DESIGNBETONI
BETONI ON UPEA SISUSTUSMATERIAALI

Betoni on upea sisustusmateriaali
Betoni on siirtynyt julkistiloista omakotitaloihin. Se on vastustamattoman upea materiaali,

Toimialueemme kattaa koko Suomen

joka suuntaa katseet itseensä. Lattialämmityksen kanssa betonilattian parhaat

• Designbetonilattiat ja -seinät

ominaisuudet korostuvat. Energia välittyy suoraan betonipintaan lämmön tuodessa

• Suihkutilojen, kodinhoitohuoneiden ja

pehmeyden jalkojen alle. Käytössä huomaat betonin kovan olemuksen muuttuvan

saunojen mikrosementtipinnoitus
• Portaiden, tasojen ja muiden muotojen

pehmeäksi elämykseksi.

mikrosementtipinnoitus
Sisustuksellisesti upea betonipinnoite on yksilöllinen ja näyttävä ratkaisu kylpytilojen
seinissä ja lattiassa. Keittiöön nostetta tuo välitilan betonipinnoite ja betoniset työtasot.
Portaikko designbetonilla pinnoitettuna on yksilöllinen katseenvangitsija. Mikä olisikaan

• Betonipinnat ulkotiloissa
• Betonin hionnat ja suojakäsittelyt
• Tavalliset lattiavalut (Etelä-Suomi)

parempi tehoste olohuoneeseen kuin betonipinnoitettu tehosteseinä haluamallasi värillä?

Elämyslattia® olohuoneessa

Mikrosementti Elämyslattia+ kylpytiloissa

Mikrosementti Elämyslattia+ portaissa
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Elämyslattia®

Mikrosementti Elämyslattia+

Tuotteiden erot

Elämyslattia® on näyttävä ja viimeistelty

Elämyslattia+ on ohut 2-4mm vahvuinen

Mitä eroa on Elämyslattialla ja

aito betonilattia.

upea mikrosementtipinnoite.

Elämyslattia+ tuotteilla?

Käyttökohteet

Käyttökohteet

Elämyslattia® soveltuu kaikkiin tiloihin

Pinnoite soveltuu lattioiden, seinien,

joihin ei tarvita vesieristystä, myös

portaiden, tasojen ja muiden muotojen

ulkotilat.

pinnoitukseen. Soveltuu hyvin myös

Ominaisuudet
Lattian pinnan elävyys syntyy betonin
luonnollisesta vaihtelusta. Valuvaiheessa
betoni koneliipataan erittäin tasaiseksi ja

Elämyslattia® on aito hiottu ja
pintakäsitelty betonilattia. Elämyslattia+
on 2-4mm vahvuinen moderni ja
näyttävä mikrosementtipinnoite.

kosteisiin tiloihin kuten kylpytilat,

Kumpi tuote käy märkätiloihin?

suihkunurkkaukset ja saunat.

Märkätiloihin käy vain Elämyslattia+

Märkätiloissa pinnoite asennetaan

mikrosementtipinnoite. Elämyslattia+

suoraan vesieristeen päälle.

asennetaan märkätiloissa suoraan
vesieristeen päälle.

värjätään haluttaessa.

Ominaisuudet

Lopputoteutusvaiheessa lattia

Pinnoite on aina moderni, näyttävä ja

Kumpi tuote käy ulkotiloihin?

timanttihiotaan, käsitellään suoja-aineilla

uniikki sisustuselementti. Kiiltoasteen

Molemmat tuotteet voidaan asentaa

ja kiillotetaan. Pinnan kiiltoaste

vaihtoehdot ovat satiini tai matta.

myös ulkotiloihin ja ovat erittäin kestäviä

puolikiiltävä tai kiiltävä. Värivaihtoehdot

Toteutus rakennuksen loppuvaiheessa.

ratkaisuja myös Suomen talviolosuhteet

ovat betonin väri, vaaleanharmaa ja

Lisätietoa ja värikartta löytyvät

huomioiden.

tummanharmaa.

kotisivuiltamme.

Elämyslattia® tummanharmaa

Portaat Elämyslattia+ mikrosementillä pinnoitettuna

Elämyslattia® toteutus ulkotiloissa terassilla

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ
Sähköposti:

info@designbetoni.fi

Myynnin puhelin: 050 - 466 3452
Kotisivut:

www.designbetoni.fi

Toimialueemme on koko Suomi
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