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Designed for possibilities. 
Made for people.

Altro Wood™ collection

Uudista sisätiloja trendikkäällä puun näköisellä lattialla

www.altro.com  

www.rtv.fi
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Esittelemme käyttäjiään loistavasti 
palvelevan, puiselta näyttävän uuden 
lattiamateriaalin, jossa yhdistyy 
toiminnallisuus ja moderni ilme. 

Valittavana on kolme 

lattiamateriaalituotesarjaa – 

Altro Wood™, Altro Wood™ 

Silence ja Altro Wood™ Acoustic. 

Silence- ja Acoustic -tuotteet 

ovat paksumpia (2,85 mm 

ja 3,9 mm), ne pehmentävät 

askelta ja ne vähentävät ääniä 

meluisissa ympäristöissä.

Olemme lisänneet vaihtoehtoja 

mallistoon pitämällä useat 

vanhat suosikit ja tuoden 

uusia kiinnostavia värejä. 

Lisäksi uutta on bambun 

näköinen kapealinjainen malli 

ja leveä lankkuklassikko 

sekä rustiikit mallit.  

Haluaa tilaan sitten lämpimän, 

kotoisen tunnelman tai 

nykyaikaisen ilmeen, uudet 

mallistot auttavat sen luomaan.  

 

 

Koska uusien tuoteperheiden 

mallit ja värit ovat keskenään 

yhteensopivia, voi eri tiloihin 

luoda yhtenäisen ilmeen.  

Lähtökohtana kannattaa pitää 

kunkin materiaalin teknistä 

sopivuutta kuhunkin tilaan. 

Luonnollisesti nämä tuoteperheet 

täydentävät muita lattia- ja 

seinäratkaisuja ja niillä on alan 

parhaat takuut ja tekninen tuki.  

Koska olemme vastuuntuntoinen 

valmistaja, suhtaudumme 

kestävään kehitykseen vakavasti. 

Uudet puun näköiset tuotteemme 

valmistetaan Euroopassa niiden 

pehmitinaine on kasviöljypohjainen 

ja ne ovat ftalaatittomia. 

Huom: jos halutaan enemmän 

turvaominaisuuksia, tutustu 

turvalattioihimme, jotka 

säilyttävät liukastumiseneston 

niiden koko käyttöiän.

 

Altro Wood™ collection 

Inspiraatio luonnosta 
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Tätä viehättävää, yleiskäyttöistä 2 mm 

paksua puun näköistä lattiaa saa monen 

näköisenä: eri levyisiä ja sävyisiä lankkuja, 

kuten bambun näköistä kapealinjaista 

mallia ja leveää lankkuklassikkoa sekä 

rustiikkisia malleja. Niillä voi luoda juuri 

oikean ilmeen asuin- ja työympäristöön.  

Kysymys ei ole kuitenkaan vain ulkonäöstä: 

Altro Wood on suunniteltu kestämään 

keskiraskasta ja raskasta liikennettä 

mainituilla alueilla. Se on täydellinen 

kumppani eri sävyisille ja kuosisille seinille, 

seinälevyistä metalliin ja lasiin. Tämä 

tekee tilan suunnittelusta helpompaa.  

Koska tuoteperheessä on yhtenäiset mallit 

ja värit kuten myös kahdessa muussa puun 

näköisessä  sarjassa, on helppoa saada aikaan 

yhtenäinen ilme eri alueille. Näissä mallistoissa 

on myös teknisiltä ominaisuuksiltaan 

oikea ratkaisu kuhunkin käyttöön.  

Altro Wood™

Yleisimpiä käyttökohteita: 

sairaaloiden ja hoivalaitosten 
käytävät ja potilashuoneet. 
Vähittäiskauppa. Päiväkodit, 
koulut, yliopistot: vilkkaat 
alueet, käytävät. 
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Tiesitkö?

Enemmän malleja, 
enemmän mahdollisuuksia! 

Nyt saatavissa myös 
bambunnäköinen 
kapealinjainen malli. 
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Altro Wood™

Mellow Oak | WSM2056
WR340 / A1M340 / LRV 37

Honey Beech | WSM2071
WR462 / A1M462 / LRV 43

Flaxen Oak | WSM2054
WR338 / A1M27 / LRV 38

Forest Oak | WSM2069
WR353 / A1M225 / LRV 25

White Oak | WSM2051
WR335 / A1M335 / LRV 52

Castle Oak | WSM2075
WR335 / A1M335 / LRV 51

Bleached Bamboo | WSM2074
WR463 / A1M392 / LRV 42

Greyed Oak | WSM2063
WR347 / A1M347 / LRV 38

Pale Cherry | WSM2052 
WR336 / A1M239 / LRV 22

LRV = Valon heijastusarvo     A1M = tiivistyspastan numero     WR = hitsauslangan numero

Mellow Maple | WSM2068
WR352 / A1M352 / LRV 27
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Classic Cherry | WSM2053
WR337 / A1M337 / LRV 17

