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VALMISTAMME 

LANKKUPARKETTEJA,

 JOTKA KESTÄVÄT 

SUKUPOLVELTA TOISELLE



Lattia on yksi kotisi suurimmista pinnoista. Se on läsnä joka huoneessa ja 

se tuntuu jalkojesi alla. Hyvän lattian elinikä mitataan vuosissa ja parhaiden 

vuosikymmenissä. Me Timberwisella valmistamme lankkuparketteja, jotka 

kestävät sukupolvelta toiselle. 

PERUSTA 
HYVÄLLE ELÄMÄLLE



Timberwise on vuonna 1999 perustettu perheyritys Loimaalta. Valmistamme 

lankkuparketteja ihmisille, jotka arvostavat luonnollisuutta, turvallisuutta ja 

kotimaista laatutyötä. Tuotteemme syntyvät yhdistelmästä maailman par-

haita raaka-aineita, suomalaista puusepäntaitoa ja pitkälle automatisoituja 

valmistusmenetelmiä.

SUOMALAINEN 
TIMBERWISE



Timberwise on meille paljon enemmän kuin yritys. Se on elämäntyömme, joka perustuu yhtei-

siin arvoihimme: suomalaiseen puunjalostusosaamiseen, kestävään kehitykseen ja turvallisiin 

tuotteisiin. Arvomme näkyvät ja tuntuvat tuhansissa kodeissa joka päivä.

ARVOMME

MADE IN FINLAND

Tiivis ja luonteva suhteemme puuhun rakennusmateriaalina on tehnyt Suomesta puunjalostuksen huip-

pumaan ja kansainvälisen edelläkävijän. Olemme ylpeitä suomalaisesta puunkäsittelyn perinteestä ja 

haluamme vaalia yhteistä perintöämme myös tulevaisuudessa. Siksi tuotteemme valmistetaan Suomessa.

KESTÄVÄ KEHITYS

Parkettimme valmistetaan ekologisesti ja eettisesti kasvatetusta puusta. Säästämme luonnonvaroja uu-

delleenhyödyntämällä tai kierrättämällä tuotantomme sivutuotteet ja jätteet. Suosimme hiilidioksidipääs-

töttömiä sekä uusiutuvia energialähteitä ja tuotamme osan sähköstämme omilla aurinkopaneeleillamme.     

TUOTETURVALLISUUS

Haluamme olla varmoja, että tuotteemme ovat turvallisia koko perheelle. Emme käytä lainkaan raa-

ka-aineita, jotka ovat haitallisia ihmisille tai eläimille. Olemme maailman ensimmäinen parketinvalmistaja, 

joka luopui formaldehydipitoisista liimoista kaikissa tuotteissaan. Siksi tuotteemme sopivat erityisen hyvin 

lapsiperheille ja allergikoille.



PARASTA PUUTA
Parkettiemme valmistuksessa käytetään
korkealaatuista eurooppalaista tammea

ja saarnea sekä esimerkiksi 
itävaltalaista lehtikuusta.

UPEA ULKONÄKÖ
Timberwise on valikoimaltaan paitsi 
monipuolisin, myös näyttävin. 

HELPPO ASENTAA
Tmberwise on markkinoiden helpoimmin

 ja nopeimmin asennettava parketti.

SOPII LATTIALÄMMITYKSELLE
Parkettimme voit huoletta asentaa 
lattialämmitysjärjestelmän päälle. 

VALMISTETTU SUOMESSA
Olemme suomalainen, yksityisomistuksessa 

oleva perheyritys, jonka tuotteet valmistetaan 
Loimaalla, Varsinais-Suomessa.

PUHDAS JA TURVALLINEN 
HUONEILMA
Koko tuotevalikoimamme valmistetaan ilman 
haitallisia ainesosia ja ilman formaldehydipitoisia 
liimoja - ensimmäisenä maailmassa. 

EKOLOGINEN JA EETTINEN
Raaka-aineemme hankitaan Euroopasta, 

eettisiä arvoja noudattaen, aina PEFC- 
ja FSC-sertifioiduista metsistä.

VAKAA RAKENNE
Ainutlaatuinen koivuvanerinen 3-kerrosraken-
teemme takaa huomattavasti tukevamman, 
tasaisemman ja kestävämmän lattian.

KESTÄÄ… JA KESTÄÄ
Liimasaumamme on suunniteltu kestämään 

radikaaleimmissa olosuhteissa.

PINNASTA PARKETTI 
TUNNETAAN
Lukuisat väri- ja pintakäsittelyt tekevät
Timberwise-lattiastasi persoonallisen ja kestävän.

Timberwise on maailman paras parketti. Se valmistetaan laadukkaimmista raaka-aineista Loimaalla, 

Suomessa. Lopputulos on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaista osaamista,

tyyliä ja turvallisuutta. Laatua, joka tuntuu askel askeleelta – sukupolvelta toiselle.

10 HYVÄÄ SYYTÄ 
VALITA TIMBERWISE



LAJIKUVAUS JA ULKONÄKÖ

Maailmalta löytyy n. 200–300 erilaista tammilajiketta. Tammi kasvaa 30 metri-
seksi ja jopa 300 vuotiaaksi. Tammi on kova, painava ja vahva sekä kohtuullisen 
suorasyinen puu. Väriltään se on lämpimän ruskeaa. Pinta- ja sydänpuu erottuvat 
hyvin toisistaan. Sydänpuun väri tummenee ajan myötä. Ulkonäölle on tyypillistä 
ydinsäteiden aikaansaamat peilit. 

