Lore kõrgekvaliteedilised pinnakattematerjalid
Lore Eesti OÜ toob maale kõrgekvaliteedilisi pinnakattematerjale ehitus-, mööbli-, ja
laevaehitustööstusele. Ettevõtte tootevalikusse kuuluvad:
ABET LAMINATI SPA  kõrgsurvelamiaadid, valumarmor ja CPL-laminaadid
Locatelli Italia srl  perforeeritud sisustusplaadid
Tabu spa  läbivrvitud naturaalsed spoonid ja tööstuslikult valmistatud spoonid
Kolpa d.d  Kerrock komposiitplaadid
SIBU Design Gmbh ja CO Kg  dekoratiiv- ja sisustusplaadid ning alumiiniumist ripplaesüsteemid
PL spa  kõrgsurvelaminaadiga kaetud töötasapinnad,  komponendid ja põrandamaterjalid
Lisaks kvaliteetsed KEUCO vannitoaaksessuaarid, -peeglid, -valgustid ja -mööbel.
Materjalidest:
ABET LAMINATI
Põhja-Itaalias, Bra linnas asuv ABET LAMINATI on üks maailma juhtivatest
kõrgsurvelaminaatide valmistajatest. Firma on olnud alati juhtival kohal uute
toodete väljatöötamisel. Uute dekooride väljatöötamise käigus on ABET teinud
koostööd selliste kuulsate disaineritega nagu: Mario Bellini, Joe Colombo, Ettore
Sottsass, Alessandro Mendini jpt.
ABET LAMINATI S.p.a. oli 60ndatel üks esimesi, kes võttis kasutusele laminaadi
kui dekoratiivse, värvikireva materjali.
Senini oli laminaati kasutatud vaid looduslike materjalide  puu ja kivi imiteerimiseks. Ka
tänapäeval tuntud kompaktplaati või täislaminaati hakati mööbli juures kasutama 60ndatel aastatel.
70ndatel aastatel tõi ABET turgudele siiditrükiga valmistatud ja postforming laminaadid, 80-datel
valgust läbi laskva DIAFOS laminaadi, 90tel siiditrükiga valmistatud MEG ilmastikukindla
laminaadi, mida on kasutatud näit. Gröningeni kunstimuuseumi fassaadil.
2000. aastal lõi ABET DigiPprint sarja, kus laminaadi dekoratiivpinna valmistamisel kasutatakse
digitaalset tehnikat, andes sellega kujundamisele lõputud võimalused.
Lore on olnud ABETi toodete maaletooja Soomes aastast 1989 ja Eestis aastast 1999.
Locatelli sisustusplaadid
Locatelli Italia on üks juhtivatest perforeeritud sisustusplaatide valmistajatest
maailmas. Lore toob maale ja turustab Locatelli tooteid nii Soomes kui ka Eestis.
Locatelli sisustusplaadid on enamuses erinevate perforatsioonide ja kattega HDF
plaadid. Erinevaid perforatsioone on 53. Plaatide kasutuskohtadeks on näiteks
hotellid, restoranid, kontorid, poed, apteegid, raamatukogud, auditooriumid, teatrid,
pangad, koolid, paadid, rongid, laevad jpm.
Plaate võib kasutada näiteks mööbli, ripplagede, vaheseinte, radiaatorikatete jm valmistamiseks.
Soome laos olevate toodete tarneaeg on ca 1 nädal. Tehaselt tarnides on plaatide tarneajaks 2-4
nädalat.

Tabu spoonid
Itaalia firma TABU S.p.a. on maailma suurim läbivärvitud spoonide valmistaja.
Tehas alustas tegevust juba aastal 1927.
Tabu suur tootevalik teeb võimalikuks ka kõige keerulisematele sisustus- ja
pinnakattelahendused. TABU´l on laos ka lai valik kõige rariteetsemaid puuliike
ning nende tootevalik hõlmab ka tööstuslikke spoone ning massiivpuitu.
Tabu´l on FSC sertifikaat juba aastast 2004 kui alustati Green kollektsiooni
läbivärvitud spoonide valmistamist. FSC (Forest Stewardship Council) reeglid
nõuavad puidu hankimist vastutustundlikult hoolitsetavatest metsadest.
Lore on Tabu spoonide ainuesindajana Soomes ja Eestis alates aastast 2002.