07

10
year

product guarantee

Tower Oak | WSM2077
WR322 / A1M239 / LRV 19

Black Oak | WSM2064
WR348 / A1M348 / LRV 7

Light Maple | WSM2055
WR339 / A1M339 / LRV 24

Great Oak | WSM2076
WR339 / A1M339 / LRV 22

Mid Walnut | WSM2057
WR341 / A1M160 / LRV 15

Mature Walnut | WSM2061
WR345 / A1M62 / LRV 6

Imperial Oak | WSM2078
WR467 / A1M467 / LRV 17

Warm Bamboo | WSM2073 
WR342 / A1M224 / LRV 21

Sovereign Oak | WSM2079
WR468 / A1M62 / LRV 10
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Altro Wood Silence yhdistää estetiikan ja 

käyttömukavuuden. Se soveltuu erityisen 

hyvin tiloihin, joiden tulee näyttää hyvältä ja 

samalla tuntua mukavalta jalan alla. Tämä 

2,85 mm paksu tuote vaimentaa askelääntä 

15 desibelillä, mikä on erityisen tervetullutta 

meluissa ympäristöissä, kuten sairaaloissa 

ja päiväkodeissa. Lisää akustisesta 

vaihtoehdosta Altro Wood Acoustic. 

Se soveltuu myös renkaiden kanssa 

kulkemiseen ja alhainen painuvuus  

helpottaa laitteiden ja huonekalujen, 

kuten sairaalasänkyjen, käyttöä.  

Koska tässä tuoteperheessä ja muissa 

puun näköisissä tuoteperheissä on 

yhteensopivat mallit ja värit, on helppo 

rakentaa yhtenäinen ilme eri tiloihin.  

Valikoimasta kannattaa valita se lattia, joka 

sopii parhaiten teknisiltä ominaisuuksiltaan. 

 

Altro Wood™ 
Silence

Yleisimpiä käyttökohteita: 

Koulujen käytävät 
ja luokkahuoneet, 
päiväkodit, yliopistot. 
Opiskelijoiden asuintilat. 

Sairaaloiden / hoivakotien 
käytävät ja potilashuoneet. 
Vähittäiskauppa. Kotien 
muutostyöt / tuettu asuminen.
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Tiesitkö?

Tilaan voi luoda 
uuden ilmeen uudella 
leveälankkuisella 
klassikolla ja 
rustiikkisilla malleilla.
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LRV = Valon heijastusarvo     A1M = tiivistyspastan numero     WR = hitsauslangan numero
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Altro Wood™ Silence

Pale Bamboo | WSMSC2815
WR463 / A1M392 / LRV 42

Straw Oak | WSMSC2811
WR338 / A1M27 / LRV 38

Harvest Oak | WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37

Silver Oak | WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38

Nordic Oak | WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51

Smokey Cherry | WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22
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11

10
year

product guarantee

Galleon Oak | WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19

Country Maple | WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24

Regal Cherry | WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17

Old Oak | WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22

Bay Walnut | WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15

French Oak | WSMSC2820
WR468 / A1M62 / LRV 10
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Altro Wood Acoustic on tyyliltään lämmin 

ja kodinomainen ja lisäksi se vaimentaa 

askelääntä 19 desibelillä. Koska se on 3,9 

mm paksu, se kestää kovaa ja keskikovaa 

kulutusta ja se sopii ympäristöihin, 

joissa ollaan paljon jalkojen päällä ja 

siksi lattialta halutaan mukavuutta.   

Koska tässä tuoteperheessä ja kahdessa 

muussa puun näköisessä tuoteperheessä 

on yhteensopivat mallit ja värit, on helppo 

rakentaa yhtenäinen ilme eri tiloihin. 

Valikoimasta kannattaa valita se lattia, joka 

sopii parhaiten teknisiltä ominaisuuksiltaan.

 

Altro Wood™ 
Acoustic

Yleisimpiä käyttökohteita: 

Päiväkotien leikkihuoneet. 
Hotellihuoneet. Toimistot. 
Sopii kaikkialle, missä 
halutaan vähentää äänen 
kulkeutumista kerrosten välillä.
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Tiesitkö?

Koska kaikissa kolmessa 
tuoteperheessä on 
yhteensopivat mallit ja 
värit, voi eri alueille luoda 
yhtenäisen ilmeen.  
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LRV = Valon heijastusarvo     A1M = tiivistyspastan numero     WR = hitsauslangan numero
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10
year

product guarantee

Altro Wood™ Acoustic

Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51

Hush | WSMA3781
WR338 / A1M27 / LRV 38

Spirit | WSMA3797
WR463 / A1M392 / LRV 42

Calm | WSMA3795
WR352 / A1M352 / LRV 27

Soothe | WSMA37102
WR468 / A1M62 / LRV 10

Lull | WSMA3782
WR341 / A1M160 / LRV 15
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Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51

Leveä lankku 
(malli näkyy täydessä koossa)



www.altro.com  RTV-Yhtymä Oy, Pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki

 +358 (0)19 7421

 kohdelattiat@rtv.fi   

 www.rtv.fi