TAMMI LATTIAMATERIAALINA

Lattiamateriaalina tammi on kova ja kestävä, ja turvallinen valinta lähes kaikenlaisiin 
sisustuksiin. Sen eläminen on painoonsa nähden melko pientä ja se on siksi suo-
sittu sisustuspuumateriaali. Timberwise käyttää PEFC-sertifioitua Eurooppalaista 
valkotammea.

TAMMI
Quercus robur

• Kova ja kulutusta kestävä puulaji
•	 PEFC-sertifioitu	eurooppalainen	valkotammi
•	 Brinell-kovuus	on	2.9–4.1	HB

PUULAJIT JA LAJITELMAT

TAMMI SELECT

Select on on valikoitu, yleissävyltään tasavärisempi
sekä lähes oksaton lajitelma. Lajitelmalle sallitaan 
helmioksien kittaus, tammen luonnollinen ns. ”pei-
likuvio”, eli puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio, 
sekä syykuvion aiheuttama värivaihtelu.

TAMMI CLASSIC

Classic on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa
näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja väri-
vaihtelu.Sallitaan puun luonnollinen oksaisuus, jossa
oksien koko on rajattu ja määrä pieni. Myös pienet
oksaryhmät, ns. kissantassut, ovat sallittuja, samoin
kuin oksien kittaus ja tammen luonnollinen ns. ”peili-
kuvio”, eli puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio. 

TAMMI VINTAGE

Vintage-lajitelmassa on eri kokoisia terveitä ja mustia
oksia sekä kitattuja halkeamia. Oksien, kitattujen
oksien sekä kitattujen halkeamien määrä vaihtelee.
Aitoon vintage ilmeeseen kuuluu musta kittaus.
Kitatuissa oksissa ja halkeamissa sallitaan myös
pienet painaumat. Lajitelmalle on ominaista tammen
luonnollinen värivaihtelu vaaleasta tummaan
ja sille sallitaan tammen ”peili”. Vintage-lajitelma
on yleisilmeeltään näyttävä, rouhea ja rustiikkinen.



LAJIKUVAUS JA ULKONÄKÖ

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydänpuun väri on punertavan ruskea. 
Pintapuu on vaaleaa. Puuaineen tunnusomaisia merkkejä ovat voimakkaasti 
kehittyneet sydän- ja kesäpuuosa. Puulajin keskeisimpiä ominaisuuksia on sen 
muita havupuulajeja parempi kulutuskestävyys. Se on myös kovapuita herkempi 
kosteuden ja kuivuuden vaihteluille. Puuaines on hyvin lahonkestävää ja sitkeää. 

LEHTIKUUSI LATTIAMATERIAALINA

Lattiamateriaalina lehtikuusi on selvästi muita havupuita kovempi. Sen tiukkasyi-
nen ilme ja kaunis punertavanruskea väri sopii mainiosti monenlaisiin kohteisiin, 
joissa tarvitaan persoonallista ja kestävää lattiaa. Lehtikuusilattiassa yhdistyy 
upea ulkonäkö hyvään kulutuskestävyyteen.

HUOM!

Lehtikuuselle ominaista on oksaisuus sekä suuret värivaihtelut. Lehtikuusen luonnolliseen värivaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä punertavaan.

LEHTIKUUSI
Larix decidua ja Larix sibirica

• Voimakkaat värivaihtelut ja oksaisuus
• PEFC-sertifioitu lehtikuusi
• Brinell-kovuus on 2.2–3.0 HB

LAJIKUVAUS JA ULKONÄKÖ

Saarni on jalo lehtipuu, joka kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kau-
kasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. 
Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Sydänpuu erottuu terävästi harmaana, 
ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyjen epätasaisesti 
kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. 
Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa. 

SAARNI LATTIAMATERIAALINA

Lattiamateriaalina saarni on kova ja kestävä. Erilaiset pintakäsittelyvaihtoehdot 
luovat saarnesta erittäin persoonallisen ja trendikkään lattian. Saarni soveltuu 
asuinhuoneistojen lisäksi erinomaisesti myös julkisiin tiloihin, joissa halutaan 
persoonallista ja voimakasta ilmettä.

SAARNI SELECT

Select on valikoitu, hillitty ja yleissävyltään tasaväri-
nen, lähes oksaton lajitelma. Tälle harmoniselle laji-
telmalle sallitaan syykuviosta aiheutuva luonnollinen
värivaihtelu, sekä terveet vaaleat helmioksat.

SAARNI CLASSIC

Classic on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy
selvästi puun luonnollinen syykuvio ja värivaihtelu, 
sekä pieniä yksittäisiä tummia oksia. Yleisvärisävyltään
Classic on aavistuksen Selectiä tummempi. Classic 
lajitelmassa oksien kittaus on sallittu. 

SAARNI OLIVE

Olive-lajitelma on saanut nimensä tummasta sydän-
puusta, jota myös oliveksi kutsutaan. Ulkonäkövaih-
telu eri lautojen välillä voi olla suuri, ja osa laudoista
on ilman tummaa sydänpuuta. Myös oksat ja oksa-
ryhmät, sekä oksien kittaus on lajitelmalle sallittua.