Kerrock komposiitplaadid
Kolpa ajalugu ulatub kaugele aastasse 1978. Asutamisest möödunud aja jooksul on
ettevõte saavutanud teadmistel ja
kogemustel põhineva hea rahvusvahelise maine, mis sisendab usaldust ja kindlust nende endi ning
nende toodete suhtes.
Eelkõige on Kolpa pingutused suunatud klientide rahuldamisele kõrgekvaliteediliste toodetega,
mille peajooneks on muljetavaldavalt väljapaistvad tehnilised omadused.
Kolpa on partner, kes on alati keskendunud Teie vajadustele  igal pool, igal ajal, igal moel!
1991. Kerrock on sündinud. Alumiiniumhüdroksiidi ja polümeeripõhise akrüülsideaine suland. Sile,
homogeenne ja mittepoorne komposiitmaterjal. Kerrock sulab ühte iga ehitisega ja selles oleva
ruumiga. Komposiitmaterjalina on ta mõeldud nõudlikule kasutajale. Lai valik värve ja mõõte on
vormitavad innovatiivseimaiks kujundeiks. Tema silmapaistvus tõstab ta esile igas ehitises. Ta on
nii suurepärane, et on igal objektil ja selles olevas ruumis parim.
SIBU Design polüstüreenlehed
Austria firma Sibu Gmbh & Co Kg on valmistanud SIBU polüstüreenlehti alates
aaastast 1984.
Lore Eesti OÜ on SIBU toodete maaletooja ja müüja Eestis.
Efektseid plaate kasutatakse sisekujunduses, kuhu soovitakse metalliläiget ja
silmapaistvust.
SIBU polüstüreenplaate on saadaval nii siledatena, erinevate pinnavormidega,
perforeerituina kui ka kolmemõõtmelistena. Plaadid on tugevad, kuid siiski väga
kerged ja painduvad, seetõttu on neid lihtne vaibanoaga lõigata.
Paigaldamine on samuti lihtne  plaate on kerge ise liimida või paigaldada neid kahepoolse teibiga.
Lihtsaim viis on tellida lehed juba tehase poolt paigaldatud liimikihiga.
Polüstüreenplaadid ei sobi kasutamiseks välitingimustesse. Liimides plaate omavahel kokku, tuleb
nende vahele jätta soojuspaisumiseks vahe u. 1,5-2,0 mm.
Tarneaeg SIBU toodetele on umbes 2 nädalat.
PL S.p.a. kõrgsurvelaminaadist põrandad ja -komponendid
ABET Groupi kuuluv PL S.p.a. valmistab järgnevaid tooteid:
-kõrgsurvelaminaadiga kaetud PARQCOLOR parketti
-naturaalse spooniga kaetud PARQWOOD laminaatpõrandaid
-PARQWALL ja SILENTWALL laminaadiga kaetud seinaelemente
-COESO kompaktplaadist valmistatud painutatud elemente sise- ja välitingimustes
kasutamiseks ning autotööstustele
-COMPONENTS lamineeritud plaate, -uksi ja trepielemente.

KEUCO vannitoaaksessuaarid
KEUCO Gmbh & Co Kg on Saksamaa juhtiv vannitoaaksessuaaride valmistaja.
Keuco toodab peale vannitoaaksessuaaride ka vannitoavalgusteid, kristallpeegleid,
dushikardinate komplekte, alumiiniumist peegelkappe ja muud vannitoamööblit.
Kõigi KEUCO toodete ühiseks nimetajaks on kõrgekvaliteetsed materjalid, stiilsus,
ajatus ja tugevus. Valikus on ka vanni- ja valamusegistid ning erinevaid komplekte
(Edition).
Vannitoaaksessuaaride valik on suur  valikus on nii taskukohaseid kui ka luksuslikke tooteid. Igal
tootesarjal on oma valik ning mitmed erinevad värvivalikud kroomist messingi ja kullatud
iludetailideni. Kindlasti leiab igaüks Keuco valikust endale sobiva toote. Tootevalik uueneb igal
aastal.
KEUCO valmistab tooteid ka avalikesse tualettidesse, mis vajavad eriti suurt kulumiskindlust.
Nende sarjasid leidub nii paljudest kõrgeklassi hotellides kui ka Kariibi mere kruiisilaevades.
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