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Helposti asennettava Flooré-lattialämmitys 
sopii niin uudisrakennuksiin kuin saneeraus-
kohteisiinkin. Floorén matala rakennekorkeus 
vie huonetilaa ainoastaan 13 millimetriä! 



www.kaukomarkkinat.fi

Flooré 
vesikiertoinen 
lattialämmitys

Mukavinta mahdollista lämpöä kotiisi saat vesikiertoisella lattialämmityksellä. 
Lämpö on tasaista ja lämmin lattia tuntuu todella miellyttävältä jalan alla. Flooré-
lattialämmitys on helppo asentaa, rakennatpa sitten uutta tai remontoit vanhaa.

HELPPO ASENTAA

Flooré-lattialämmitys perustuu 
alumiinifoliolla päällystettyihin 
levyihin, joissa oleviin uriin vesiputki 
painetaan. Puu-, parketti- tai lami-
naattilattia asennetaan kelluvasti, ja 
laattalattia kuivissa tiloissa laastilla 
kiinnittäen, suoraan lämpölevyn 
päälle. Laatan minimikoko on
15x15 cm.

VALMIS PAKETTI...

Pienemmät, enintään 36 m2 
kokoiset lattiat syntyvät kätevimmin 
valmiista Flooré Kit -paketeista, 
joissa on mukana kaikki tarvittava: 
putket, levyt, liittimet, taivutuskulma 
ja alumiiniteippi. Pakkauskoot 6, 
9 ja 12 m2. Jos lattialämmitysvesi 
otetaan vesikiertoisesta patteri-
verkostosta tulee asentaa lisäksi 
sunttipumppuryhmä.

SOPII KOTIISI, IHAN 
KIRJAIMELLISESTI

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa. 
Flooré soveltuu erinomaisesti väli-
pohjiin ja rossipohjaisiin lattioihin. 
Floorén matala rakennekor-keus 
vie huonetilaa ainoastaan 13 
millimetriä! Jos haluat samalla 
parantaa lattian lämpöeristystä, 
käytä Flooré Easy -levyjä, joiden 
paksuus on 25 mm tai 50 mm.

... VAI MITTOJEN MUKAAN

Isompiin lattioihin suosittelemme 
Flooré Projekt -ratkaisua, joka räätä-
löidään kohteen mukaan. Kokeile 
Flooré-määrälaskuria osoitteessa 
www.kaukomarkkinat.fi, niin saat 
tarkan tiedon sekä tarvittavista 
osista että kokonaisuuden hinnasta.

Kuvat periaatekuvia. Asennettaessa on noudatettava 
yksityiskohtaista asennusohjetta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

1. Suunnittele pohjapiirros
2. Asenna levyt

3. Valmistele putkiasennustyöt
4. Asenna putket

5. Liitä putket järjestelmään
6. Testaa. VALMIS!  
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PINTAMATERIAALI

FLOORÉ-LEVY

KANTAVA LATTIA

FLOORÉ-LEVYLLINEN LATTIARAKENNE
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