SAARNI
Fraxinus excelsior

• Kova ja kulutusta kestävä puulaji
• PEFC-sertifioitu eurooppalainen puu
• Brinell-kovuus on 3.2–4.7 HB

LEHTIKUUSI SELECT

Select on on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa
näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja väri-
vaihtelu. Select-lajitelmassa sallitaan puun luonnol-
linen oksaisuus, jossa oksien koko ja määrä on pieni.
Lajitelmassa sallitaan oksien kittaus ja venepaikat.

LEHTIKUUSI NATURAL
Natural-lajitelmalle ominaista on oksaisuus sekä
suuret värivaihtelut. Lehtikuusen luonnolliseen
värivaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertä-
västä punertavaan. Lajitelmalle sallitaan kitatut
oksakohdat, pyöreät oksapaikat ja venepaikat. 

LEHTIKUUSI VINTAGE

Vintage-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen
syykuvio, suuret värivaihtelut ja luonnollisten oksien
lisäksi mustalla kitillä kitatut oksat ja halkeamat, 
pyöreät oksapaikat sekä venepaikat. Värivaihteluun 
kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä puner-
tavaan, jota rustiikkinen ilme tasoittaa.



PINTAKÄSITTELYT

LAKATTU

Silkkimäinen lakkakäsittely tuo lattian pintaan öljyvahaa enemmän 
kulutuskestävyyttä, joten se on erityisen hyvä vaihtoehto kovan kulu-
tuksen tiloihin, kuten eteisiin, auloihin ja keittiöihin. Valikoimissamme 
on värisävyjä, joita saa sekä mattalakattuna että öljyvahattuna. Näin eri 
kulutuskestävyyden omaavat lattiat on helppo yhdistää yhtenäiseksi, 
samansävyiseksi kokonaisuudeksi. 

ÖLJYVAHATTU

Kasviperäisellä öljyllä vahattu lattia valmis asennettavaksi suoraan 
paketista. UV-kovetettuna pinta on myös ekologinen, hengittävä ja 
likaa sekä kosteutta hylkivä. Se on lisäksi helppo siivota, huoltaa ja 
korjata. Koska pinta on himmeäkiiltoinen tai lähes mattapintainen, se 
ei myöskään ole liukas. Siksi öljyvahattu pinta on erittäin lapsi- ja lem-
mikkieläinystävällinen.

PINTOJEN TYÖSTÖT 
JA PINTAKÄSITTELYT

TYÖSTÖT

HARJATTU

Timberwisen parketit harjataan erikoisnylonharjoilla, joka nostaa puun 
syykuvion pintaan ja tekee pinnasta kulutusta kestävän sekä miellyttä-
vän jalalle. Harjattu pinta on erinomainen vaihtoehto lemmikkieläin- ja 
lapsiperheille, sillä naarmut ja kuluminen eivät näy siinä yhtä herkästi 
kuin hiotussa pinnassa.

HIOTTU

Hiottu pinta on perinteinen käsittelytapa, joka korostaa puun luontais-
ta ulkonäköä ja kovuutta. Hiotun pinnan etuja ovat pinnan tasaisuus 
ja sileys, mutta öljyvahattuna tai luonnonöljyllä käsiteltynä se myös 
kuluu ja naarmuuntuu herkemmin. Siksi suosittelemme hiottua pintaa 
vähemmän kulutukselle alttiisiin tiloihin. 



Saarni Select POLAR - harjattu, mattalakattu

Tammi Classic POLAR - harjattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

POLAR

POLAR on upea, peittävän valkoinen sävy, joka raikastaa sisustuksen 

kuin sisustuksen. Lattiana se on erittäin tyylikäs ja siihen on helppo 

yhdistää niin tummia kuin vaaleita sisustuksia. Harjattu pinta korostaa 

syykuvioita ja on miellyttävä jalalle. Mattalakkaus antaa lattialle kestävän 

ja kauniin himmeän pinnan. 

Puulajit: tammi, saarni

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage/Olive

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Mattalakattu



Saarni Select ANTARCTIS - harjattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa. Tammi Classic ANTARCTIS - harjattu, mattalakattu

ANTARCTIS ANTARCTIS sopii useaan eri sisustustyyliin. Vaalea sävy korostaa luon-

nonvaloa ja tekee sisustuksesta harmonisen ja tasapainoisen. Harjattu 

ja mattalakattu pinta tuo puun luonnollisen sävyn sekä syykuvion hie-

novaraisesti esiin ja antaa lattialle kestävän, kauniin himmeän pinnan. 

Puulajit: Tammi, Saarni

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage/Olive

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Mattalakattu



SNOW WHITE
SNOW WHITE on kaunis, kuultavan valkea öljyvahattu lattia. Sävy 

on harmoninen sekä valoisuutta korostava ja sopii moneen sisus-

tustyyliin. UV-kovetetun kuultoöljyvahan ansiosta puun syykuvio 

näkyy kauniisti lattian valkeassa pinnassa ja tekee lattiasta kestä-

vän sekä helppohoitoisen. Saatavana saarnelle ja lehtikuuselle, 

vain öljyvahattuna.

Puulajit: Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage/Olive

Työstöt: Hiottu, lehtikuuselle harjattuna

Pintakäsittely: Öljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa. Saarni Classic SNOW WHITE - hiottu, öljyvahattu



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Mattalakattu

BEACH HOUSE WHITE

BEACH HOUSE WHITE on upea ja persoonallinen lattia. Jokainen 

lattian lauta harjataan erikseen ja pintakäsitellään valkoiseksi. Näin 

tammen luonnollinen sävy toistuu yhdessä laudassa enemmän ja toi-

sessa vähemmän, tehden jokaisesta lattiasta täysin uniikin. Harjauksen 

ja mattalakkauksen ansiosta naarmut lattiassa eivät haittaa, vaan ne 

suorastaan kuuluvat asiaan. 

