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Liikerakentaminen

Liike- ja toimitilarakentamisessa lattiapintojen osalta korostuvat kulutuskestävyys ja esteettisyys. Toimistojen käytävät, työhuoneet ym.
kevyemmin kuormitetut lattiat pinnoitetaan askelmukavalla elastisella polyuretaanilla. Sen sijaan aula-, Showroom- ja kokoustiloista
halutaan usein näyttävämmät (puhutaan ns. arkkitehtonisista Design-lattioista) ja lisäksi varsinkin aulatiloissa kulutuskestävyys
vaatimus on melko korkea.
Liikerakentamisessa suurten myymälöiden ja markettien osalta korostuu lattiapintojen tärkeys tilan varsinaisen toiminnan kannalta eli
pintojen tulee olla kovaa kulutusta kestäviä, pitkäikäisiä ja helposti puhtaana pidettäviä.
Liike- ja toimitilarakentamiseen liittyy usein myös pysäköintihalli. Pysäköintihallien ratkaisuja on esitetty omalla sivullaan.
Design-lattiat
Bermannon tuotevalikoimaan kuuluu useita Design-lattiaratkaisuja, joista asiantuntijamme yhteistyössä tilaajan, loppukäyttäjän ja arkkitehtien kanssa valitsevat juuri ko.
kohteeseen sopivan ratkaisun ottaen huomioon tilan vaatimukset sekä käyttäjien toiveet lattian ominaisuuksista.
Design-lattioita on kolmea päätyyppiä DesignBase, Design Top ja DesignHard. Designlattioiden osalta lopputulokseen vaikuttavat työtekniikan ja materiaalien lisäksi
lattioiden hionta- ja kiillotusasteet sekä näiden töiden yhteydessä käytettävät
materiaalit. Design-lattioissa korostuu, itse lattiatyön ja materiaalien lisäksi, lattioiden
huolto ja ylläpito. OBTEGO-tuotevalikoimamme pohjalta suunniteltujen kohdekohtaisten käsittelyohjeiden lisäksi annamme ohjeet lattioiden pesu-, huolto- ja
ylläpitotuotteista sekä niiden käytöstä.

Berrazzo-lattiat
Erityisesti myymälä- ja marketkohteisiin Bermanto Oy on keittänyt oman lattiatyypin,
Berrazzo-lattian. Berrazzo-lattia on saumaton, hiottu- ja kiillotettu, helposti puhtaana
pidettävä ja pitkäikäinen ratkaisu myös kovan kulutuksen alaisiin supermarkettien
ja päivittäistavaramyymälöiden lattioihin.
Bermanto Berrazzo-lattian alusbetoni tehdään yhdessä valmisbetonitoimittajien kanssa
kehitetyllä reseptillä. Korkean lujuusluokan pintausmateriaali levitetään valun yhteydessä.
Nopea toteutus ja käyttöönotto
Pintaus valun yhteydessä - hionta jo viikon kuluttua - käyttövalmis hionnan jälkeen!

Hiotut-betonilattia
Betonilattian kulutuskestävyyttä ja tiiveyttä liike- ja toimistorakentamisen tiloissa voidaan
parantaa lattiaa hiomalla ja kiillottamalla. Kun tämä vielä yhdistetään em. silikaattikäsittelyihin ja viimeisen hionta/kiillotuskerran yhteydessä levitettävään suoja-aineeseen (OBTEGO
(R-50 tai R-400, riippuen rasituksesta) saadaan erittäin kestävä ja pitkäikäinen betonilattia.
Design-lattioissa korostuu, itse lattiatyön ja materiaalien lisäksi, lattioiden huolto ja ylläpito.
OBTEGO-tuotevalikoimamme pohjalta suunniteltujen kohdekohtaisten käsittelyohjeiden
lisäksi annamme ohjeet lattioiden pesu-, huolto- ja ylläpitotuotteista sekä niiden käytöstä.
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