KERAAMISET
SUURLAATAT

Faktat keraamisesta suurlaatasta

160 x 320 cm
maksimikoossaan

Vain

Poltettu

1250 °C

0,5%

lämpötilassa, kestää
pakkasta ja kuumuutta

veden imukyky,
hygieeninen pinta

25 tonnin
voimalla puristettu
laatta taipuu eikä halkea helposti,
voidaan asentaa kaarelle, kestää
leikkaamisen ja työstämisen.

Vain

3–20 mm
paksuinen laatta

Huoltovapaa

Ekologinen

kestää aikaa ja käyttöä
korkea murtolujuus

täysin puhdas
luonnonmateriaali
savesta, kvartsista
ja maasälvästä

Monikäyttöinen
pöytätasot
lattiat
seinät
kalusteet
julkisivut

Keraamisen suurlaatan
monet mahdollisuudet
Kestävä ja ekologinen keraaminen suurlaatta palvelee useissa erilaisissa
käyttökohteissa, joissa tarvitaan yhtenäistä saumatonta pintaa.

Keraamiset suurlaatat tulivat markkinoille
2010-luvulla ja niiden suosio on edelleen vahvassa nosteessa. Suurlaattaa käytetään tasoina,
julkisten tilojen ja yksityiskotien kalusteiden pinnassa, välitiloissa, lattioissa, seinissä – sisällä ja
julkisivuissa. Tarvittaessa suurlaatta jopa taipuu,
ja sitä voidaan asentaan kevyesti kaarelle – tätä
ominaisuutta on hyödynnetty esimerkiksi tunnelien kaarevissa seinissä.
Keraaminen suurlaatta toimii missä tahansa
tilassa, missä tarvitaan suurta ja näyttävää yhtenäistä pintaa.
Keraamisen suurlaatan vahvuus on se, että
se kestää pinnallaan kylmää, kuumaa, vettä,
hankausta, likaa – ja säilyttää aina alkuperäisen
ulkoasunsa ja ominaisuutensa. Edes UV-säteet,
alkalit ja liuottimet eivät muuta sitä.

Laajin valikoima keraamisia
suurlaattoja
ABL-Laatat toi keraamiset suurlaatat ensimmäisenä
Suomeen, ja suurlaattojen valikoimamme on edelleen suurin ja kattavin. Palvelemme kaikissa keraamisiin laattoihin liittyvissä kysymyksissä. Työstämme keraamiset suurlaatat mittatilaustyönä omassa
leikkaamossamme.

Tutustu varastovalikoimaamme osoitteessa
abl.fi/suurlaatat

Käytä kekseliäästi: Suurlaatta
sopii moniin kohteisiin
Pinnoita kalusteita
Keramiikalla pinnoitetut kalusteet palvelevat
moitteettomasti monissa käyttötarkoituksissa,
niin kodeissa kuin julkisissa tiloissakin. Kuvissa
olevat kalusteet on toteutettu Artekin myymälään Helsinkiin.
Keramiikka kestää vahvojen käyttöominaisuuksien vuoksi aikaa ja kulutusta — esimerkiksi
kemikaalirasitus ei vahingoita keraamisen
laatan pintaa.

Kovan käytön ja tarkkojen
puhtausvaatimusten kohteet
Suurlaatta on luja, tiivis ja yhtenäinen pinta,
mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin kohteissa, joissa siivotaan tiheästi ja kaiken pitää
olla ehdottoman puhdasta. Siksi se kasvattaa
suosiotaan ravintoloissa, hotelleissa ja muissa
julkisissa tiloissa pintamateriaalina.
Michelin-ravintola Ora toteutti keittiönsä keraamisesta suurlaatasta.

Luonnonkiven tuntuma
Moni erehtyy luulemaan suurlaattaa luonnonkiveksi, sillä tuntuma ja kuosit ovat samankaltaiset. Kuitenkin keraaminen suurlaatta on
luonnonkiveä huolettomampi materiaali. Sillä
voidaan toteuttaa luonnonkiven näköistä ja
tuntuista pintaa kohteissa, joissa aidon kiven
käyttö ei ominaisuuksiensa puolesta olisi mahdollista.
Suurlaatta onkin yleistynyt rakennusmateriaalina julkisten tilojen seinissä, lattioissa ja muissa
pintaratkaisuissa. Se on suosittu materiaali
tiloissa, joissa pintarakenteet joutuvat kovalle
rasitukselle tai niillä on kovia vaatimuksia puhdistettavuuden ja hygieenisyyden suhteen.

