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Tämän helpommaksi ei lattiaremontti tule: 
Helposti asennettava, tyylikäs Gerflorin Virtuo-vinyylilankkulattia on kestävä, mutta 
lämmin ja miellyttävä jalalle 

 
Ranskalaisen Gerflorin uusi, silmiä hivelevä Virtuo-vinyylilankkulattiamallisto on 
helppo ja nopea asentaa sekä kestävä mutta samalla miellyttävän lämmin ja mukava 
jalalle. Uuteen Virtuo-tuoteperheeseen kuuluvat sekä kätevällä taitettavalla 
lukkopontilla kiinnitettävät Virtuo Lock -, napauttamalla asennettavat Virtuo Clic - 
että ainutlaatuisella tarrapohjalla asennettavat Virtuo Adjust –vinyylilankkulattiat 
useine eri puulajitelma-, väri- ja kokovaihtoehtoineen.  
 
Virtuo-lattiat kestävät kovaakin kulutusta. Käyttömukavuuden, jalalle lämpimän materiaalin ja 
tyylikkään ulkonäön lisäksi ne valmistetaan 100 % kierrätettävästä vinyylistä. Ne eivät sisällä 
esimerkiksi lyijyä, liuottimia tai haitallisia pehmittimiä.  

 
Virtuo Clic 55 –lattia asennetaan kumivasaralla  
Sekä koteihin että julkisiin tiloihin sopiva Virtuo Click 
55 –lukkoponttivinyylilankkulattia asennetaan nimensä 
mukaisesti napauttamalla kumivasaralla lankku tiiviisti 
alustaansa. Lattia voidaan asentaa helposti myös 
keraamisen laatan päälle, johon se kiinnittyy ilman 
liimaa. Lankkumaista näyttävyyttä lattialle antavat 
neljällä sivulla olevat viisteelliset reunat. Oikeaan 
kokoonsa lankut leikataan tavallisella mattopuukolla. 
Yhden lankun koko on 17,6 x 100 cm, paksuus 5 mm 
ja kulutuspinnan paksuus 0,55 mm. 
     Virtuo Click Club Grey 

Virtuo Click 55 –lattian puujäljitelmistä on valittavana tumman harmaa Club Grey ja vaalean ruskea Club 
Light, syvänruskea Baya Brown, vanhaa puuta jäljittelevä Mezzo, puun värinen Baya Blond sekä 
vaaleanruskea, eläväpintainen Noa ja puun syitä sisältävä tumman ruskea Linley. 

 
 
 



   
Virtuo Lock 55 –taitettavalla lukkopontilla kiinitettävä lattia 
Sekä kotiin että julkisiin tiloihin sopiva Virtuo Lock 55 eli taitettavalla 
lukkopontilla kiinnitettävä vinyylilankkulattia on helppo ja nopea asentaa, 
täydellisen vesitiivis sekä mukava ja lämmin käytössä. Lattian 
ainutlaatuinen lukkopontti on taitettava ja reunat ovat viisteelliset. Kauniin 
puun näköisistä lankuista voi valita omaan käyttöön sopivan viidestä eri 
puuvaihtoehdosta. Yhden lankun koko on 17,8 x 124,4 
cm, paksuus 5 mm ja kulutuspinnan paksuus 0,55 cm. 
 
Virtuo Lock 55 –lattian puujäljitelmistä on valittavana harmaa 
Baya Clear, vaaleanharmaa Mia, tummanharmaa Mikado, 
puunvärinen Wanda ja valkoinen Sunny White. 
 
Virtuo Lock   Mikado 

 
Virtuo Lock –lukkoponttilattiasta voi valita myös asuinkäyttöön sopivan Virtuo Lock 
30:n, jossa yhden lankun koko on 15 x 94 cm, paksuus 4 mm ja kulutuspinnan 
paksuus 0,3 mm. 
Virtuo Lock 30 –lattian puujäljitelmistä voi valita tummanharmaan Mikadon, valkoisen Sunny Whiten 
ja vaalean Sachan.  

 

 
     Virtuo Lock Sunny White 

Virtuo Adjust 55 –lattian voi irrottaa helposti ja asentaa uudelleen 

Nopeasti ja helposti asennettavassa, täydellisen vesitiiviissä Virtuo Adjust –vinyylilankkulattiassa 
on ainutlaatuinen tarraliimapohja, jonka ansiosta lattia voidaan irrottaa helposti alustastaan ja 
kiinnittää uudelleen – vaikka toiseen huoneeseen. Virtuo Adjust sopii erinomaisesti koteihin ja se 
voidaan asentaa myös keraamisen laatan päälle. Lankut leikataan oikeaan mittaansa tavallisella 
mattopuukolla. Viisteelliset reunat lisäävät lankun näyttävyyttä. Yhden lankun koko on 18,4 x 121,9 
cm, paksuus 4 mm, kulutuspinnan paksuus 0,55 mm. 
 
Puhdistetaan helposti  
Erityisen pintakäsittelynsä ansiosta Virtuo-
vinyyllilankkulattia puhdistetaan helposti 
imuroimalla ja pyyhkimällä lattia nihkeällä mopilla. Puhdistusaineena käytetään lattian likaisuuden 
mukaan neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta.          Virtuo Lock Mikado 
 
Myynti: hyvinvarustetut rautakaupat kautta maan 
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Gerflor 
Gerflor Oy on innovatiivisten lattiapäällysteiden maahantuoja. Gerflor Oy on osa kansainvälistä Gerflor Groupia, joka kehittää, valmistaa 
ja markkinoi ympäristöystävällisiä sekä kotikäyttöön että julkisiin tiloihin soveltuvia korkealaatuisia lattia- ja seinäpintamateriaaleja. 
Ranskasta lähtöisin olevalla Gerflor Groupilla on 10 tehdasta eri puolilla maailmaa ja tuotteita myydään yli 100 eri maassa.  Gerflor 
Groupin liikevaihto oli 671 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja se työllistää keskimäärin 2750 henkilöä. 
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