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Vinyylikorkki
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CW 703
Long plank lankku 

CW 705
Long plank lankku 

CW 734
Long plank lankku 

CW 735
Long plank lankku 

CW 738
Long plank lankku  

CI 940
XL Slate betonikuosi 4-viiste

CI 941
XL Slate betonikuosi 4-viiste

Corkart -vinyylikorkkilattioiden ainutlaatuinen lämpimyys ja pehmeyden tuntu sekä hiljaisuus ovat ominaisuuksia, jotka  
hyvien värivaihtoehtojen kanssa ovat tehneet tästä tuotesarjasta todella suositun.

Tuotteen asennus on helppoa Uniclic -lukkoponttien ansiosta ja lattian perushoitoon riittävät imurointi sekä nihkeäpyyhintä.
Corkart -vinyylikorkkien erinomaiset akustiset ominaisuudet johtuvat tuotteen joustavasta rakenteesta ja jopa 3 mm paksusta 
luonnonkorkkikerroksesta tuotteen pohjassa. Tämän ansiosta Corkart -vinyylikorkkien alla ei käytetä mitään muuta  
askeläänieristettä.

CP 736
Lungo lankku 4-mikroviiste

Huom!
Kuoseissa CW703 ja CW705 värivaihtelua

CI 9602
XL Slate betonikuosi 4-viiste

DO 9560
Extend 4-mikroviiste 

DO 9574
Extend 4-mikroviiste 

DL 9553
Lungo lankku 4-mikroviiste

Kuvassa Corkart vinyylikorkki DO 9560 Kuvassa Corkart vinyylikorkki CP 736

Mitat, käyttöluokat ja pakkauskoot
Long plank: 1200 x 210 x 10,8 - KL 32 - 1,512 m2/pkt - lavakoko 56 pkt = 84,672 m2 
XL Slate: 1200 x 440 x 10,8 - KL 32 - 1,584 m2/pkt - lavakoko 56 pkt = 88,704 m2 

Extend: 1500 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,650 m2/pkt - lavakoko 60 pkt = 99,0 m2 

Lungo: 1800 x 220 x 10,8 - KL 33 - 1,584 m2/pkt - lavakoko 60 pkt = 95,04 m2



Vinyyli
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Tekniset tiedot 
Laudan mitat   1220 x 220 mm
Paksuus   4 + 1 mm
Kulutuspinnan paksuus 0,55 mm
Käyttöluokka   34
Paino kg/m2   7,5 kg
Paino kg/pkt   19 kg
Pakettikoko   2,416 m2/pkt/9 lautaa
Viistereunat   mikroviisteet
Lukkopontti   Väling 2G FD

PV3301 PV3302 PV3303

Indoor 34 -vinyyli on kestävä ja helppohoitoinen lattiamateriaali. Jämäkkä ja vahva uuden  sukupolven Rigid LVT-lauta helpot-
taa asennustyötä sekä tuo huoletonta asumismukavuutta.   Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänen eriste viimeistelee 
laadukkaan ja hiljaisen  lopputuloksen. Asennus on todella helppoa, koska erikseen asennettavaa alusmateriaalia ei tarvita. 

Vinyyli asennetaan uivana, liimaa tms. ei tarvita. Päältä napautettava lyhyt sivu helpottaa ja nopeuttaa asennusta.  Laudan 
jokaisella sivulla on mikrovisteet, jotka  korostavat 22 cm leveän laudan lankkumaisuutta. 

Indoor 34 -vinyylilattia soveltuu lattialämmitykselle ja pinta on antistaattinen. Laudan paksuus  on 5 mm (4 mm + 1 mm alus-
materiaali). Materiaali on hiljainen, jalan alla pehmeän  tuntuinen ja lämmin ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin 
että julkitilakäyttöön.  Käyttöluokka on 34. Rigid LVT -lauta tarjoaa paremman keston  lämpötilavaihteluihin, joten jopa 550 m2 
(24 m) yhtenäinen asennusala on mahdollinen.