Julkisivuihin
kestävää suojaa
Keraamisesta suurlaatasta tehty julkisivu on
pitkäikäinen ja ekologinen valinta.
Suomalaiset sääolosuhteet ja lämpötilojen
vaihtelut eivät rasita keraamista suurlaattaa,
vaan se säilyttää alkuperäisen ulkoasunsa
muuttumattomana vuodesta toiseen.
Keraamisten laattojen ulkoasua voidaan räätälöidä projektikohtaisesti. Oululaisen kauppakeskus Valkean julkisivussa on keraamista
suurlaattaa.

Keraaminen suurlaatta
toimivin valinta keittiöön
Kun haluat keittiöösi pöytätason, joka kestää ahkeraa käyttöä ja kulutusta,
valitse materiaaliksi keraaminen suurlaatta.

Se kestää kuumat pannut ja pakasteet

Pilko, pyyhkäise ja pinta on kuin uusi

Keittiön pöytätason valinnassa ratkaisee käytettävyys
ja ulkonäkö. Keraaminen suurlaatta on vahvoilla vertailussa muihin materiaaleihin: se kestää käyttöä, kulutusta ja on materiaalina ajaton.

Keraaminen taso ei vaadi normaalia puhtaanapitoa
suurempaa hoitoa. Päivittäiseen puhdistukseen riittää kostealla liinalla tai rätillä pyyhintä. Tahrojen poistoon voi käyttää kaikkia kotikäyttöön sopivia pesuaineita.

Keraamiselle tasolle voi huoletta laskea kuuman pannun tai pakasteita sulamaan. Se ei ime itseensä vettä
eikä sitä haittaa lämpötilan vaihtelu. Sen päällä voi
leikata elintarvikkeita, lujuutensa vuoksi se ei piittaa
viilloista. Happamat roiskeetkaan eivät haittaa sitä.

Keraaminen taso pitää värinsä ja ulkomuotonsa vuosien saatossa. Täysin luonnonmukaisista materiaaleista valmistettu keraaminen taso on ekologinen
valinta.

Yleisimpien pöytätasomateriaalien ominaisuudet vertailussa:
materiaali

lämpökestävyys

viilto/iskukestävyys

kemikaalikestävyys

hygieenisyys

keramiikka

Kestää hyvin
lämpöä

Hyvin
kestävä pinta

Lähes kaikki
kemikaalit

Hygieeninen
vedenpitävä

Helppohoitoinen, ei
normaalia
puhtaanapitoa
suurempaa.

puu

Ei kestä suuria
lämpöeroja

Naarmuuntuu
helposti

Huokoinen
materiaali, imee
kosteutta

Huokoinen
orgaaninen
materiaali

Vaatii hoitoa
ja huolenpitoa

laminaatti

Ei kestä kuumia
lämpötiloja

Ei kovin
kestävä

Veden- ja
liankestävä, värjäytyy hapoista
yms.

Helppo
puhdistaa

marmori

Ei kestä
lämpötilaeroja

Saattaa
naarmuuntua

Huokoinen
materiaali,
värjääntyy
helposti

graniitti

Kestää
lämpöä

Kestää viiltoja
ja iskuja

kvartsikomposiitti

Ei kestä
kuumia
lämpötiloja

teräs

Kestää lämpötiloja

hoitotarve

ekologisuus

vaihtotarve

muuta

Luonnonmateriaali, kierrätetty
tai kierrätettävä

Pitkäikäinen

Useita eri värija pintavaihtoehtoja

Uusiutuva
luonnonmateriaali,
kierrätettävä

Oikealla
hoidolla
pitkäikäinen

voidaan
korjata ja hioa
uudelleen

Ei tarvitse
paljon hoitoa,
mutta kulunutta
ei voi korjata

Ei kovin
ekologinen

Riippuen
käytöstä, ei kestävin materiaali

Ei helppo
korjata

Huokoinen
orgaaninen
materiaali

Tarvitsee
paljon hoitoa ja
huoltoa

Luonnonmateriaali, kierrätettävissä

Pinta värjäytyy,
mutta on pitkäikäinen

Tyyppejä
erilaisia, tarkista
ominaisuudet

Saattaa
värjääntyä
hapoista ym.
kemikaaleista

Helppo pitää
puhtaana,
hygieeninen

Ei vaadi
juurikaan
hoitoa

Luonnonmateriaali, kierrätettävissä

pitkäikäinen

Vähän pintavaihtoehtoja.
Ominaisuuksiltaan erilaisia.

Kestää viiltoja
ja iskuja

Kestää
kemikaaleja

Helppo pitää
puhtaana,
hygieeninen

Ei vaadi
juurikaan
hoitoa

Yhdistelmä
luonnonmateriaaleja ja hartsia,
ei kierrätettävissä

pitkäikäinen

Ominaisuudet
vaihtelevat
valmistajittain.

