
Laminaatit
& muut lattiamateriaalit
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U usi kotisi ilme uudella 
lattialla! Jos lattiasi  
ovat jo uusimisen  

tarpeessa, sinun on mahdollista 
saada TA:n laminaattipaketti  
veloituksetta. Laminaatin asen-
nuksen voit tehdä itse tai voit 
palkata työhön ammattilaisen.   
 
Kysy lisää kiinteistömanageriltasi!

Uusi ilme kotiin uudella lattialla
Laminaattipaketin voit saada, jos kotisi lattiat kaipaavat selvästi jo uusimista. 
Laminaattipaketti sisältää laminaatin, jalkalistat sekä aluskatteen. Kiinnitys-
tarvikkeista ja työkaluista sinun tulee huolehtia itse.  

Jos päätät tilata laminaatin tai vinyylin asennustyön ulkopuoliselta, sen  
keskimääräinen hinta on noin 17 €/m2 kaikkine töineen ja tarvikkeineen. 
Esimerkkihinta sisältää ALV:n, mutta ei sisällä muovimaton purkua, hion-
taa ja liiman poistoa. Laminaatti suositellaan asennettavaksi muovimaton 
päälle. 
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Kotitalousvähennys

Tiesithän, että voit saada helpotusta  
veroihin kotitalous vähennyksenä, jos teetät 
kotiisi kunnostus- tai perusparannustöitä?
Asuntoa ei tarvitse omistaa, joten voit  
saada kotitalousvähennyksen asuessasi 
myös vuokra- tai asumisoikeusasunnossa.

Mikäli lattia on hyvässä 
kunnossa, mutta väri ei sinua 
miellytä, emme suosittele  
laminaatin vaihtoa eko logisista 
syistä. Voisiko kodin ilmettä  
uudistaa esimerkiksi tehoste-
seinän maalaamisella tai uuden 
maton hankinnalla? 

 > Katso lisää: vero.fi/kotitalousvähennys
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Vaihtoehdot laminaatille
Laminaatin sijasta voit asentaa kotiisi myös parketin,  
vinyyli lankkulattian tai osaan kotisi huoneista myös  
laattalattian. Laattalattian voi asentaa eteiseen, kylpy-  
ja wc-tiloihin sekä keittiöön. 

VINYYLILANKKU – mahdollista tilata TA:n valikoimasta.  
Hintaero laminaattiin noin 15 €/m2. 

PARKETTI – hankitaan itse, varmista sallitut materiaalit  
ja sävyt kiinteistömanagerilta.

LAATTA – hankitaan itse, varmista sallitut materiaalit  
ja sävyt kiinteistömanagerilta.



Loc Floor laminaatti, LCF00289  
Pesty Vanha Tammi, 3-sauvainen
• Pakkauskoko 2,421 m²/ pkt (10 kpl / pkt)
• Laudan mitta 7 × 192 × 1261 mm 
• Varastotuote

Loc Floor laminaatti, LCF00290  
Tammi Country 
• Pakkauskoko 2,421 m² / pkt (10 kpl / pkt)
• Laudan mitta 7 × 192 × 1261 mm 
• Tilaustuote, toimitusaika noin viikko

Loc Floor laminaatti, LCF00251  
Tammilankku valkaistu 
• Pakkauskoko 2,421 m²/ pkt (10 kpl / pkt)
• Laudan mitta 7 × 192 × 1261 mm
• Varastotuote 

Loc Floor laminaatti, LCF00259  
Tammilankku vaalea 
• Pakkauskoko 2,421 m²/ pkt (10 kpl / pkt)
• Laudan mitta 7 × 192 × 1261 mm
• Varastotuote 

Loc Floor laminaatti, LCF00268  
Tammilankku tumma 
• Pakkauskoko 2,421 m²/ pkt (10 kpl / pkt)
• Laudan mitta 7 × 192 × 1261 mm 
• Tilaustuote, toimitusaika noin viikko

Pesty Vanha Tammi

Tammilankku valkaistu 

Tammilankku vaalea

Tammi Country

Tammilankku tumma

Laminaatit
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Mahdollisista materiaalikustannuksista ja 
tietyin edellytyksiin myös työkustannuksista 
voit asumis oikeusasiakkaanamme saada 
muutostyöhyvitystä ohjeidemme mukaan. 

Tutustu tarkemmin asumis oikeusasunnon 
lisä- ja muutostyöhyvitysohjeeseen, jonka 
löydät asukasoppaastamme:  
>  ta.fi/asukasopas
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Alusmateriaali Tuplex 
• Pakkauskoko 33,0 m²
• Paksuus n. 3 mm
• Varastotuote

Alusmateriaali QS Livyn Basic 
• Pakkauskoko 15 m²
• Paksuus n. 1 mm. 
• Tilaustuote

Alusmateriaalit

Jalkalista Aava 10201
Mel tammi, Maler
• 12 x 42 x 2750 mm
• MDF, johtoura
• Varastotuote

Jalkalista Aava 10200
Mel valkoinen, Maler 
• 12 x 42 x 2750 mm
• MDF, johtoura
• Varastotuote



Quick Step Livyn AMCL vinyyli, 40035  
Liuskekivi Musta 
• Pakkauskoko 2,08 m²/ pkt 
• Laudan mitta 4,5 × 320 × 1300 mm 
• Tilaustuote

Quick Step Livyn AMCL vinyyli, 40049  
Betoni Vaalea  
• Pakkauskoko 2,08 m²/ pkt 
• Laudan mitta 4,5 × 320 × 1300 mm 
• Tilaustuote

Quick Step Livyn AMCL vinyyli, 40050  
Betoni lämmin harmaa  
• Pakkauskoko 2,08 m²/ pkt 
• Laudan mitta 4,5 × 320 × 1300 mm 
• Käyttöluokka 32 
• Tilaustuote

Quick Step Livyn AMCL vinyyli, 40051  
Betoni tummanharmaa  
• Pakkauskoko 2,08 m²/ pkt 
• Laudan mitta 4,5 × 320 × 1300 mm 
• Tilaustuote

Liuskekivi Musta

Betoni Vaalea  

Betoni lämmin harmaa

Betoni tummanharmaa

Vinyylit
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TA:n laminaatti- ja vinyylivaihtoehdot näet  
esitteestä ja ne ovat nähtävissä myös  
Espoon Showroomillamme. 

Kutojantie 6-8, 1. krs
02630 Espoo

Showroom on avoinna sopimuksen mukaan.  
Sovi käyntisi > showroom@ta.fi

Tutustuthan huolellisesti asukasoppaastamme  
löytyvään TA-Yhtiöiden lisä- ja muutostyöohjeisiin 
sekä asennusohjeisiin ennen lattiaremonttiin  
ryhtymistä! 

Katso > ta.fi/asukasopas

Pääkaupunkiseutu   Muu Suomi
Varasto Olari    Paikallinen rautakauppa
Vesikuja 3    Kysy tarkemmin kiinteistömanagerilta.
02630 Espoo

TA toimipisteet

TA:n tarjoamat laminaatti- ja vinyylilankkupaketit ovat noudettavissa:
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