PV3304

Kuvassa vinyyli PV3301

PV3305

   
Jäännöspainauma  0,01 mm
Tuolin pyörän kesto  ok
Paloluokka   Bfl-s1
Askeläänivaimennus  20 dB
Valonkesto   > 6
Liukastumisen esto  R9
Mittavakaus    0,09 %
Päästöluokitus  A+
Ftalaatit   ei sisällä
Takuu   30 vuotta kotikäyttö,  5 vuotta julkitilakäyttö

Kuvassa vinyyli PV3304
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Laminaatti

Mänty rustiikki
lankku
Indoor 32     PD00126

Tammi kelonharmaa
lankku
Indoor 32     PD7001

Mänty patina
2-sauva
Indoor 32     PD00127

Indoor 32-laminaatti 
5G-päätypontilla

Mitat 1380 x 193 x 8 mm
Pakettikoko 2,131 m2   
Lavakoko 56 pkt = 119,336 m2

Käyttöluokka 32

Tammi luonnonvalkoinen
lankku
Indoor 32     PD7003

Tammi hiekanvaalea
lankku 4-viiste 
Indoor 32     PD00202   

Tammi valkoharmaa
lankku 4-viiste
Indoor 32     PD00201  

Indoor 32-laminaatti  
5G-päätypontilla, 4-viiste

Mitat 1380 x 244 x 8 mm
Pakettikoko 2,693 m2   
Lavakoko 42 pkt = 113,106 m2

Käyttöluokka 32

Indoor -laminaatit ovat laadukasta, saksalaista tuotantoa. Valikoimassamme on 11 kuosia, joista löytyy moneen makuun  
sopivia vaaleita sävyjä sekä kauniita ruskean ja harmaan sävyjä. 

Käyttöluokan 32 laminaateissa on päältäpainettava 5G-pontti, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen.   
4-viistelaminaattien erityisen leveä laudan koko ja viisteet kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta. 

Tammi harmaanruskea
lankku
Indoor 32     PD7002

Tammi beige
lankku
Indoor 32     PD7004

Tammi vaalea
2-sauva
Indoor 32     PD7005

Tammi Classic
lankku 4-viiste 
Indoor 32     PD00205

Alppitammi
lankku 4-viiste
Indoor 32     PD00204

Kuvassa laminaatti PD00201 Kuvassa laminaatti PD7002
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Laminaatti ja korkki
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HARO Korkki
Huolellisesti valikoitu ja tuotettu korkki luo  
pohjan korkkilattialle, joka on ekologisesti,  
rakennusbiologisesti ja ergonomisesti  
ylivoimainen.

HAROn korkkilattiat ovat lämpimiä koskettaa ja 
tarjoavat erinomaista lämpöä ja äänieristystä. 

Korkkilattia vaimentaa iskuja ja on erittäin helppo 
hoitaa ja pitää puhtaana.

Korkkilattiat saatavilla noin kahden viikon 
toimitusajalla. 

Kuvassa korkki 533391 Design Sirio Creme

HARO Laminaatti

Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com 

tai katso koko mallisto www.haro.de

HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG –  
on Saksan johtava parkettivalmistaja. Siksi HARO 
tietää miltä aidon ja luonnollisen näköisen  
laminaattikuosin pitää näyttää. Laminaatti- 
lattioissa yhdistyvät kahden eri maailman parhaat 
ominaisuudet: luonnolliset kuosit, joita ei juuri-
kaan pysty erottamaan aidosta puusta, ja tekninen 
 rakenne, joka tekee lattioista erinomaisesti   
kulutusta kestäviä.

Kaikki HARO -laminaatit on varustettu kätevällä 
TopConnect -lukkopontilla, joten asentaminen on 
todella helppoa. Laminaattikuoseja on kymmeniä 
- aina vahvoista jalopuun sävyistä trendikkäisiin 
vaaleisiin sävyihin. Lähes kaikkiin on saatavilla  
yhteensopivat jalka- ja porraslistat. Lähes kaikki 
kuosit on valittavissa integroidulla askeläänieris-
teellä. 

