
Laattapiste-konserniin kuuluvat Laattapiste Oy sekä Heikki Haru Oy. Laattapiste-konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 noin 30 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä 
120 henkilöä. Laattapiste Oy on Suomen johtava keraamisten laattojen maahantuoja ja laadukkaiden kylpyhuonekalusteiden toimittaja, jolla on koko maan kattava 
jälleenmyyntiverkosto. Laattapiste Collection on Laattapiste Oy:n tuotemerkki, joka on alan korkealaatuisin sekä tunnetuin brändi. Laattapiste Collection -myymälöitä 
on 30 paikkakunnalla ja ne ovat Suomen ainoita kylpyhuonekokonaisuuksien erikoisliikkeitä. Heikki Haru Oy tarjoaa laadukkaat laatoitusratkaisut ja -tuotteet sekä 
vedeneristysjärjestelmät. Heikki Haru Oy on toiminut suomalaisen ammattirakentajan kumppanina jo 30 vuoden ajan. 

Laattapiste esittelee Habitaressa 
upeita kokonaisratkaisuja 
kylpyhuonerakentamiseen

Laattapiste on mukana Habitaren AHEAD-osiossa 
osastolla 7 H 19 sekä Interiore-osiossa osastolla 7 H 18.  

AHEAD-designalueen teemana on tänä vuonna MUUTOS. Laattapiste 
esitteleekin osastollaan teeman mukaisen toiminta-ajatuksensa: “ideas-
ta valmiiseen kylpyhuoneeseen”. Näyttävä, alan uusinta designia edus-
tava osasto kokoaa yhteen kaiken sen, mitä kylpyhuonerakentaja tarvit-
see aina tuotteista asiantuntevaan palveluun sekä toteutukseen. 

Kylpyhuonekokonaisuudet ideasta valmiiseen kylpyhuoneeseen

Rakentajan tai remontoijan ei tarvitse enää kierrellä eri alojen myymä-
löitä löytääkseen ratkaisut unelmiensa kylpyhuoneen t teuttamiseen. 
Laattapiste on koonnut yhteen niin laatat, kylp huonekalusteet, raken-
nusmateriaalit kuin suunnittelu- ja rakennu palvelutkin, jotka kaikki ovat 
luotettavaa Laattapiste Collection -laatua. Upeiden tuotteiden lisäksi 
asiakkaille tarjotaan ajanvarauksella amma tilaisten suunnitteluapua, 
remonttien urakointia sekä rahoitusta. Interiore-osastolla Laattapiste 
esittelee sisustus- ja rakennusalan ammattilaisille valtakunnallista palve-
lukonseptia, joka sisältää kaiken tarvittavan tuotteista kohde-esitteisiin 
ja muutostyöpalveluun. 

Villeroy & Boch rantautui Laattapisteen valikoimiin

Villeroy & Bochin klassisen kauniit kuviot sekä toinen toistaan upeam-
mat, suurikokoiset seinälaatat ja näyttävät listalaatat ovat jälleen suo-
malaisenkin sisustajan ulottuvilla. Villeroy & Bochin 260-vuotinen taival 
keramiikka-alan johtavana kehittäjänä ja sisustustyylien inspiroijana 
näkyy paitsi tuotteiden huikeassa designissa myös teknisen laadun ja 
pintaviimeistelyn tinkimättömässä korkealaatuisuudessa. Esimerkiksi 
pitkän tuotekehityksen tuloksena syntynyt, ainutlaatuinen Ceramic Plus 
-pintakäsittely tekee laatan pintaan likaa hylkivän ja erittäin helppohoi-
toisen pinnan. Villeroy & Bochin tämän hetken valikoimiin kuuluu niin pe-
rinteiseen ylelliseen sisustamiseen kuin modernimpaankin luksustyyliin 
sopivia tuotesarjoja. Näistä sarjoista Laattapiste on ammattitaidollaan 
valinnut parhaiten suomalaiseen makuun ja sisustustottumuksiin sopi-
vat sarjat – niin perinteisistä kuin moderneistakin vaihtoehdoista. 
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