Tammi Beach House White - harjattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



COTTON
COTTON on nimensä mukaisesti valkea ja pellavainen lattia, jossa 

harjaus on suuressa roolissa. Sävy tuo mieleen vanhojen aikojen 

kauniisti patinoituneet puulattiat ja luo hyvän perustan niin mo-

dernille kuin perinteisellekin sisustukselle. 

Puulaji: Lehtikuusi

Lajitelma: Select, Natural, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa. Lehtikuusi COTTON - harjattu, öljyvahattu



VALKOÖLJYVAHATTU

Hillitty, seesteinen, kaunis ja klassinen. Kaikki edellä mainitut kuvaavat valkoöljyvahattua parkettiamme. Kuultoöljyvaha 

päästää puun omaa sävyä esiin, kuitenkin sitä hieman vaalentaen. Valkoöljyvahattu lattia on perinteinen, ja eritoten 

pohjoismaissa erittäin suosittu tuote, joka istuu useampaan tyylisuuntaan. UV-kovetettu öljyvahaus tekee siitä help-

pohoitoisen ja kestävän.  

Puulaji: Saarni

Lajitelmat: Select, Classic, Olive

Työstö: Hiottu

Pintakäsittely: Öljyvahattu

Saarni Select - hiottu, valkoöljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Saarni Select - hiottu, valkoöljyvahattu



Puulajit: Saarni, Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage/Olive

Työstö: Hiottu, harjattu (Tammi)

Pintakäsittely: Mattalakattu

VALKOMATTALAKATTU

Valkomattalakkaus on yksi perinteisimmistä lattiakäsittelyistä, jota on tehty 

jo vuosikymmenien ajan. Valkomattalakkaus vaalentaa puun pintasävyä 

päästäen kuitenkin puun luonnollista sävyä ja syykuviota esiin.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Saarni Olive - hiottu, valkomattalakattu



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu

WHITE CREAM

WHITE CREAM on nimensä mukainen lämmin ja kermainen sävy, mutta 

taittuu hivenen valkeaan. Se on erityisen hyvä vaihtoehto klassisiin sisus-

tuksiin, joihin halutaan tuoda ripaus modernia valoisuutta ja raikkautta.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



CREAM CREAM on nimensä mukaisesti sävyltään kermaisen vaalea. Lattiana se on 

klassinen, rauhallinen ja tyylikäs. Cream on erinomainen valinta, kun sisus-

tukseen haetaan lämmintä ja pehmeää sävymaailmaa. Pinnan harjaus tuo 

kauniisti esiin puun syykuvion, sitä kuitenkaan liikaa korostamatta. 

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Mattalakattu, öljyvahattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

ARCTIC
ARCTIC on sävyltään vaaleahko ja väriltään beigeen taittuva lattia, 

jossa puun syyt korostuvat pohjasävyä valkeampana. Lattiana Arctic 

on näyttävä, persoonallinen sekä miellyttävä jalalle ja sopii niin vaalei-

siin kuin tummiinkin sisustuksiin. UV-kovetettu öljyvaha on helppohoi-

toinen ja kestävä. Arctic on Timberwisen ensimmäisiä sävykäsittelyjä 

ja yhä yksi suosituimmista sävyistä. 

Puulaji: Tammi, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Mattalakattu (Tammi), öljyvahattu (Tammi ja Lehtikuusi)



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstöt: Harjattu, hiottu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

SNÖHETTA SNÖHETTA on sävyltään hyvin luonnonmukainen ja vaalea, kuin juuri 

höylätty tammilankku. Se sopii hyvin kaikenlaisiin sisustuksiin ja siihen 

on helppo yhdistää eri värisävyjä. Snöhetta on pitkäikäinen investointi, 

sillä se kestää hyvin aikaa ja erilaisia tyylisuuntia. Siksi se on myös yksi 

suosituimmista sävyistämme. 



SKY WHITE

SKY WHITE on vaalea ja sävyltään kuulas. Sen ulkonäkö muistuttaa höylättyä tammea, johon on lisätty ripaus valkois-

ta. Sky White on yleisilmeeltään skandinaavisen pelkistetty ja soveltuu erityisen hyvin selkeälinjaisiin, pohjoismaisiin 

sisustuksiin. 

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Hiottu, harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage

Työstöt: Hiottu (Tammi), harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

NORDIC NORDIC on harjattu ja öljyvahattu parketti, joka on vastahöylätyn tammi-

lankun lailla sävyltään harmoninen ja vaaleahko. Se sopii hyvin kaikenlaisiin 

sisustuksiin ja siihen on helppo yhdistää eri värisävyjä. Nordic on pitkäikäinen 

investointi, joka kestää aikaa ja erilaisia tyylisuuntia erinomaisesti.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa. Lehtikuusi NORDIC - harjattu, öljyvahattu

Tammi NORDIC - harjattu, öljyvahattu



Puulajit: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage/Olive

Työstöt: Hiottu, harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja 
syykuvioissa on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin 
vastaa tuotteen väriä luonnossa.

