Se parempi vaihtoehto mikrosementille

Mikä on Dekofloor?
Dekofloor on hartsipohjainen, Suomessa kehitetty ja
valmistettava sisustuslaasti, joka sopii käytettäväksi kaikilla
kodin lattia- ja seinäpinnoilla sekä julkisten tilojen pinnoilla.
Markkinoilla vuodesta 2014, tuotanto ja tuotekehitys
siirretty kokonaisuudessaan Suomeen 2019-2020.
Dekofloor valmistetaan tehtaallamme Oulussa pääosin
suomalaisista raaka-aineista, tällä tavoin voimme taata
korkean, tasaisen laadun ja toimitusvarmuuden asiakkaillemme.
Dekofloor on markkinoilla olevista mikrosementti-,
sisustuslaasti-, ja ohutpinnoitetuotteista ylivoimaisesti
kestävin niin kulutus- kuin iskunkestoltaankin.
Ainoana markkinoilla, jonka toimivuus testattu VTT Expert
Servicesin toimesta.

Mihin Dekoflooria
voi asentaa?
Yleisimpiä käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, wc- tilat,
kodinhoito- ja eteistilat sekä kodin kuivat tilat kuten
olohuoneet ja keittiöt.
Yleensä rajoitteita käyttökohteille kuitenkin asettaa lähinnä
mielikuvitus, ei niinkään tuote itsessään. Dekofloorsisustuslaasti voidaan asentaa keittiön tasoista ja altaista
aina autotallin lattiaan.
Valittavissa kolmea erilaista pintalaastia, joista sopivin
valitaan käyttökohteen mukaan.

Miksi Dekofloor?
Helppohoitoisuus
Me Dekofloorilla haluamme olla luomassa koteja ja tiloja,
joissa arki toimii ja on mahdollisimman mutkatonta,
Kodit on tehty elämää varten ja siksi niiden toimivuus on
isossa roolissa.
Dekofloorin pinta on täysin saumaton, eikä se ime
itseensä vettä, likaa tai rasvoja. Näiden ominaisuuksien
vuoksi pintojen puhtaanapito on helppoa ja vaivattonta.

Kulutuksenkestävyys
Dekofloor kestää kulutusta ja iskuja äärimmäisen hyvin ja
on siksi mainio valinta niin lapsi- kuin eläintalouksiinkin.
Elämässä kuitenkin sattuu kaikenlaista ja joistakin
iskuista jopa Dekofloor voi ottaa itseensä. Jos niin käy,
tarpeen tullen pinnan korjaaminen huomaamattomasti
on helppoa.

Yksilöllisyys
Dekofloorin asentaminen on puhdasta käsityötä. Vaikka
pinta on samettisen tuntoinen ja saumattoman
tasainen, asentajan kädenjälki näkyy kauniina,
luonnollisena kuviointina laastin pinnassa. Näin ollen
jokainen pinta on yksilöllinen, harmonisen kaunis
kokonaisuutensa.
Pinnan tekemiseen voidaan käyttää loputon määrä
luovuutta. Voidaan käyttää kahta eriväristä pintalaastia,
valmistaa erikoisvärejä tai lisätä lakkaukseen kimallusta
glitterin muodossa.

Kotimaisuus
Olemme erittäin onnellisia ja ylpeitä voidessamme olla
mukana luomassa tiloja, joiden pinnat ovat aidosti
kauniita, kestäviä ja kaiken lisäksi kotimaisia.

Kuinka Dekofloor syntyi?
Dekofloorin tarina juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin aloitimme työmme mikrosementti- ja
muiden sisustuslaastituotteiden parissa. Hyvin nopeasti löysimme mikrosementistä merkittävän
määrän ominaisuuksia, jotka eivät vastanneet käsitystämme laadukkaasta tuotteesta. Sellaisesta,
jota kotimme ansaitsevat.
Mies tuotteen takana on Jukka-Pekka, joka päätti, että suomalainen rakentaminen ansaitsee
enemmän. Se ansaitsee sisustuslaastin, joka toimii ihan oikeasti ja jonka takana uskaltaa ylpeästi
seisoa. Saumattomuus ja kaunis pinta kiehtoo ihmisiä, mutta huonosti toimivat tuotteet turhauttavat ja aiheuttavat harmaita hiuksia, vahinkoakin ollessaan käyttötarkoitukseensa sopimattomia. Oli
saatava saumaton kylpyhuone onnistumaan, kestämään elämää ja aikaa. Asennettavuudeltaan sen
oli oltava helppo, nopea ja mukava. Kun sellaista ei ollut, se piti tehdä.
Siitä alkoi projekti, jonka tuloksena syntyi Dekofloor, mikrosementtiä kehittyneempi versio
sisustuslaastista.
Vuosien läheinen, kansainvälinen työskentely vastaavien
tuotteiden kehityksen parissa oli pohja, josta oli hyvä ponnistaa
kohti päämäärää: kotimaista, laadukasta sisustuslaastia,
Alusta saakka oli selvää, että laadusta ei
tingitä.
Yksikään ainesosa ei ole tuotteessa sattumalta eikä siinä ole mitään turhaa. Dekofloor
kun luotiin ratkaisuksi, ei kompromissiksi.
Ei voida sanoa, että prosessi olisi ollut nopea
tai helppo, mutta matka kannatti tehdä.
Olemme äärimmäisen onnellisia ja ylpeitä
siitä, että saamme tarjota suomalaisille täällä
meillä, Oulussa valmistettua aidosti laadukasta, meidän märkätlarakentamisen
pohjalta suunniteltua, lähituotettua rakennusmateriaalia.
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