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Vuoden 2018 laattatrendit:  
Huikeat marmorit, suuret koot ja maanläheiset värit 
Pukkilan uutuudet ovat rohkean laatoittajan valinta 
 
Kevään trendeissä näkyvät huikeat marmorit ja suuret laattakoot. Värit ovat lämpimiä ja luonnollisen 
murrettuja, etenkin hiekan eri sävyt ovat suosiossa. Tyylisuunnista skandinaavinen yksinkertaisuus jatkaa 
voittokulkuaan. Nousussa ovat ylellisyys, kiiltävät pinnat ja loistavat marmorit.  
 
Uusimmissa laattatrendeissä näkyvät luonnonmateriaaleja jäljittelevät pinnat sekä erilaisten tyylien, muotojen ja 
materiaalien ennakkoluuloton yhdistäminen. Esillä ovat marmori, puu, kivi ja betoni.  
Skandinaavinen kodikas ja hillitty sisustustyyli jatkaa edelleen suosion aallonharjalla, mutta rinnalle on 
nousemassa ylellisyys, jossa kiiltävät marmoripinnat loistavat suurilla laattapinnoilla.  
Uudet laattasarjat ovat monipuolisia ja niistä löytyy useita laattakokoja. Suurin laattakoko on monessa sarjassa 
80×180 cm. Tämän jättikokoisen laatan lisäksi sarjoissa on myös pienempiä laattoja, mosaiikkeja, jalkalistoja ja 
askelmalaattoja, joilla voi viimeistellä tyylikkäät kokonaisuudet. Uutuuksien värimaailma on luonnonläheinen, 
mutta harmaan eri sävyjen rinnalle ovat nousemassa hiekan lämpimät sävyt. Toisaalta taas musta kiiltävä 
marmori on nousussa. 
 
POIMINTOJA PUKKILAN UUTUUKSISTA 
 
Italian Icon 
Italian Icon -sarjan laattojen pintakuviointi muistuttaa luonnonkiviä ja -kallioita. Tarjolla on kaksi erilaista 
pintakuviointia Vein Cut ja Cross Cut. Vein Cut -laatoissa olevat jännittävät vaakasuuntaiset suonikuviot 
muistuttavat leikatun kallion pintaa. Cross Cut -laatat taas muistuttavat luonnonkiven elävää pintaa.  
 
Laattoja on saatavana viidessä luonnonläheisessä värisävyssä, beigensävyiset Beige ja Greige ja harmaansävyiset 
White, Grey ja Black. Laatat ovat kalibroituja, eli tarkkaan mittaan sahattuja, joka mahdollistaa pienten, esim. 2 
mm saumojen käytön. Viimeistelty lopputulos saadaan käyttämällä jalkalistoja ja askelmakappaleita.  

• lasitettu porcellanato 
• kaksi pintaa: himmeä ja kiiltävä 
• sopii seinään ja lattiaan 
• pakkasenkestävä 
• 5 väriä: Beige, Greige, White, Grey ja Black 
• koot: 80×180, 60×120, 30×60, 60×60 cm 
• jalkalistat, askelmalaatat, mosaiikit 

 
 
Rock Symphony by Roberto Cavalli – sinfoniaa sisustukseen 
Ricchetti Group aloitti yhteistyön italialaisen muotisuunnittelijan Roberto Cavallin kanssa vuonna 2013. Rock 
Symphony suunnittelijan uusin mestariteos. Laattojen pinnassa on voimakas laavamainen kuviointi, joka tulee 
upeasti esiin etenkin tummissa värivaihtoehdoissa. Värien nimet ovat saaneet inspiraationsa musiikin ja taiteen 
maailmasta: Art, Opera, Blues, Glam ja Power. 

• himmeäpintainen lasitettu porcellanato 
• sopii seinään ja lattiaan 
• pakkasenkestävä 
• 5 väriä: Art, Opera, Blues, Glam, Power 
• viuhkan muotoinen mosaiikki 
• kalibroidut koot: K80×180, K60×120, K60×60, K15×60, K15×15 cm 
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Piazen 
Piazen-seinälaattasarjan laatoilla voi luoda tilaan seesteisen tunnelman. Laattojen himmeälasitteinen pinta on 
aavistuksen karhea ja värit pehmeän luonnolliset. Sarjassa on neljä väriä, joita on saatavana sekä sileä- että 
struktuuripintaisena.  

• himmeäpintainen seinälaatta 
• sopii käytettäväksi sisätiloissa 
• 4 väriä: Ash, Ivory, Oyster, Pearl 
• koko: 30×60 

 
 
 
Lue lisää: 
www.pukkila.com/fi/nostot/uutuudet-2018/ 
 
 
 
Lisätietoja ja kuvapyynnöt: 
Anna-Kaisa tuomi, markkinointivastaava Pukkila Oy Ab, p. 0207 219 608, anna-kaisa.tuomi@pukkila.com   

 
Pukkila Oy Ab  
Pukkilan tarina alkoi vuonna 1874, jolloin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas Oy perustettiin. Nykyään Pukkila Oy 
Ab kuuluu Ricchetti Group -konserniin, joka on yksi Euroopan suurimmista keraamisten laattojen valmistajista. Vahva 
suomalainen osaaminen keraamisten laattojen suunnittelussa, valmistuksessa ja käytön sovellutuksissa yhdistettynä 
kansainväliseen verkostoon ja mallistoon vahvistavat yrityksen asemaa Suomen palvelevimpana laattatalona. 

• Liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa 
• Pääkonttori Turussa ja myymälät Raisiossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa 
• Koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto 
• Ricchetti Group -konsernin liikevaihto 175 miljoonaa euroa, tuotantolaitokset Italiassa, Portugalissa ja Saksassa 
• www.pukkila.com  
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