ÖLJYVAHATTU

Öljyvaha on pintakäsittelynä kirkas ja korostaa kauniisti puun luonnollista 

ilmettä sekä sävyä. Se on erinomainen valinta pitkäikäistä ja klassista 

lattiaa arvostavalle, joka ei välitä ohimenevistä trendeistä. UV-kovetettu 

öljyvaha on pintakäsittely, joka on helppo pitää puhtaana ja se on saata-

vana hiotulla pinnalla kaikille puulajeille sekä tammelle ja lehtikuuselle 

myös harjatulla pinnalla.

Saarni Select - hiottu, öljyvahattu

Tammi Classic- harjattu, öljyvahattu

Lehtikuusi - harjattu, öljyvahattu



Puulaji:	Tammi

Lajitelmat:	Select,	Classic,	Vintage

Työstö:	Hiottu,	harjattu

Pintakäsittelyt:	Öljyvahattu,	mattalakattu

RUKA
RUKA on ruskea sävy, joka on kuitenkin hivenen luonnollista 

tammen sävyä vaaleampi. Se soveltuu luonnollisen ilmeensä 

ansiosta moneen erilaiseen sisustukseen ja tyylisuuntaan. 

Saatavana vain hiotulla pinnalla.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstöt: Hiottu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

SUOMU
SUOMU on sävyltään tammisen ruskea. Mukaan lisätty vaalea väri korostaa puun 

syykuviota ja raikastaa parketin yleisilmettä. Sopii erinomaisesti sekä perinteisiin 

että moderneihin sisustuksiin. Suomu on saatavana vain hiottuna. 

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Tammi Vintage SUOMU - hiottu, öljyvahattu



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu

FROST
FROST on erinomainen valinta, kun sisustukseen halutaan 

harmaaseen taittavaa, selkeästi viileää sävyä. Puun harjaus 

tuo syykuviot parketin pintaan ja ne korostuvat pohjasävystä 

vaaleampina. 

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu

GLITTERTIND

GLITTERTIND on kaksisävyinen tuote, jonka pohjasävy on harmaan 

valkea. Syykuviot korostuvat lähes mustana sävytyksen ja harjauksen 

ansiosta. Moderni ja rohkea valinta joka tuo sisustukseen särmää ja 

ilmettä – sopii niin loft- ja industrial-tyyppisiin koteihin kuin modernei-

hinkin kohteisiin. Saatavana tammelle, mattalakattuna.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu

HUSKY on harmaa, mattapintainen sävy, joka saa vaikutteensa tuntureista ja 

viileistä jäätiköistä. Harjauksen ansiosta myös syykuvio pääsee esiin ja lievä vä-

rivaihtelu lautojen välillä on sallittua. Husky toimii erinomaisesti skandinaavisen 

vaalean ja selkeän sisustuksen pohjana, mutta rauhoittaa myös runsaamman ja 

rönsyilevämmän sisustuksen.

HUSKY

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Mattalakattu, öljyvahattu

GREY GREY on harmaaseen vivahtava kuultosävy, joka ei peitä tammen omaa sävyä, 

vaan päästää sitä myös hieman näkyviin. Grey sopii lähes minkä tahansa värityksen 

sekä sisustuksen kanssa ja on pitkäikäinen investointi, johon ei ihan heti kyllästy! 

Siksi se on myös yksi suosituimmista sävyistämme. Saatavana tammelle sekä 

öljyvahattuna että mattalakattuna.

Tammi Classic GREY - harjattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Tammi Herringbone GREY - harjattu, öljyvahattu



LYNGEN

LYNGEN on harmaaseen taittava, vivahteikas sävy, jonka hivenen peit-

tävä pinta tekee siitä harmonisen ja rauhallisen. Lyngen kehitettiin alun 

perin Norjaan, jossa se on yksi Timberwisen suosituimmista sävyistä.

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



LOFOTEN
LOFOTEN on vaalean harmahtava väri, jonka sävyssä 

on mukana ripaus jäkälää. Se on luonteeltaan rauhal-

linen, kaunis ja eteerinen. Lofoten on erinomainen 

valinta koteihin, joiden sisustuksissa halutaan korostaa 

orgaanisia luonnonmateriaaleja. 

Puulaji:	Tammi

Lajitelmat:	Select,	Classic,	Vintage

Työstö:	Harjattu

Pintakäsittely:	Öljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



MOONSTONE

MOONSTONE on sävyltään vaalean kuultoharmaa, joka päästää myös 

tammen omaa sävyä rohkeasti esiin. Sävy tuo mieleen tunturijäkälien 

värimaailman ja pohjoisen luonnon, joka korostuu erityisesti persoo-

nallisessa Vintage-lajitelmassa. Saatavana tammelle öljyvahattuna ja 

mattalakattuna. Vain hiotulla pinnalla.

Tammi Classic MOONSTONE - hiottu, öljyvahattu
Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Hiottu, harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

Tammi Vintage MOONSTONE - hiottu, öljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

SILVER
SILVER on kaksivärinen tuote, jossa pohjasävy on vaaleanharmaa. 

Puun syykuviot korostuvat harjauksen ja sävytyksen ansiosta 

valkoisina. Silver on erittäin persoonallinen, näyttävä ja myös mo-

nipuolinen lattiavalinta. Vain harjattuna.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Hiottu, harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, Mattalakattu

LEVI LEVI on sävyltään harmaa. Se tuo mieleen pohjoisen kelohirret ja on 

kaunis sekä persoonallinen lattiavalinta. Harmaan kuultovahan ansiosta 

lattialla on luonnollinen ulkonäkö, sävytyksestä huolimatta. Levi sopii 

sekä perinteisempään että modernimpaan sisustustyyliin. 

