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A B L- L A A T A T L O U N G E
Avasimme uuden yli 600 m² kokoisen näyttelytilamme, ABL-Loungen, käyttöösi.
Myymälän toisessa kerroksessa avautuu rauhallinen, harmaasävyinen näyttelytila vanhoissa
tehdastiloissa. Erityisesti ammattilaisille tarkoitettu näyttely esittelee uusimpia laattauutuuksia ja
erikoisuuksia. Voit tutustua näyttelyymme parhaiten varaamalla tapaamisen myyjiemme kanssa
joko sähköpostilla tai puhelimitse tai piipahtamalla paikan päällä.

A B L- L A A T A T L O U N G E
ASIAKASTAPAAMISET
Esittelemme uusia tilojamme mielellämme. Loungen voit myös varata käyttöösi kun
haluat rauhallisen tilan asiakkaasi kanssa. Laattojen lisäksi loungesta löytyy kaikki mitä
tarvitset tapaamisen tai kokouksen järjestämistä varten. Ole meihin yhteydessä jos olet
kiinnostunut varaamaan Loungen sinun käyttöösi.

Yläkerran laattakirjasto päivittyy uutuuksilla jatkuvasti.

MYYMÄLÄ
Loungen lisäksi tuotteisiimme voi tutustua
n. 1000 m² kokoisessa myymälässämme.
Laattavalinnoissasi auttavat osaavat myyjämme
sekä laajat laattakirjastot. Kirjastoistamme
löydät värisävyjärjestyksessä klinkkerit,
seinäkaakelit, mosaiikit, 10*10-laatat,
luonnonkeramiikan, betonimosaiikkilaatat ja
varastotuotteet. Meiltä löydät laatat jokaiseen
kohteeseen : uima-altaat, julkisivut, julkiset
tilat, kodin laatat, ulkolaatat jne.

Kaikkea mosaiikista suurlaattoihin, keramiikkaa
ja luonnonkiviä. Myymälämme yhteydessä on
myös koulutustilat sekä kattava näyttely
uima-allaskeramiikasta ja julkisivujärjestelmistä.
Järjestämme tiloissa säännöllisesti koulutus
tilaisuuksia eri ryhmille. Koulutuksia järjestetään
noin 10-25 hengen ryhmille luonnonkivistä ja
keraamiisista laatoista. Jos sinulla on ryhmä,
joka olisi kiinnostunut laatta- tai
kivi-koulutuksesta, olethan meihin yhteydessä.

Koulutustilat, joihin voidaan järjestää aamias-/lounastilaisuutena laattakoulutus.
Myym äl ämme tiet op ankk ein a ja edust aj in a toim iv at Anni, Marika, Anu, Tanja ja
Marika.

UUSI ILME, UUDET NETTISIVUT

Elokuussa 2015 otimme käyttöön uuden
logomme, jonka meille suunnitteli graafikko
Leo Karhunen. Logon ohessa käytämme myös
toimitilojamme esittävää symbolia, jossa on
kuvattuna kohta 100 vuotta täyttävä
tehdasrakennuksemme julkisivu. Ilmeemme
uudistus jatkuu ensi vuoden puolelle. ABL:n
uudet nettisivut aukeavat loppuvuodesta 2015.

Infopankista pääset lukemaan ja lataamaan
kaiken tarvittavan tiedon laatoista ja muista
edustamistamme tuotteista. Pinnalla-sivuilta
löydät asiakaslehtemme sekä inspiroivia
kohteita ja kuvia. Täysin uutena ominaisuutena
sivuiltamme tulee nyt löytymään myös
Laattapankki-ominaisuus, josta löydät valikoimamme
virtuaalisesti teknisine tietoineen ja hintoineen.

w w w. L A AT TA PA N K K I . f i
Laattapankin tärkein tehtävä on helpottaa
ammattilaisten töitä. Niin mobiilissa kuin
tietokoneella toimiva sivustomme näyttää
laajan valikoimamme ensimmäistä kertaa
virtuaalisesti. Laattapankista voit etsiä
tuotteitamme värin, koon, tehtaan tai
tuotenimen mukaan. Helpon yleisselauksen
alta löydät informaatiota tuotekorteista,
joista voit ladata tuotteittain hoito-ja
pesuohjeet, tuote-esitteen ja sertifikaatit.

Tuotteista voit kerätä haluamasi tuotelistan,
jonka voit joko tulostaa itsellesi muistilapuksi
tai lähettää meille mahdollista tilausta varten.
Laattapankin kehitystyö on meillä jatkuvaa
työtä, joten arvostamme kaikkia mielipiteitä
muokataksemme siitä toimivan työkalun
suunnittelutyöhön. Opastamme mielellämme
laattapankin käytössä.

Agrob, Buchtal ja Laticrete. ABL Finlandin nimi on lyhenne kolmen laatta- ja laastivalmistajan nimestä.
Yrityksen historiassa alusta alkaen mukana olleiden tehtaiden ja niiden Suomen maahantuojan suhteesta
on muodostunut enemmän kuin liikesuhde. Tehtaiden edustajat, ABL Finlandin omistava Forsmanien
perhe ja pitkäaikaiset asiakkaat ovat parhaita ystäviä. Iso perhe, joka kattaa valtavan pitkän ruokapöydän
Kirkonkyläntien tiloihin ja jakaa ilot, surut ja vapaa-ajan.
Laatta-alalla perhe aloitti vuonna 1988, jolloin yrityksellä oli omistajapariskunnan lisäsi yksi palkattu
työntekijä. Forsmanien lapset Maria, Henri ja Erika kasvoivat kirjaimellisesti laattojen keskellä osana
perheyritystä. Sinnikäs yrittäminen elätti perheen ja mahdollisti yrityksen laajenemisen. Nyt
ABL Finlandilla on kolmisenkymmentä työntekijää, yli 50 laattatehtaan edustus ja Suomen laajin
laattavalikoima. Yritys on maan johtava uima-allas- ja julkisivulaattojen välittäjä sekä arkkitehtien,
rakennuttajien ja rakennusliikkeiden luottotoimittaja.
Ja mikä tärkeintä, ABL-Laatat on yhä vahvasti perheyritys.
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