisesti pakattu valmiiksi 
syöttirasioihin.

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 50 g jyväsyötti

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 25 g pastasyötti

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 25 g palasyötti 12,90 / kpl 

”342”
K A RKOTA HIIRE T SI SÄTILOI STA

12129090
pktpkt

"342" syöttirasia 2 kpl/pkt
à 50 g jyväsyötti

"342" 
syöttirasia 
2 kpl/pkt
à 25 g 
pastasyötti

"342" 
syöttirasia 
2 kpl/pkt
à 25 g 
palasyötti

Käyttövalmiit ja kätevät syöttirasiat hiirten 
torjuntaan sisätiloissa. Maistuvat syötit tehoavat 
kertasyönnillä. Syötit ovat uusien määräysten 
mukaisesti pakattu valmiiksi syöttirasioihin.

Käyttövalmiit ja kätevät 
syöttirasiat hiirten torjuntaan 
sisätiloissa. Maistuvat syötit 
tehoavat kertasyönnillä. 
Syötit ovat uusien määräysten 
mukaisesti pakattu valmiiksi 
syöttirasioihin.

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 50 g jyväsyötti

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 25 g pastasyötti

”342” Syöttirasia 2 kpl
à 25 g palasyötti 12,90 / kpl 

”342”
K A RKOTA HIIRE T SI SÄTILOI STA

RTV-Yhtymä Oy 2022    rtv.store16



a pro knows

Deltec Maalarinteippi Gold
 - Kestää jopa 100 °C lämpötiloja
 - Ihanteellinen erittäin tarkkaan rajaamiseen
 - Irrotettavissa ilman liimajäänteitä jopa 6 kk
 - Erittäin hyvä UV-kesto, myös ulkokäyttöön
 - Mitat: 9–48 mm x 50 m

alk. 590
rll

SISUSTUSLISTAT

Maler ART pinnoitetut puurunkoiset 
jalkalistat kestävät kulutusta. Listoissa on 
hyvä iskunkestävyys ja tasainen sileä pinta. 

                    

Maler SPA
Kosteutta kestävät paneelit ja listat

MDF ja HDF sisustuslevyillä
sekä paneeleilla on paras

M1-päästöluokitus.

Kauniista, luonnollisista 
sävyistä löydät uusien trendikkäiden 
lattiapinnoitteiden kanssa yhteensopivat jalkalistat.

ART Antibakteerisella Sisustuslevyllä         viimeistelet seinäpinnat tyylikkäästi. 
Tuotteen pinta on käsitelty antibakteerisella pinnoitteella, jonka pinnalla 
bakteerit eivät menesty. Levyjä saatavana MDF- ja HDF-pohjaisina.

SISUSTUSLEVYT

RTV-Kuluttajien-syyskuvasto_uusi.indd   1 3.9.2021   18:44:10

13137070
rllrll

Deltec Betoniteippi M32 
44 mm x 50 m
Deltec Betoniteippi M32 on 
korkealaatuinen ja vahva teippi rappaajille ja 
maalareille. UV-kesto 3 viikkoa. Vankka ja erittäin 
joustava teippi, jolla on korkea tartuntalujuus. 
Kehitetty erityisesti karkeille pinnoille, kuten betonille, 
rappaus- ja kivipinnoille. Lisäksi teippi soveltuu hyvin 
monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten pakkaamiseen ja pikakorjauksiin.

Ongelmanratkaisija 
rappaajalle ja maalarille!

RTV – yli 70 vuotta suomalaista perheyrittäjyyttä! 17



nordictile.fi

Carrara White Shine
seinälaatta
30 x 60 cm

Vibrant-seinälaattasarja 
7 x 28 cm,
useita värejä

48480000
mm2265650000

mm22

Pro Limestone -lattialaattasarja
30 x 60  ja 60 x 60 cm,
useita värejä

Oland-puujäljitelmälaattasarja 
23 x 120 cm,
kolme väriä

55555050
mm22 61615050

mm22

RTV-Yhtymä Oy 2022    rtv.store18



lindbath.fi

LIND BATH 
KYLPYHUONE-
TARVIKKEET
Laaja valikoima 
kylpyhuone-
tarvikkeita. Kaikissa 
tarvikkeissa on 
messinkirunko ja 
takuu 6–12 vuotta 
riippuen viimeistelystä. 
Pintakäsittelynä 
kiiltävä kromi, 
harjattu kromi 
ja musta.