Laminaattien toimitusaika on noin kaksi viikkoa. 

Kuvassa laminaatti 535262 Tritty 100  
Tammi Venezia lankku
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Parketti ja Disano
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Tilaa erilliset HAROn esitteet sisustusosastoltamme
indoor@lektar.com 

tai katso koko mallisto www.haro.de

HAROn parkettimallisto on erittäin laaja:  
3-sauvaiset parketit, lankkuparketit viistereunai- 
sina ja ilman viisteitä, Plaza-malliston leveät  
lankut, alustaan liimattava kalanruotoparketti ja 
jopa 4 metriä pitkät parkettilaudat Parkett- 
manufaktur -mallistossa. 

Parketit ovat saatavilla noin kahden viikon toimi-
tusajalla. 

Kuvassa parketti 538946 Tammi Shell Grey lankku

HARO Disano
Disano on turvallinen designlattia tasokkaaseen 
elämiseen. Tuotteen pinnassa olevan  SilentSence 
-pinnoitteen ansiosta Disano Classic Aqua on 
aidon näköinen ja tuntuinen, joustava sekä muka-
van lämmin, myös puhtaanapito on helppoa. 

Pintakerroksen alla oleva ElastoTec -paineen- 
tasauskerros (pvc-, ftalaatti- ja pehmitinainevapaa) 
vahvistaa elastisuutta sekä käyttömukavuutta. 
Kosteussuojattu runkolevy on luonnonmukaista 
materiaalia ja vähentää kosteudesta johtuvien 
muutosten mahdollisuutta lattiassa. Korkealuok-
kainen korkkikerros pohjassa vähentää kopinaa 
sekä parantaa käyttömukavuutta. 

Disano saatavilla n. kahden viikon toimitusajalla.

Kuvassa Disano Classic 536065 Tammi Glacier

HARO Parketti
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Tekstiililaatat
Fox-tekstiililaatta on kestävä ja laadukas. Sen käyttöluokka on 33, joten se soveltuu myös julkisiin tiloihin. Lämmin ja pehmeä 
materiaali on helppo asentaa. Laatan koko on 50 x 50 cm. Mallistossa on yhteensä 24 väriä, joista kaksi varastoväriä heti  
toimitukseen ja muut värit noin 2 viikon toimitusajalla. 

Tekniset tiedot 
- tuftattu silmukkanukka
- laatan koko 50 x 50 cm
- käyttöluokka 33
- paloluokka Bfl-s1
- antistaattinen
- askeläänen parannusarvo 24 db, soveltuu   erinomaisesti  
  toimistoihin, hotelleihin, koteihin yms.
- nopea ja helppo asentaa
- lämmin ja pehmeä materiaali
- kaksi varastoväriä heti toimitukseen. Mallistossa   
  yhteensä 24 väriä. 
- 20 kpl/pkt (5 m2)
- takuu 10 vuotta, valmistusmaa Hollanti

PTL501 (varastoväri) PTL502 (varastoväri)

PTL503 PTL504 PTL505 PTL506 PTL507

PTL508 PTL509 PTL510 PTL511 PTL512

PTL513 PTL514 PTL515 PTL516 PTL517

PTL518 PTL519 PTL520 PTL521 PTL522

PTL523 PTL524

Pyydä myynnistämme tuotekansio aidoilla värimalleilla: 
indoor@lektar.com. 
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Muut lattiatuotteet
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Lattiavinyylit
Fatra -vinyylilankut

Fatra on merkittävä  eurooppalainen vinyylilattioiden valmistaja. Fatran alustaan 
liimattavat vinyylilankut soveltuvat julkitiloihin esim. kouluihin, sairaaloihin,  
kauppoihin ja toimistotiloihin. Thermofix-mallisto saatavilla 2 ja 2,5 mm vahvuise-
na ja Imperio-mallisto 1,5 ja 2,2 mm vahvuisena. Vinyylilankut saatavilla 2-4 viikon 
toimitusajalla. 

