
Materjali tüüp  
PUIT * naturaalne ja ehe materjal

* jala all soe ja mugav
* ilus ja esinduslik lahendus
* erinevad 
paigaldusvõimalused

 * suhteliselt pehme materjal
* tundlik õhuniiskuse 
kõikumisele
* tekkinud kriimud ja praod 
määrduvad ja koguvad tolmu
* ei sobi välisuste lähedusse
* viimistluskiht vajab 
periooditi taastamist
* viimistluskihi taastamine on
töömahukas

    
KORK * looduslik materjal

* eriti soe ja mugav jala all
* klik-ühendusega lihtsalt 
paigaldatav 

 * pehme materjal
* suur mehaaniliste vigastuste
oht
* mehaanilisi vigastusi ei saa 
taastada

    
LAMINAAT * klik-ühendusega eriti lihtne 

paigaldada
* kvaliteetse materjali korral 
kestev ja muretu lahendus 

 * külm, kõva ja klõbisev 
materjal
* odavamad katted tundlikud 
õhuniiskuse kõikumisele
* mehaanilisi vigastusi ei saa 
taastada

    
NATURAALNE
LINOLEUM

* kauakestev naturaalne 
lahendus
* väga suur värvivalik ja head
kombineerimisvõimalused
* eriti lihtne hooldada
* bakteriostaatiline
* eriti sobiv allergikutele ja 
astmaatikutele

 * hea tulemus eeldab 
oskuslikku paigaldust

    
LVT e
IMITATSIOON-
KATTED

* kulumiskindel ja lihtsalt 
hooldatav
materjal
* mugav transport ja lihtne 
paigaldus
* väga suur valik erinevaid 
imitatsioone
* erinevates hinna- ja 
kulumisklassides
* niiskus- ja kriimustuskindel
* vajadusel lihtsalt taastatav 
üksikute plaatide asendamise 
teel

 * hea tulemus eeldab siledat 
aluspinda

    
PVC
ÄRIRUUMIDESSE

* kulumiskindel ja lihtsalt 
hooldatav materjal
* väga suur värvi- ja 

 * hea tulemus eeldab siledat 
aluspinda
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mustrivalik erinevates hinna- 
ja kulumisklassides
* niiskus- ja kriimustuskindel

    
KUMM * hea libastumiskindlus ja 

helisummutavad omadused
* mugav ja vetruv jala all
* niiskuskindel
* kauakestev lahendus

 * nõuab oskuslikku 
paigaldust
* puhastamine keerukam kui 
tavapäraste silekatete puhul

    
VAIPKATTED * mõnus ja soe jala all

* head helisummutajad
* lisavad ruumile hubasust
* vähendavad lendleva tolmu 
hulka
* lihtne paigaldada
* kiire viis interjööri 
muutmiseks
* eriti suur valik värve ja 
tekstuure
* nii looduslikud kui 
sünteetilised lahendused

 * plekke on raske eemaldada
* määrdunud vaiba hooldus 
on aeganõudev
* kogub tolmu

    
KIVI & 
KERAAMIKA

* kulumiskindel ja lihtsalt 
hooldatav materjal
* niiskuskindel
* väga suur värvi- ja 
mustrivalik
* kauakestev lahendus

 * määrdunud vuukide 
puhastamine tülikas
* hea tulemus eeldab 
oskuslikku paigaldust
* libe, kõva ja külm jala all
* väljavahetamine äärmiselt 
töömahukas

    
TURVAPÕRANDAD * libastumiskindel ka väga 

märgades tingimustes
* väga vastupidav ja 
kulumiskindel materjal

 * nõuab oskuslikku 
paigaldust
* kareduse tõttu keerukam 
puhastada

    
AKUSTILISED
PÕRANDAD

* aitavad summutada müra 
kuni 20 dB võrra
* saadaval erinevad 
materjalilahendused

 * väiksem värvi- ja 
mustrivalik
* jääkvajumine suurem kui 
tavakatetel


