LAMINAATTI- JA PUUTASOT 2020

Vaikka laatu ratkaisee,
KAUNIIT
&
tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.
KESTÄVÄT

TASOT

Työtasoja Polvijärveltä
Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan
ja kestävyydestään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja
Euroopasta toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus,
jatkuva tuotekehitys ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden
korkean laadun. Itä-Suomessa Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää 55 henkeä.

TYÖTASOJA
POLVIJÄRVELTÄ
Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja kestävyydestään. Käytämme raaka-aineina suomalaista lastulevyä ja Euroopasta
toimitettuja alan johtavien valmistajien laminaatteja. Olemme valmistaneet
työtasoja jo vuodesta 1989. Vuosien vankka kokemus, jatkuva tuotekehitys
ja viimeisin valmistustekniikka takaavat tuotteiden korkean laadun. Itä-Suomessa Polvijärven kunnassa sijaitseva tehtaamme työllistää 55 henkeä.

Kuvassa laminaattistasot 3447EM Betoni 30 mm paksuisena.
Seinällä Ecolamin valmistama ARIA-hyllykkö.

KOLME SYYTÄ
VALITA
ECOLAMIN TASO

1
KORKEA LAATU

Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden
parhaista laminaateista. Ecolamin tasojen
pintalaminaatin paksuus on 0.7-1,0 mm.
Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia
pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuksenkestävyys ei ole yhtä korkealla tasolla.
Lisäksi käytössämme on AirTec-reunoituskone, jolla saamme tehtyä kestävät ja tyylikkäät
ABS-reunoitukset tasoihin.Tason huolellisella
valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia
ilman huolia.

2
MONIPUOLISUUS
Ecolamin laajasta mallistosta löytyy järkevät
ratkaisut vaativimpiinkin kohteisiin. Ecolamin
monipuoliset kuosit ja koneistukset mahdollistavat erilaiset reunamuodot ja muut
erikoisratkaisut. Asiantunteva palvelumme
on erinomainen tekninen apu
ongelmatilanteessa.

3
KOTIMAISUUS
Kaikki Ecolamin tasot valmistetaan
Polvijärvellä. Ecolam on osa kotimaista
perheyritystä. Hahle-ryhmä työllistää yli 200
henkeä Suomessa.

NÄYTTÄVÄT

LAMINAATTITASOT
Korkealaatuinen laminaattitaso on hyvännäköinen ja helppohoitoinen vaihtoehto niin perinteiseen kuin moderniinkin keittiöön.
Valikoimistamme löytyy runsaasti upeita kuoseja monenlaiseen
makuun. Valitse laadukas korkeapainelaminaatti.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi
OMINAISUUDET
Raaka-aineet ja valmistusmenetelmät vaikuttavat merkittävästi laminaattitasojen kestävyyteen. Laminaattitasomme on valmistettu suomalaisesta P2-luokan lastulevystä ja markkinoiden parhaista
korkeapainelaminaateista. Ecolamin tasojen pintalaminaatin paksuus on 0,7-1,0 mm. Markkinoilla on runsaasti paljon ohuempia pintalaminaatteja, mutta tällöin tason kulutuskestävyys ei ole
yhtä korkealla tasolla. Myös huono lastulevy heikentää laminaattitason kestävyyttä. Tason huolellisella valinnalla voit nauttia keittiöstäsi vuosia ilman huolia.

YKSIVÄRISET
2255V
1100U
4771TS
9417HW

Valkea väre
Puhdasvalkea väre
Puhdasvalkea matta
Puhdasvalkea kiiltävä

0147TS Pellavanharmaa

0164TS Harmaa, matta

0190TS Musta, matta

2965V Harmaa väre

2967V Tummanharmaa

0037A Alum. värinen laminaatti

0190RS Musta roughstone

8681RS Valkea roughstone

KIVIKUOSIT
0023EM Carrara marmori

0024U Tumma pietra kivi

0025U Beige pietra kivi

0026GA Sementti

1016XI Lombardian marmori

1017XI Marquina marmori

1019XI Windsorin liuske

1021U Kupari

1071XI Amarillo marmori

1073R Bronx kivi

2341N Livornon marmori

3170U Hiilipuu

3447EM Betoni

3545EM Harmaa laasti

3577EM Nero marmori

4010AJ Grunge kivi

4915U Siniteräs

5018N Vaalea caesarkivi

PUUKUOSIT
0016P Harmaa wenge

0072P Viilupähkinä

0074P Yukonin mänty

1055P Viilukoivu

1059P Vaalea jalava

3861RW Vintage tammi

4076EM Tammi natur

4144EM Vaalea puu

4161WH Kelomänty

4165WH Olkitammi

4168WH Ruunitammi

4339WH Hopeamänty

4344WH Rustiikkitammi

8431U Vaalea tammi

VIIMEISTELE KEITTIÖSI

UPEILLA YKSITYISKOHDILLA
ILMEIKKÄÄT VÄLITILAT
Saat minkä tahansa Ecolamin laminaattikuosin myös
välitilalaminaattina. Lopputulos syntyy nopeasti ja
vaivattomasti. Löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon
laajasta mallistostamme.

TASOT MINKÄLAISEEN
TILAAN TAHANSA
Meiltä saat tasot valmiiksi työstettynä juuri sellaisena kuin haluat. Kulmat, pyöristykset ja aukotukset eivät tuota ongelmaa.

