
Palkittu liimaton 
tuotevalikoima! 
UUSI liimaton Altro Cantata™

• puolittaa asennusajan, minimoi seisokkiajan*

• juuri päivitetty mallisto, myös puun näköiset 
 mallit

• 14 dB:n äänenvaimennus ja mukavuus  
 jalan alla

• 10 vuoden tuotetakuu

Myös liimattomalla teknologialla saatavilla: 
Altro XpressLay™ - alkuperäinen palkittu 
tuotteemme

*aluslattian kunnosta riippuen: 200 m2:n käytävän asentamiseen menisi kaksi päivää,  

kun liimatun lattiapäällysteen asennukseen kuluisi neljä, noin 20 %:n kustannussäästö.  

 rtv.fi/irtoasennettavat-muovimatot



Laaja valikoima malleja ja värejä –  
59 innostavaa ja tyylikästä ratkaisua 
kaikkiin kohteisiin.

Kohti ympäristötavoitteita – ympäristön 
puolesta: tukee kestävää kehitystä, 10 % 
materiaalista on kierrätettyä. 

Äänenvaimennus ja mukavuus jalan 
alla lisäominaisuuksina – 14 dB:n 
äänenvaimennus, joka on merkittävä etu 
meluisissa ympäristöissä, sekä mukavuus 
jalan alla.

Laadun vakuutena – Liimattoman 
tuotteen elinkaari on 15 vuotta, ja 
materiaalilla on 10 vuoden takuu, joten 
liimattomaan tuotteeseen voi luottaa. 

Kestävää hyvinvointia – uusi 
puhdistusteknologiamme auttaa 
vähentämään yleistä likaantumista 
ja tahraantumista sekä torjumaan 
hankautumisjälkiä, mikä vähentää 
hankaavien puhdistusaineiden tarvetta.

Säästyy aikaa – koska liimaton lattia on 
nopea asentaa, tilan voi ottaa käyttöön 
jo vuorokauden sisällä. Kovalla käytöllä 
olevaa tilaa ei voi sulkea pitkäksi aikaa, 
joten valitsemalla liimattoman lattian työ 
saadaan valmiiksi nopeasti ja kulkuväylä 
on taas käytössä. 

Säästyy rahaa – kustannuksia säästyy, 
kun lattiamateriaali voidaan kaatopaikalle 
viennin sijasta kierrättää ja käyttää 
uudelleen. 

Helppo ylläpito – liimaton lattia on hyvä 
ongelmanratkaisija. Aluslattiaan ei jää 
liimaa, ja siihen pääsee helposti käsiksi 
ylläpitoa tai korjauksia varten, joten 
lattiat ja seinät eivät juurikaan vahingoitu 
toimenpiteiden yhteydessä. 

Miksi valita liimaton vaihtoehto?

Älä usko vain meidän sanaamme -
Tyytyväisyytensä Altron liimattomiin lattioihin ovat ilmaisseet useat kiinteistöpäälliköt, arkkitehdit ja pääurakoitsijat. 
Tutustu asiakastarinoihimme: www.altro.com/Adhesive-free-floors/case-studies  

“Rakastamme uutta 
lattiaamme, koska se  
on helppo puhdistaa ja 
se vähentää melua, mutta 
erityisesti koska se on niin 
kutsuva ja kotoisa”. 

 Anna Carrier,  
The Lawns -hoivakoti

  





Vuonna 2009 Altro toi markkinoille maailman ensimmäisen liimattoman 
turvalattian ja esitteli uusia Altro Cantata värejä ja malleja vuonna 2017. 

Meillä on yli 10 vuoden kokemus liimattomista lattioistamme,  
olemme kehittäneet palkitun Altro XpressLay:n, ja nyt  

esittelemme uudistetun Altro Cantata:n. 
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