Martioitu harmaa
P0803100-41    1,5 x 17 m = 25,5 m2/rll

Tarvikkeet
Tuotenro Nimike Mitat

4820010 PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle 2 x 25 m

4820015 PE-solumuovi 2 mm, valkoinen, kuivalle pohjalle 1 x 15 m

PX99505 Kombi-foam 2 mm +LDPE-kalvo 0,2 mm, valkoinen 
kosteussulku/betoni

1 x 25 m

PX99508 TexStep alushuopa 3 mm 1 x 15 m

P075406208 Kosteussulkumuovi 0,2 mm 2 x 13 m

Alusmateriaalit

Tuotenro Nimike

P800100 Laminaattileikkuri Cetap Pro

Laminaattileikkurit

Jalkalistat
HAROn laminaatteihin ja parkettehin on saatavilla  
yhteensopivat jalkalistat n. kahden viikon toimitusajalla. 

Fatra Thermofix - Smoky beech

Fatra -vinyylimatto 

Suoraan varastostamme alustaan liimattava 
1,4 mm heterogeeninen vinyylimatto   
25,5 m2 rullissa, väri martioitu harmaa ja 
mattoon soveltuva hitsilanka.

Lattiasuojat
Viking -suojakennolevyt

Kestävät ja kevyet kennolevyt sopivat rakennuksen ja remontoinnin aikaiseen  
suojaamiseen. Helppo asentaa - työstämiseen riittää mattoveitsi. Paksuus 3 mm, 
paino 450 g/m2. Materiaali polypropeeni. Koot 95 x 120 cm ja 240 x 120 cm.  
Saatavilla myös palosuojattuna 240 x 120 cm (paloluokka V2).

Itsekiinnittyvät lattiasuojat

Itsekiinnittyvä suoja soveltuu kuivien lattioiden suojaamiseen. Soveltuu  
useimmille lattiapinnoille (ei vastakäsitellyille puu- tai parkettilattioille).  
Soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee kokeilla ennen varsinaista suojausta.  
Materiaali polyesteri/polyeteeni. Koot 1 x 25 m ja 1 x 50 m.
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Kylpyhuonekalusteet

PUULA kylpyhuonekalusteet

Puula kylpyhuonekalusteissa on korkeakiiltoinen valkolakkaus. Kalusteet 
toimitetaan valmiiksi  kasattuina ja erikseen pakattuina. Voit koota   
kalusteista haluamasi kokonaisuuden. 

Tuotteissa on metalliset jalat, kromatut vetimet ja soft close -saranat.  
Allas on keraaminen, joka on kestävä ja helppo pitää puhtaana. 

Tuotenro Tuote Väri Mitat (LxSxK)

P610165880 Allaskaappi + 
keraaminen allas

valkoinen  
korkeakiilto

615 x 300 x 800 mm 
allas 665 x 40 x 440 mm

P610165881 Peili yläkaapilla ja 
valolipalla sis. 2 
LED-spot valoa 

valkoinen 
korkeakiilto

600 x 235 x 1030 mm

P610165882 Sivukaappi kahdella 
ovella ja vetolaa-
tikolla

valkoinen 
korkeakiilto

300 x 291 x 1820 mm

SUVAS kylpyhuonekalusteet

Valkoisissa Suvas-kalusteissa kaksi leveyttä: 60 ja 80 cm.  Uutuusvärinä 
harmaa, joka saatavilla 60 cm levyisenä. Uutuutena myös korkeat sivu-
kaapit molemmissa väreissä.

Suvas-peilikaapissa on kaksipuoleiset peiliovet  ja sisällä kaksi lasihyllyä. 
Peilikaappi toimitetaan runko kasattuna. Takuu 5 vuotta.