6896890000
kplkpl

BIG-KALUSTESARJA
Sarjassa seitsemän kuosia.
Leveydet: 60, 80, 100 
ja 120 cm.

TARJOUSHINTAAN!

BIG-peilikaappi 
60 cm
LED-valaisimilla

Ovh. 856,60

RTV – yli 70 vuotta suomalaista perheyrittäjyyttä! 19



  .41410000
20 kg (2,05/kg)20 kg (2,05/kg)

Kiilto HARDPLAN Pintatasoite 2–20 mm
Kuituvahvisteinen, nopeasti kuivuva erikoissementtisideaineinen tasoite 
sisä- ja ulkotiloihin. Muodostaa erittäin kovan ja sileän pinnan. 
Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin ja pinnoitettaviin lattioihin.
Matala-alkalinen.

Kiilto TopPlan DF  
Pintatasoite 1–10 mm
- vähäpölyinen, itsesiliävä, nopea, 

pumpattavissa, maalattavissa
- lattian pintatasoitukset
- riittoisuus 1,6 kg/m²/mm
- kävelynkestävä 5 h
- päällystettävissä 10 mm/16 h
- sisätilat

kiilto.fi

Kiilto Maxirapid 
Pikatasoite 1–30 mm
- erittäin nopea, maalattavissa
- oikaisut, kallistukset, 

paikkaukset lattioissa
- riittoisuus 1,6 kg/m²/mm
- kävelynkestävä 45 min
- päällystettävissä 2 h
- sisä- ja ulkotilat

3400
20 kg (1,70/kg)

Kiilto 97 DF 
Lattiatasoite 1–7 mm
- vähäpölyinen, itsesiliävä, 

pumpattavissa, maalattavissa
- lattian pintatasoitukset
- riittoisuus 1,6 kg/m²/mm
- kävelynkestävä 4 h
- päällystettävissä 24 h
- sisätilat

2500
20 kg (1,25/kg)

Kiilto Pro EASYRAPID 
Pikatasoite 0–5 mm
- kevyt ja helppo levittää, 

pastamainen
- nopeat viimeistelytasoitukset 

märkätiloissa tai kuivissa 
sisätiloissa

- riittoisuus 1,1 kg/m²/mm
- pitkä työskentelyaika, 

nopea lujittuminen
- päällystettävissä 1–2 h

3080
10 kg (3,08/kg)

RTV-Yhtymä Oy 2022    rtv.store20



Lue lisää: sika.fi / casco.fi

Casco Wall Premium -seinäliima 5 l
Kuivien tilojen seinäliima. Soveltuu 
painaville tapeteille (tekstiili, 
lasikuitu, NonWoven jne.)
Menekki 3–5 m2/l.

2490
5 l (4,98/l)

hyvässä seurassa!

Puhtaasti  Parempi

Sikaflex® 
11 FC Purform® 
300 ml
Uusi ja puhtaampi versio 
legendasta! Saumaa ja 
liimaa sisällä ja ulkona. 
Erittäin elastinen, 
sallittu liike +25 %. Värit: 
valkoinen, vaaleanharmaa, 
tummanharmaa, beige 
ja musta. 

1690
300 ml (56,33/l)

Casco PaintFlex
280 ml
Hybridisaumamassa 
viimeistelyyn. Soveltuu 
liitosten, aukkojen ja 
halkeamien tiivistämiseen 
sekä tasoittamiseen sisällä 
ja ulkona. Sallittu liike +25 %. 
Päällemaalattavissa.

530
280 ml (18,93/l)

Casco XtremFix+ 
290 ml
Erittäin vahva 
asennusliima. 
Kiinnittää kohteen 
välittömästi. Erittäin 
vahva ja elastinen 
liima. Kestää 
kuivuttuaan jopa 
5000 kg/m² massan.

1720
290 ml (59,31/l)

liimaukseen 
saumaukseen

liimaukseen

viimeistelyyn

tapettien 
kiinnitykseen

tasoitukseen

Casco OneFill Premium 
500 ml
Hienokitti reikien paikkaamiseen. 
Käyttövalmis ja kutistumaton. 
Aina 5 cm aukkojen täyttöön. 
Soveltuu useimmille alustoille. 
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Menekki 3–5 m2/l.