KESTÄVÄT REUNANAUHOITUKSET
Laminaattikuoseihimme voit valita kestävän
ABS-reunanauhan mallistomme mukaan. Abs-tasot
reunanauhoitetaan AirTec- menetelmällä, jolloin
nauhoituksen yhteydessä ei käytetä liimaa laisinkaan.
AirTec-menetelmän ansiosta sauma on näkymätön ja
sen kosteudenkestävyys on parempi kuin perinteisillä
menetelmillä tehdyssä reunassa.

YKSILÖLLISETVIIMEISTELYT
Voit valita laminaattitasoosi myös tyylikkään puureunan. Puulajeina tammi, punapyökki tai koivu.

YLELLISET

MASSIIVIPUUTASOT
Laadukas massiivilankkurakenne on miellyttävän tuntuinen työtaso luonnonmateriaaleja arvostavalle. Säännöllinen hoito säilyttää tasojen pinnat kauniina. Tasot toimitetaan
valmiiksi hioittuna ja öljyttyinä.
Tutustu valikoimaan: hahle.fi

MASSIIVItasot 30 mm
Tammi

Tammi + valkea öljy

Tammi + musta öljy

Saarni

Saarni + valkea öljy

Saarni + musta öljy

Koivu

Amerikkalainen pähkinä

Eurooppalainen pähkinä

Savutammi

Savutammi + musta öljy

OMINAISUUDET
Ecolamin puutasoihin on valittu parhaat, juuri työtasoihin sopivat materiaalit. Ylellinen lamellirakenne on rauhallisen
näköinen ja miellyttävän tuntuinen. Tasot toimitetaan valmiiksi silkinhohtoiseksi hiottuina ja öljyttyinä. Muista myös
asennuspaketti ja hoitoaineet.
40 mm tammi ja antiikkitammi on liimattu 79 mm leveistä lankuista. Antiikkitammen kitatut oksat ja värivirheet kuuluvat malliin. Antiikkitammen rustiikkipinta on tehty harjaamalla.

MASSIIVItasot 40 mm
Tammi + kirkas öljy

Antiikkitammi + kirkas öljy

Tammi + valkea öljy

Antiikkitammi + valkea öljy

Tammi + musta öljy

Antiikkitammi + musta öljy

KOSTEUDENKESTÄVÄT

SPA-LEVYT

Spa-levy on kehitetty korkeaa kosteudenkestoa vaativiin kohteisiin. Kaikki levyn valmistuksessa käytetyt komponentit ovat 100% vedenpitäviä. Pintamateriaali on kulutusta
kestävää korkeapainelaminaattia. Spa-levyn asennus on hyvin nopeaa verrattuna esim.
kaakelointiin. Levyn paksuus on 8 mm. Tutustu valikoimaan: hahle.fi

VÄRIVAIHTOEHDOT
4338WH Talvimänty

4344WH Rustiikkitammi

9417WG Ruoko valkea

0901WG Ruoko musta

9417HW Puhdasvalkea kiiltävä

OMINAISUUDET
Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos syntyy
nopeasti. Levyn paksuus on 8 mm.

KOSTEUDENKESTÄVÄT

KOMPAKTITASOT

Etsitkö vaihtoehtoa kivitasolle? Kompaktitaso on massiivilaminaattia, joka on erittäin
kestävä, hygieeninen, helppohoitoinen sekä 100% vedenpitävä. Tason paksuus on
ainoastaan 12 mm. Tutustu valikoimaan: hahle.fi

VÄRIVAIHTOEHDOT 12 MM
2286U Valkea väre

2286SX Valkea lohko

0080SX Musta lohko

0077SX Harmaa lohko

0026NN Sementti

0406NN Kashmir graniitti

0428NN Luolakivi

VÄLITILAAN 4 MM
0328U Harjattu alumiiniväri

0091HW Ultravalkea kiiltävä

OMINAISUUDET
Materiaali on 100 % massiivilaminaattia. Levyn
paksuus 12 mm, sisäosa musta. Reunassa loiva
pyöristys. Altaan ja lieden aukot mahdollista tilata
Ecolamilta. Levy on työstettävissä pistosahalla/pyörösahanterillä.

KUN

YKSITYISKOHDAT RATKAISEVAT
ALLASUPOTUKSET
Ecolamilta on mahdollista tilata tasoon
valmiiksi kiinnitetty allas. Tason pinta jatkuu
tasaisena, kun allas kiinnitetään altapäin.
Näin saadaan todella viimeistelty ja moderni
lopputulos. Yksinkertainen on kaunista!

NÄYTTÄVÄT & HELPPOHOITOISET

VÄLITILALAMINAATIT

Laminaatti on helppohoitoinen materiaali välitilaan, koska sen puhdistaminen on vaivatonta. Kaikki Ecolamin laminaattilevyt on saatavissa myös välitilalevynä. Lisäksi mallistossamme on laminaattikuosit, joita saa vain välitilaan. Tutustu valikoimaan: hahle.fi

VÄRIVAIHTOEHDOT
9417WG Valkea ruoko

0901WG Musta ruoko

9417PI Valkea apila

0901PI Musta apila

2022A Harjattu alumiinilaminaatti

OMINAISUUDET
Levyyn on helppo tehdä tarvittavat koneistukset esimerkiksi sähkörasioille. Asennus on nopeaa ja lopputulos
syntyy nopeasti. Levyn paksuus on 10 mm.

+ MYÖS KAIKKI LAMINAATTITASOVÄRIT

VAIKKA LAATU
RATKAISEE,
tyylistäkään ei
tarvitse tinkiä.

