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Ha éppen lakásfelújításban vagyunk, és kutatunk az interneten, vagy éppen kereskedésekben
szerzünk információt otthonunk leendő burkolata kapcsán, néhány éve találkozunk e három
betűvel: LVT. Hirtelen nem tudjuk eldönteni, pontosan mi ez, hidegburkolat talán? Nem, ez
egyáltalán nem biztos, mert fahatásúakkal is találkozni a piacon. Akkor mégis mi ez pontosan?

Nóri és Bálint – egy kedves fiatal pár – évek óta Nóri nagymamájának egyszobás, felújításra
szoruló aprócska lakásában éltek, amelynek berendezéséhez nem nyúlhattak, mert ez
mégiscsak a nagyi otthona, és nem esne jól neki, ha a fiatalok átrendeznék. Nóri és Bálint már
régóta gyűjtögetnek, hiszen a legnagyobb álmuk egy olyan lakás volt, ami megfelel
igényeiknek: fiatalos, otthonos, modern, egyszóval: trendi. Végre eljött az ő idejük, sikerült
lefoglalniuk egy meglehetősen frekventált helyen épülő, mégis kedvező árú lakást. Ekkor
ismerkedtek meg a három betűvel. A lakás lefoglalása után ugyanis azonnal fellelkesültek,
elkezdték bújni az internetet. Habár sok mindennel kapcsolatban határozott terveik voltak, azért
sok kiforratlan elképzelés is akadt bőven.

Az egyik ilyen bizonytalan pont a választandó padlóburkolat fajtája volt. Szerencsére ráakadtak
a Mapei honlapjára, azon belül pedig a blogra, ami pontosan az őket érdeklő témákat járja
körül. Itt szembesültek azzal, hogy mennyire sokféle burkolat létezik manapság. A járólap és a
“hagyományos” parketta mellett számtalan más, rendkívül kedvező tulajdonságokkal
rendelkező burkolattípus van kereskedelmi forgalomban, amelyekről ők még csak nem is
hallottak. Ezek egyike egy nagyon különleges, a lakás bármely pontjára elhelyezhető
burkolatfajta: az LVT – amit ők ketten nemes egyszerűséggel a Lehet Végre Trendi névvel
illettek.

Annyira kíváncsiak lettek rá, hogy valóban igaz-e az LVT-re az a sok pozitív dolog, amit
olvastak, hogy nyomban a nyakukba is vették a várost, és megnézték a saját szemükkel, hogy
miről is van szó egészen pontosan. Amikor szembesültek a kínálat sokféleségével, még a
szájuk is tátva maradt. Eddig nem látott minták sokasága tárult a szemük elé. Nóri azonnal
beleszeretett az LVT-be, de Bálintot sem kellett sokáig győzködnie, hiszen neki is nagyon
tetszett, amit látott. Nem volt más hátra, minthogy kiválasszák a nekik leginkább tetsző
mintákat. Igen, többet is, hiszen arra a döntésre jutottak, hogy az egész lakást LVT-vel

1/2

LVT – ami igazán trendi
Írta: Kovács Kata
2019. június 03. hétfő, 09:13

burkoltatják le.

Az LVT (luxury vinyl tiles) nem más, mint a vinyl padlóburkolatok új generációja, ami
még vízálló tulajdonsággal is bír, valamint egy igazán rugalmas és sokat bíró
padlófelület. Élethű, a természetes fa és a kő esztétikáját tükrözi, és ember legyen a
talpán, aki ránézésre megmondja, hogy ez bizony PVC.

Jó, persze ne arra a 30-40 évvel ezelőtti hagyományos PVC-re gondoljunk, ami nagyszüleink
otthonának padlóját díszítette, hanem az igazán divatos és trendi LVT-re, amelyekkel valóban
nagyon látványos burkolatokat lehet kialakítani, amelyekkel lenyűgöző lehet otthonunk.

Az LVT padlók sokkal többet tudnak, mint a régi tekercses PVC-k.

Ha szeretné megtudni,

hogyan alakult Nóri és Bálint története az LVT burkolattal,
milyen lehetőségek rejlenek az LVT-burkolatban,
mitől egyedi az LVT,
milyen burkolási sajátosságok jellemzik,
ÉS A LEGFONTOSABB → milyen módon lehet ezekre a sajátosságokra figyelemmel lenni a
burkolási munkálatok
során,

akkor tartson velünk néhány oldal elolvasása erejéig. Töltse le a „LVT, avagy az új
generációs burkolat”
című
lakossági kiadványunkat, amelynek elolvasása után az összes fenti kérdésre választ kap.

https://www.mapei.com/hu/hu/e-book-lista/lvt-ebook/
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