1230
500 ml (24,60/l)
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REP-betonikorjaus -  
Jotta sinä pääset helpommalla 
 
1. PAIKKAUS 
weber REP 25+  
Korroosiopaikkauslaasti 
 
2. YLITASOITUS 
weber REP 975  
Tasoituslaasti KARKEA

www.fi.weber

Syysesite_SGF_Weber_REP_188x123mm.indd   1Syysesite_SGF_Weber_REP_188x123mm.indd   1 6.5.2022   12.46.596.5.2022   12.46.59

Stokvis-ammattilaistuotteet

4501N252020BE19253850

Stokvis Basic Maalarinteippi 3-pack 
19, 25, 38 mm x 50 m 
Perinteinen maalarinteippi sisäkäyttöön. 
Poistettava pian maalauksen jälkeen.

449595
pktpkt

4501129538GR50

Stokvis Stokseal 
rakentamisen monikäyttöteippi 
50 mm x 25 m 
Testattu UV-KESTO 3KK 
(Etelä-Eurooppa). SINTEF TG 20551. 
RISE 1002 SC0960-17. 
Gev-Emicode EC1 PLUS. 
Soveltuu ilman-, höyryn- 
ja tuulensulkuteipiksi.

1790
rll

BASICS

450184010

Stokvis CP-50 kuitusaumanauha 
kipsilevyjen välisten liitosten 
saumaamiseen 50 mm x 50 m 
Hyvä lujuus. Rei’itys ehkäisee 
kuplien muodostumista. 
Kevyt ja mukava käyttää.

995
rll

4330
20 kg (2,17/kg) 3930

20 kg (1,97/kg)

Weber REP 25+ Weber REP 975
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51892119210 

Cura 2119 HOBBY 
korkeapaineruisku 
Liuotin- ja vesiohenteisille sisä- ja 
ulkomaaleille. Teho 1100 W – 230 V. 
Maksimisuutinkoko M/ 0,019”. 
Maksimituotto 2,1 l/min. 
Maksimiruiskutuspaine 210 bar. Säiliön 
tilavuus 5 l. Sisältää ruiskutuspistoolin, 
kääntösuuttimen 517 ja 10 m letkun.

513216011

Cura 160 HOBBY 
paineilma-
kompressori 
+ varustesarja 
Ergonominen kantokahva. Paino 
vain 10 kg. Moottoriteho 1100 W. 
Imutuotto 160 l/min. Maksimipaine 
8 bar. Säiliön tilavuus 6 l. Mukana 
monipuolinen varustesarja.

51749063100200

Mercury RM 1100 Extra
painepesuri 
Kompakti ja kooltaan näppärä 
pystymallinen painepesuri 
letkunsäilytyskelalla. 
Suuttimet pikaliitännällä 
vaihdettavissa. Alumiininen, 
kolmimäntäinen pumppupää.
Moottori 1,75 kW – 230 V.
Maksimituotto 6 l/min.
Maksimiruiskutuspaine 125 bar.
Pesuainesäiliön tilavuus 0,7 l. 
Varustelu sisältää painepistoolin, 
jatkovarren, säätösuuttimen, 
turbosuuttimen, 
pesuainesuuttimen, pesuharjan, 
vesisuodattimen/pikaliittimen 
vedensyötölle sekä 
8 m korkeapaineletkun.

119,-

569,-

169,-

5189GJOO7R 

Speed Blaster 
paineilmatoiminen 
kevytraepuhallin 
Soveltuu 
puhallussoodan tai muiden 
hienojakoisten puhalteiden 
käyttöön. Laitteella voi puhdistaa 
kappaleet esim. maalista, noesta 
tai muusta liasta vahingoittamatta 
perusmateriaalia. Myös 
puhallusaineet 
RTV:ltä! 7290

kpl

5189GJHS2020 

Hot Spot -lisälaite
pölyttömään 
paikkapuhallukseen 
Speed Blasteriin 
sopiva lisälaite, jolla 
vähennät radikaalisti 
pölyn määrää puhallettaessa. Sisältää 
4 erilaista kumisuutinta, jotka puhaltaessa 
painetaan kohteen pintaa vasten – 
esim. auton pellissä oleva ruosteläikkä 
on helppo puhaltaa tällä vahingoitta-
matta muuta kohtaa 
auton maalipinnasta. 4290

kpl

15159090
5 kg 5 kg 

 (3,18/kg) (3,18/kg)

Muista myös Muista myös 
kevytraepuhalteet kevytraepuhalteet 
RTV:stä!RTV:stä!