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu

TITAN TITAN on elegantti ja klassinen vaaleanharmaa lattia. Lattialle ominaista on 

kaksisävyisyys: sen harjattu pinta ja sävytys korostavat puun syykuviota poh-

jasävyä hieman tummempina. Mattalakka antaa lattialle upean ilmeen ja tuo 

lattiaan kestävyyttä ja helppohoitoisuutta.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



FERRO

FERRO on kaksisävyinen tummanharmaa lattia, jossa puun syykuviot 

korostuvat pohjasävyä tummempina. Pinnan harjaus korostaa puun 

syykuviota sekä lattian graafista ilmettä. Mattalakka tekee siitä kestä-

vän sekä helppohoitoisen. Ferro on maskuliininen ja särmikäs valinta, 

joka sopii erinomaisesti loft- sekä industrial-tyyppisiin sisustuksiin ja 

ryhdittämään vaaleita, moderneja ja selkeälinjaisia sisustuksia. 

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu, hiottu

Pintakäsittely: Mattalakattu, öljyvahattu

YLLÄS YLLÄS on näyttävä ja kaunis sävy. Sen tummanharmaa, lähes peittävä 

käsittely korostaa monipuolisesti eri värisävyjä ja sisustustyylejä. Ylläkselle 

on ominaista hienovaraisesti sinertävään ja liilaan taittuvat vivahteet.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Lehtikuusi

Lajitelma: Select, Natural, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu

LINEN
LINEN on sävyltään maanläheinen ja kauniin harmaanruskea. 

Neutraalin sävynsä ansiosta se sopii niin perinteiseen kuin mo-

derniin sisustukseen. Harjaus ja sävytys tuovat puun syykuvion 

kauniisti esiin ja lisäävät luonnollista eloisuutta. Saatavana lehti-

kuuselle harjattuna öljyvahattuna.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



BOLE

BOLE tarkoittaa puunrunkoa ja on nimensä mukaisesti vahva ja kestävä. 

Lattia ammentaa kauniit sävynsä Suomen luonnosta. Kaarna, jäkälä, 

kallio ja huurre yhdistyvät upeasti harmaan, ruskean ja valkoisen harmo-

nisena yhdistelmänä. Pinnan harjaus korostaa syykuviota ja mattalakka 

antaa lattialle upean ilmeen sekä kestävyyttä ja helppohoitoisuutta. 

Sävyä kutsutaan leikkisästi pöly- ja likaturvallisimmaksi sävyksi.

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



PALLAS
PALLAS on harmaaseen taittava ruskea sävy. 

Se luo sisustukseen tasapainoista ja rauhallista 

tunnelmaa, mutta antaa valon ja varjon leikkiä 

tammen luonnollisen kauniilla pintakuviolla. 

Puulaji:	Tammi

Lajitelmat:	Select,	Classic,	Vintage

Työstö:	Hiottu,	harjattu

Pintakäsittelyt:	Öljyvahattu,	mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



LUOSTO

LUOSTO on suosittu vaaleanruskea sävy, joka mukailee sävyttämättö-

män, ikääntyneen tammen luonnollista pintaa. Harjaus nostaa syykuvion 

kauniisti esiin, kuitenkaan sitä liikaa korostamatta.

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu 

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

ANTIQUE ANTIQUE on lämpimän ruskea lattia, joka jäljittelee luonnollisen tammen 

UV-valon vaikutuksesta ikääntynyttä sävyä. Harjaus saa puun syykuviot 

korostumaan hieman pohjasävyä tummempana.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



COGNAC

COGNAC on yksi Timberwisen ensimmäisistä värisävyistä, jonka 

suosio on säilynyt vuosien varrella. Tähän lämpimän sävyiseen 

lattiaan sopii yllättävänkin moni sisustusväri, ja se tekee tilasta 

kuin tilasta kodikkaan ja intiimin. 

Puulaji: Tammi, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage

Työstöt: Harjattu

Pintakäsittelut: Mattalakattu (Tammi), öljyvahattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstöt: Hiottu, harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

LYNGSALPENE

LYNGSALPENE on ruskeaan taittuva, hivenen tammen luonnollista 

sävyä tummempi. Se on sävyltään tasapainoinen, hillitty ja kaunis. 

Lyngsalpene soveltuu erityisesti rauhallisuutta sekä seesteistä ilmapiiriä 

arvostavaan sisustukseen. 

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



BISCUIT GREY

Biscuit Grey on vaaleanruskea sävy, jossa on häivähdys pehmeän 

harmaata. Sävynä se on erinomainen vaihtoehto heille, jotka etsi-

vät lämpimän ruskeaa sävyä, mutta eivät halua sen menevän liian 

tummaksi. Sävynä hyvin pöly-ystävällinen.

Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage,

Työstö: Harjattu 

Pintakäsittely: Öljyvahattu, mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu 

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

SEACLAM SEACLAM on monivivahteisen ruskea lattia, jossa on myös kauniita harmaan 

ja valkean sävyjä. Harjauksella korostettu ja valkeammaksi sävytetty syykuvio 

raikastaa lattian yleisilmettä. Seaclam on erityisen lika- ja pöly-ystävällinen.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



EBEN

EBEN on yksi Timberwisen ensimmäisistä sävyistä ja yhä varsin 

suosittu. Se on sävy, joka tuo näyttävyyttä ja dramaattisuutta tilaan 

kuin tilaan. Harjaus tuo syykuvion kauniisti esiin, pohjasävyä hie-

man tummenpana. Saatavana tammelle ja saarnelle sekä öljyva-

hattuna että mattalakattuna ja harjattuna. Saatavana lehtikuuselle 

vain öljyvahattuna ja harjattuna.

Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage/Olive

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa. Tammi EBEN - harjattu, öljyvahattu



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu

Pintakäsittelyt: Öljyvahattu, mattalakattu

CHOCO CHOCO on nimensä mukaisesti tumman täyteläinen ja suklainen sävy. 

Kauniin tummanruskean ilmeensä ansiosta se korostaa huonekaluja 

ja sisustuselementtejä kauniisti, ja sopii siksi monenlaisiin sisustus-

tyyleihin erinomaisesti.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi

Lajitelmat: Select, Classic, Vintage

Työstö: Harjattu 

Pintakäsittely: Mattalakattu, öljyvahattu

WALNUT

Syvän tummanruskea ja peittävä sävy, joka muistuttaa saksanpähki-

nää. Kaunis ja ajaton lattia, jossa harjauksen ansiosta puun syykuviot 

korostuvat erityisen kauniisti. Sävykäsittelystä johtuen tuote vaatii 

liimauksen ponteista.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



BLUEBERRY

Syvänsininen BLUEBERRY on kaunis, tummanpuhuva ja huipputren-

dikäs sävy, joka tuo aivan uutta ja ennennäkemätöntä ilmettä lattiaasi. 

Peittävästä sävystä huolimatta harjaus tuo puun luontaisen syykuvion 

kauniisti esiin. 

Puulaji: Tammi, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage

Työstö: Harjattu 

Pintakäsittely: Mattalakattu
Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Lehtikuusi BLUEBERRY - harjattu, mattalakattu



Puulaji:	Tammi

Lajitelmat:	Select,	Classic,	Vintage

Työstö:	Harjattu	

Pintakäsittely:	Mattalakattu

COAL

COAL on Timberwisen tummin sävy. Hiilenharmaa 

sävy on peittävä, upea ja dramaattinen. Harjauksen 

ansiosta puun syykuviot tulevat kauniisti esiin, sävyn 

peittävyydestä huolimatta. 

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



CUSTOM MADE

CUSTOM MADE -tuotteiden sävyissä vain mielikuvitus on rajana! Esi-

merkkejä näistä sävyistä ovat muun muassa stylisti Susanna Vennon 

suunnittelemat Eucalyptus ja Burgundy, kirkkaat sävyt Sunshine Yellow 

ja Sky Blue, pastelliset Old Rose ja Baby Blue sekä monia muita. Sävyt 

voidaan suunnitella täysin asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja brändin 

mukaan – niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Mikäli laajasta värivali-

koimastamme ei löydy mieleistä sävyä, kannattaa kysyä meiltä Custom 

Made -tuotevaihtoehtoa.



DESIGNPARKETIT

Timberwisen Designparketit tuovat perinteiset, kotimaiset ja päästöt-

tömät mosaiikkiparketit kotiisi isompina, näyttävämpinä ja helpom-

min asennettavina. Designparkettimme voidaan asentaa perinteisiin 

kalanruoto-, tiililadonta- ja koripunoskuvioihin. Huippumuotoilija 

Harri Koskisen suunnittelemat tuotteet taas rikkovat perinteisen 

rajoja ja vievät parketin muotokielen aivan uudelle tasolle. Design-

parkettilaudat ovat pääsääntöisesti mitoiltaan kerrannallisia, mikä 

mahdollistaa niiden asentamisen erittäin monipuolisilla tavoilla ja 

monen lankkuparkettimme yhdistämisen kuviolattioihin. 

Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage/Olive

Tammi Designparketti by Harri Koskinen - Viisto

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Design

Tammi Designparketti by Harri Koskinen - Hexagon

Tammi Designparketti - Salmiakki

Tammi Desigparketti by Harri Koskinen - Kolmio



Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/ Natural, Vintage/Olive

CHEVRON

Chevron eli ranskalainen kalanruoto on perinteistä kalanruotoa muis-

tuttava ladonta, jossa parkettilaudat ovat 45 asteen kulmassa sekä 

vasemmalle, että oikealle muodostaen V-kuvion. Perinteisessä kalan-

ruodossa laudan päät ovat suorat, kun taas Chevronissa ne ovat viistot.

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.

Tammi Designparketti Chevron



KALANRUOTO

Kalanruoto-asennustavassa suorakaiteen muotoiset parkettilaudat ladotaan näyttäväksi siksak-kuvioksi. 

Perinteistä kalanruotoparkettia leveämmät ja pidemmät laudat antavat lattialle täysin uuden ilmeen. 

Herringbone laudat ovat pääsääntöisesti mitoiltaan kerrannallisia, mikä mahdollistaa niiden asentamisen 

erittäin monipuolisilla tavoilla ja monen lankkuparkettimme yhdistämisen kuviolattioihin.

Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural, Vintage/Olive

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



Tammi Designparketti Tuplakalanruoto

Tammi Designparketti Koripunos Tammi Designparketti Tiililadonta
Puulaji: Tammi, Saarni, Lehtikuusi

Lajitelmat: Select, Classic/Natural,  

Vintage/Olive

Kuvissa näkyy vain pieni osa lattiaa. Huomaa, että puu on elävä materiaali, jonka värisävyissä ja syykuvioissa 
on aina luonnollisia vaihteluita. Painoteknisistä syistä johtuen painettu kuva ei täysin vastaa tuotteen väriä luonnossa.