Naarmuuntuu
helposti

Kestää
kemikaaleja,
saattaa reagoida happoihin.

Ei ime vettä,
hygieeninen

Helppohoitoinen

Voidaan valmistaa kierrätysmateriaalista

Pinta naarmuuntuu,
mutta pitkäikäinen

Vähän pintavaihtoehtoja

Suunnitteluapua myymälästä
ABL-Laattojen myymälässä ja showroomilla on
nähtävillä Suomen laajin valikoima keraamisia
laattoja.
Myymälässä asiantuntijamme palvelevat ja tarjoavat suunnitteluapua ammattilaisille ja yksityisasiakkaille.
Isoja keraamisia pintoja suunnittelevan kannattaa varata henkilökohtainen aika suunnittelupalveluun ja ottaa mukaan kuvat, mitat ja tiedot
kalusteiden rungosta, altaista, hanoista ja muista
läpivientejä vaativista varusteista.
Ajanvarauksen voit tehdä soittamalla tai nettisivujemme kautta osoitteessa:
www.abl.fi/yhteystiedot

Suurlaattojen
varastovalikoima

320 cm

Alta löydät varastomallistomme suurlaattojen värivalikoiman.
Jokainen varastomallistomme keraaminen suurlaatta on saatavana
aihiokoossa 320 x 160 cm ja 12 mm tai 6 mm paksuudella.
Lue lisää valikoimastamme: www.abl.fi/suurlaatat

160 cm

Florim Color White Matt 6/12 mm

Florim Stone Calacatta Velvet
6/12 mm

Florim Statuario Matte 6/12 mm
Florim Statuario Glossy 12 mm

Laminam I Naturali Diamond Cream
6/12 mm

Laminam Calce Grigio 12 mm

Florim Stone Grey 6/12mm

Florim Stone Ecru 6/12 mm

Laminam I Naturali Pietra Grey
12 mm

Florim Stone Calacatta Black 6 mm

Florim Stone Marble Marquinia Velvet
6/12mm

Florim Rex Ardoise Noir 6 mm

Laminam Seta Liquorice 12 mm

Florim Color Nero Matt 6/12 mm

Keraamiset suurlaatat työstetään
omassa leikkaamossamme

ABL-Laatoilla on samoissa toimitiloissa oma leikkaamo, jossa työstämme keraamisesta suurlaatasta mittatilaustöitä hyvin monipuolisiin tarkoituksiin: esimerkiksi keraamiset tasot, välitilat, seinät,
porraspalat, jiirilaatat ja kalusteiden pinnat.

Työstämme tasot käyttövalmiiksi
Keraamisesta suurlaatoista valmistettujen
kalusteiden tuotanto tehdään täysin omissa
tiloissamme ja viimeistelemme tasot käyttövalmiiksi tukirakenteineen, läpivienteineen
ja muotoineen. Leikkaamolla on käytössään
CNC-kone, vesileikkuri ja siltasaha.
Työstömahdollisuudet ovat monet. Allasaukotuksissa ja muissa aukkotyöstöissä on hyvä
huomioida 50mm reunavara.

Vinkit tilaajalle
Kun tarvitset projektissasi leikkaamon palveluita, käänny ensimmäiseksi projektimyyntimme tai myymälämme puoleen. Autamme mielellämme jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.
Kun suunnitelmat ovat valmiina ja pohjakuvat
sekä mitat tiedossa, leikkaamomme käy ne
läpi yhdessä myynnin kanssa ja antaa ehdotuksen tuotteen mahdollisesta toteutuksesta
ja parhaiten soveltuvasta materiaalista.
Projektin aikataulu sovitaan yhdessä suunnittelijan ja leikkaamon kanssa. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida, että projektin tuotantoaika riippuu täysin toteutustavasta sekä
mahdollisista erikoisratkaisuista.

Koteihin, toimitiloihin,
julkisivuihin – vain luovuus on rajana
Kiinnostuitko suurlaatan mahdollisuuksista?
ABL Laattojen myyntipalvelu on apunasi projekteissa suunnittelusta toteutukseen.
Ole yhteydessä meihin sähköpostitse
abl@abl.fi tai nettisivujemme kautta
www.abl.fi. Saat meidät kiinni puhelimitse
soittamalla 09 350 8700.
Tilausvalikoimastamme saat lisätietoa myyntipalvelust, ja voit tutustua varastovalikoimassamme oleviin värivaihtoehtoihin ja pintoihin myymälässämme tai nettisivuillamme osoitteessa
abl.fi/suurlaatat

www.abl.fi/suurlaatat
ABL-Laatat
Kirkonkyläntie 103, 00740 HELSINKI
09 350 8700 abl@abl.fi
Showroom ja myymälä ma-pe 8-18 ja la 10-15