Suvas-allaskaapissa on kaksi vetolaatikkoa ja  soft-close-saranat.  
Laatikoissa on kromatut  vetimet. Allaskaappi ja posliiniallas on pakattu 
yhteen laatikkoon ja ne toimitetaan runko  kasattuna. Takuu 2 vuotta.

Suvas sivukaapissa on kolme ovea, kromatut vetimet ja soft-close- 
saranat. Kaapin korkeus 174 cm. Toimitetaan runko kasattuna.  
Takuu 2 vuotta.

Suvas-peilikaappiin on lisävarusteena tilattavissa valaisinpaketti;  
LED-varsivalaisin (4000 k, IP44)  ja pistoke katkaisimella (IP44).

Tuotenro Tuote Väri Mitat (LxSxK)

P620170260 Peilikaappi 60 cm valkoinen 600 x 140 x 700 mm

P620170261 Peilikaappi 60 cm harmaa 600 x 140 x 700 mm

P620171280 Peilikaappi 80 cm valkoinen 800 x 140 x 700 mm

P620170160 Allas+kaappi 60 cm valkoinen 610 x 390 x 500 mm

P620170161 Allas+kaappi 60 cm harmaa 610 x 390 x 500 mm

P620171180 Allas+kaappi 80 cm valkoinen 810 x 390 x 500 mm

P620170460 Sivukaappi 30 cm valkoinen 300 x 350 x 1740 mm

P620170461 Sivukaappi 30 cm harmaa 300 x 350 x 1740 mm

P620170360 Led-valaisin+pistoke 330 mm
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Kylpyhuonekalusteet

Suihkukaappi

KEITELE kylpyhuonekalusteryhmät

Keitele 45 ja 55-kylpyhuonekalusteryhmät sisältävät allaskaapin, altaan 
ja peilikaapin. Allas on keraaminen. Kalusteissa on korkeakiiltoinen 
valkolakkaus. 

Keitele kalusteryhmä toimitetaan valmiiksi kasattuna, pakattuna yhteen 
laatikkoon. 

Keitele 45 -ryhmä Tuote P610166307; Mitat (LxSxK)

Peilikaappi 450 x 130 x 580 mm

Allas 455 x 370 x 40 mm

Allaskaappi 426 x 306 x 580 mm

Keitele 55 -ryhmä Tuote P610165847; Mitat (LxSxK)

Peilikaappi 550 x 131 x 580 mm

Allas 555 x 420 x 40 mm

Allaskaappi 520 x 306 x 580 mm

Tyylikkäässä suihkukaapissa on valkoinen profiili ja kirkkaat lasit. Kaapin 
pohjalla on valkoinen akryyliallas, jossa on pohjaventtiili ja poistoputki. 

Kaksi kevyesti avautuvaa liukuovea takaavat leveän kulkuaukon.  
Irrotettava etupaneeli helpottaa siivousta. 

Kokonaisuuteen sisältyvät myös suihkutanko, käsisuihku ja suihkuletku 
(suihkutermostaatti ostettava erikseen). 

Tekniset tiedot:

- koko 900 x 900 mm
- kulkuaukko 550 mm 
- korkeus 2050 mm (+45 mm 
  suihkutanko)
- seinät 5 mm
- ovet 6 mm
- metalliset säätöjalat
- takuu 2 vuotta
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Suihkutilat
Macro Design -suihkutilat ovat korkealaatuisia ja muotoilultaan trendikkäitä. Tuotteiden avainasioita ovat 
helppo asennus ja tyylikkyys. Macro on tunnettu tuotemerkki laadukkaiden tuotteiden valmistajana. 
Macro tarjoaa myös räätälöityjä suihkuratkaisuja, yhdistellen ja rakennellen sinun toiveidesi mukaan.

Empire-mallisto on niille, jotka haluavat kylpyhuoneeseen  
dramatiikkaa ja kontrasteja. Tässä korostuvat mattamustat, 
sileät alumiiniprofiilit, jotka luovat tilaan vahvaa tunnetta. 