51749063120100

Mercury RX 1450 Plus -painepesuri 
Kompakti pystymallinen painepesuri
letkunsäilytyskelalla. Pesuteho valittavissa
pesukohteen mukaan kolmiportaisella kytkimellä.
Suuttimet pikaliitännällä vaihdettavissa. Alumiininen,
kolmimäntäinen pumppupää. Moottori 2,5 kW – 230 V. 
Maksimituotto 8,3 l/min. Maksimiruiskutuspaine 160 bar. 
Pesuainesäiliön tilavuus 0,7 l. Varustelu sisältää 
painepistoolin, jatkovarren, säätösuuttimen, 
turbosuuttimen, eko-suuttimen, pesuainesuuttimen, 
pesuharjan, vesisuodattimen/pikaliittimen 
vedensyötölle ja 8 m korkeapaineletkun (teräskudos).

259,-
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Matera
stabilittapettimallisto

Ovh. 89,00/rllOvh. 89,00/rll

Ovh.Ovh.-50%-50%

Tarjoukset ovat voimassa myös Värikkäät-myymälöissä. varikkaat.fi

Hyödynnä kotitalousvähennys!  Lisätietoa www.vero.fi

ESPOO  |  FORSSA  |  HELSINKI  KALEVANKATU  |  HELSINKI SAHAAJANKATU  |  HYVINKÄÄ  |  HÄMEENLINNA
IISALMI  |  JOENSUU  |  JYVÄSKYLÄ  |  JÄRVENPÄÄ  |  KAARINA  |  KANGASALA  |  KARJAA  |  KEMIÖ   
KERAVA  |  KOTKA  |  KOUVOLA  |  KUOPIO  |  LAHTI  |  LAIHIA  |  LAPPEENRANTA  |  LOHJA  |  MIKKELI  
MÄNTSÄLÄ  |  NOKIA  |  NUMMELA  |  ORIMATTILA  |  PERNIÖ  |  PORI  |  PORVOO  |  RIIHIMÄKI  |  SALO  |  SEINÄJOKI 
TAMPERE  |  TURKU  |  VAASA  |  VALKEAKOSKI  |  VANTAA PETIKKO  |  VANTAA PORTTIPUISTO  |  VARKAUS

Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2022 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Hinnat alv. 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. Tuotteiden värit ovat niin lähellä todellista kuin se on painoteknisesti mahdollista.

rtv.store

912920374

Sini Reima 374 -kiinteistöharja 
Metallivartinen kiinteistöharja on kestävä ja näppärä 
yleisharja kaikkeen ulkoharjaukseen. Säänkestävä, 
suunniteltu pohjoisen oloihin. Valmistettu Suomessa.

1090
kpl

86074116104

Airam Park
pihavalaisin, 
harmaa
E27, IP44
LED vaihdettava. 
Soveltuu 
läpijohdotukseen.
Kotelo RST. Suojus 
läpinäkyvää muovia.
Korkeus 92 cm.

5490
kpl

2390
kpl

Ovh. 37,90

860183256

Nor-Tec 
jauhesammutin 
2 kg  
Kotiin ja vapaa-
ajan asunnolle. 
13A 89B C.

3590
kpl

86074116103

Airam Park 
seinä-
valaisin, 
harmaa 
E27, IP44
LED vaihdettava.
Kotelo RST. Suojus 
läpinäkyvää muovia.

alk.alk.18185050
jmjm

Meiltä saat myös käytävä-
matot kantattuina ja juuri 
tarvitsemasi mittaisina! 

Laaja valikoima 80 cm 
leveitä mattoja.

6990
kpl8629610922

Bellus Retro -öljylämmitin 
sininen 1500 W 
Tehoalueet 600/900/1500 W.
7-lohkoinen. Johto 1,5 m.
IPX0. Mitat 37 x 15 x 71 cm.
Takuu 12 kk.