Grace-mallisto on kuin luotu puhtaita linjoja rakastaville mini-
malisteille. Huomaamattomat, mutta ylelliset yksityiskohdat ja 
suuret lasipinnat luovat yhdessä ylellisen ilmeen.

Spirit-mallisto hehkuu innovaatiota vähäeleisillä profiileillaan 
ja laseillaan. Monipuolisin suihkumallistomme tarjoaa paljon 
eri vaihtoehtoja. 

Flow-mallisto on hienostunut ja mukautumiskykyinen. Täynnä 
fiksuja yksityiskohtia. Tässä tulkintamme siitä, millainen  
suihkukaapin pitäisi olla. 

Star Penta on yksinkertainen suihkukaappi heille, jotka etsivät 
edullista, mutta laadukasta tuotetta. 

Bliss -suihkukaapin suunnittelussa on terävyyttä ja nerokkaita 
yksityiskohtia. Kattosuihku tekee suihkuhetkestä ylellisen 
kokemuksen. 
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Kylpyhuonekalusteet
Macro Design -kylpyhuonekalusteet ovat valmiiksi kasattuja ja sivukaappien ovien kätisyys on vaih-
dettavissa. Peilikaapeissa on aina pistorasia ja allaskaapeissa on sille valmius. Pesualtaat on valmistettu 
saniteettiposliinista, joka on erittäin kestävä materiaali. Kolme eri kalustesarjaa: Crown, Aura, ja Heart. 

Crown -mallistossa on kuusi eri kokoista allaskaappia, neljä ovi- 
vaihtoehtoa ja kuusi erilaista pesuallasta. Lisäksi saatavilla korkeat 
sivukaapit ja tyylikkäät peilit ja peilikaapit. 

Aura-kalusteissa on kauniisti viimeistellyt reunat, Design-pesuallas 
ja modernit kalustejalat. Saatavilla valkoisena tai antrasiitinhar-
maana ja kolmella allasvaihtoehdolla. Lisävarusteena irrotettavat 
kalustejalat. 

Heart -mallisto yhdistää klassisen ja modernin tyylin. Allaskaappi 
on elegantisti kaareva ja laadukkaassa posliinialtaassa on yhtenevä 
muoto. Heart -mallisto saatavilla mustana ja valkoisena. 

Macron Desingilta saatavilla myös pyyhepatterit, peilikaapit ja peilit.

Katso Macro Designin koko valikoima: www.macro.se 
tai tilaa erillinen kuvasto: indoor@lektar.com
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WC-istuinkannet
Slim softclose

Cedo Slim softclose -istuinkansi on on matala malliltaan ja se 
on valmistettu erittäin kestävästä ja hygieenisestä Duroplast-
muovista, joka näyttää ja tuntuu posliinilta. Nopea ja helppo 
asennus FastFix® -saranoin, jotka on valmistettu ruostumatto-
masta teräksestä.

SoftClose® -mekanismi laskee istuinkannen hitaasti ja  
äänettömästi. Kannen TakeOff® -mekanismi tekee siivouksesta  
helppoa. Kansi on yleismallinen, se soveltuu useimpiin wc- 
istuimiin. ExCenter – säädettävä keskityssarana takaa tukevan  
kiinnityksen.

Lido Beach softclose

Cedo Lido Beach -istuinkansi on valmistettu erittäin kestävästä  
ja hygieenisestä Duroplast-muovista, joka näyttää ja tuntuu  
posliinilta. Nopea ja helppo asennus FastFix® -saranoin, jotka  
on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

SoftClose® -mekanismi laskee istuinkannen hitaasti ja  
äänettömästi. Kannen TakeOff® -mekanismi tekee siivouksesta  
helppoa. Kansi on yleismallinen, se soveltuu useimpiin wc- 
istuimiin, etenkin Gustavsberg Nordic ja Nautic malleihin sekä  
IDO Seven D –malliin. ExCenter – säädettävä keskityssarana  
takaa tukevan kiinnityksen.

Rio Beach 

Cedo Rio Beach -istuinkannen materiaali on hinta-laatu- 
suhteeltaan erinomainen Thermoplast polypropyleeni.  
Istuinkansi on yleismallinen ja se soveltuu useimpiin  
wc-istuimiin. Kannessa on nopea ja helppo asennus FastFix®-
saranoin.

Meiltä saatavilla myös Spirella -kylpyhuonetarvikkeet:
Sveitsiläinen Spirella on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonetekstiilien ja  
kylpyhuonetarvikkeiden valmistajista. Tuotemerkin vahvuutena on korkea- 
laatuinen, innovatiivinen ja monipuolinen tuotevalikoima, johon kuuluvat  
kylpyhuoneen matot, suihkuverhot ja tarvikkeet.



Kattopaneelit
Katto ja seinäpaneelit 
Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Ainutlaatuiset Easy Panel-paneelit ovat helppoja asentaa joko perintei-
sellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat 
paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-kattopaneelit on pinnoitettu 
kestävällä melamiinikalvolla, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja 
helpon kunnossapidon. Easy Panel-paneelit ovat tasalaatuisia ja niihin on 
saatavilla myös yhteensopivat listat. 

Materiaali: MDF   Paksuus: 8 mm
Pituus: 2070 mm   Leveys: 215 mm
Hyötyneliömäärä: 2,08 m2/pkt Värit: Edelweiss, Uni-White

Easy Panel kattolistat
Sisäkäyttöön kuiviin tiloihin

Easy Panel kattolistat on valmistettu MDF-levystä ja saatavilla kahdessa 
eri värissä, jotka ovat yhteensopivia Easy Panel katto-ja seinäpaneelien 
kanssa. Kattolistat on pinnoitettu kestävällä melamiinilla mikä takaa, 
että tuote on tasalaatuinen eikä siinä esiinny värieroja. Kattolista peittää 
seinän ja katon välisen rajan ja viimeistelee näin huoneen ilmeen.

Materiaali: MDF
Paksuus: 30 mm
Pituus: 2070 mm
Leveys: 30 mm
Värit: Edelweiss, Uni-White

Easy Panel Aqua
Sisäkäyttöön kosteisiin tiloihin

Easy Panel Aqua on kostean tilan paneeli. Aqua-paneeli on tarkoitettu 
sisäkäyttöön ja se ei saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa. 
Tuote on roiskeveden kestävä, mutta sitä ei saa altistaa jatkuvalle suoralle 
vedelle.

Kosteudenkestävän paneelin raaka-aineet on erikseen testattu ja valittu 
täyttämään kosteiden tilojen vaatimukset. Tuotteesta ei haihdu huoneil-
maan haitallisia päästöjä.

Ympäripontatut paneelit on helppo asentaa ja hukkapaloja syntyy 
vähän.

Easy Panel Aqua soveltuu normaaleihin sisätiloihin kuten pesu-, wc-, 
puku- ja kodinhoitotiloihin (ei löylyhuoneeseen).

Materiaali: MDF
Paksuus: 10 mm
Pituus: 2070 mm
Leveys: 120 mm
Määrä: 1,24 m2/pkt
Hyötyneliömäärä: 1,1 m2/pkt
Väri: Valkoinen
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Sisustustuotteet
Lektar Oy maahantuo sisustusmateriaaleja; lattianpäällysteitä, suihkutiloja, kylpyhuonekalusteita,  

sekä seinä- ja kattopaneeleja. Tervetuloa näyttelytilaamme tutustumaan.  
Avoinna ark. klo 8-16 sopimuksen mukaan. Varaa aika puh. (09) 413 55 100 tai indoor@lektar.com

 

Lektar Oy
Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme on jakautunut useaan eri tuoteryhmään;  

rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, kodin tarvikkeet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.