KAKSI PONTTIVAIHTOEHTOA 
– HELPPOUTTA JA KESTÄVYYTTÄ

Timberwise-parketit	ovat	saatavana	kahdella	ponttivaihtoehdolla:	WiseLoc	-lukkopontilla	ja	perinteisellä	
liimapontilla.

WISELOC SÄÄSTÄÄ 
AIKAA JA RAHAA

WiseLoc -lukkoponttilattia on helppo asentaa. Päätypontti 
painetaan alas ja se lukittuu jousen ansiosta viereiseen 
lautaan automaattisesti paikoilleen. Lattiaa ei tarvitse 
asentaa riveittäin, vaan se voidaan asentaa vaikka yksi 
lauta kerrallaan. Näin lattian asennuksen voi tehdä vaikka 
yksin – eli asennus on nopeaa ja säästää myös asennus-
kuluissa.

LIIMAPONTTI – 
PERINTEINEN JA KESTÄVÄ

Perinteinen liimapontti on oiva valinta esimerkiksi va-
paa-ajan asuntoihin, joissa sisälämpötila ja ilman kosteus 
vaihtelee kotiolosuhteita enemmän. 

VAKAA RAKENNE, JOKA KESTÄÄ 
SUKUPOLVELTA TOISELLE

JYKEVÄ 
KOIVURAKENNE

Ristiinliimattu 3-kerrosrakenne vähentää huo-
mattavasti parkettilaudan elämistä ja reagoin-
tia kosteus- ja lämpötilamuutoksiin verrattuna 
esim. massiivilankku- tai 2-kerrospuulattioihin. 
Mahdollinen kosteuseläminen tapahtuu raken-
teen sisällä, jolloin lattiaan harvemmin tulee ra-
koja, kuten tapahtuu massiivilattioiden kanssa. 

Normaalisti vanerirakenteiset tuotteet miel-
letään 2-kerrosrakenteisiksi, mutta niissä ei 
ole pohjassa vastavetoviilua, kuten Timberwi-
sen tuotteissa. Vastavetoviilu tekee tuottees-
ta 3-kerrosrakenteisen, jolloin tuote voidaan 
asentaa uivana ja se pysyy stabiilina.

Edelläkävijänä Timberwise käyttää väliraken-
teena jalopuista 9 mm paksuista suomalaista 
koivuvanerilevyä, joka on huomattavasti kes-
tävämpi ja stabiilimpi kuin yleisesti käytetyt 
havuvanerit. 

Rungon kosteuseläminen pienenee, kun koi-
vuvanerin ristikkäisessä rakenteessa ei ole vä-
lisäleen peilausta. Lattian pinta pysyy tasaise-
na ja aaltoilemattomana, jolloin tuote soveltuu 
haastaviin olosuhteisiin, kuten skandinaavisiin, 
Etelä-Eurooppalaisiin sekä Lähi-Idän olosuh-
teisiin, joissa lämpötilat ja kosteudet vaihtuvat 
vuodenajan mukaan. Myös lattian mekaaninen 
kestävyys paranee: lattia on tukevampi ja kes-
tävämpi. 

Timberwisen	ainutlaatuinen	koivuvanerinen	3-kerrosrakenne	tekee	lattiastasi	huomattavasti	tukevamman,	
tasaisemman	–	ja	pitkäikäisemmän.

WiseLoc-lukkopontin ansiosta 
Timberwise on yksi markkinoiden 
helpoimmin asennettavista parketeista.

Katso	tarkat	parkettien	
asennusohjeet	sivuiltamme!

www.timberwise.fi



NÄIN HOIDAT 
TIMBERWISE
-LATTIAASI

• Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 30-65%)  

 sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24°C) 

 kaikkina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) 

 on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, ja kuivina 

 kausina (talvi) oikeasta ilmankostutuksesta 

 käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.

• Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien  

 kulkeutuminen parketille ovimatoilla ulko-ovien  

 molemmin puolin.

• Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien  

 alle eteistilassa.

• Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pinty  

 parketin pintaan.

• Käytä niukasti vettä siivouksessa – parketin pinnan  

 tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta.

• Vältä vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava  

 öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois.

• Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin  

 pintaan ei muodostu likaa keräävää 

 pesu-ainekerrosta.

• Puhdista tahrat välittömästi.

• Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään 

 parketin naarmuuntumista sekä suojaa lattia 

 pyörällisen työtuolin alta.

 KATSO TARKEMMAT HOITO-OHJEET:

	 www.timberwiseparketti.fi

HELPPO JA 
HUOLETON 
HOITAA
UV-kovetettu	Timberwise	on	markkinoiden	
helppohoitoisin	lankkuparketti.

KESTÄVYYTTÄ JA 
HELPPOHOITOISUUTTA 
VUODESTA TOISEEN

Timberwise-parketin hoitaminen on helppoa ja mutkatonta. 

Käyttämämme lakat ja öljyvahat kovetetaan UV-valolla 

valmistusvaiheessa, mikä tekee puusta huomattavasti kes-

tävämmän ja helppohoitoisemman. 

Tehtaallamme valmiiksi öljyvahatut lattiat voidaan huoltaa 

käytön ja kulutuksen mukaan – ei puolivuosittain, kuten 

perinteisiä luonnonöljyillä käsiteltyjä parketteja.



Parkettisi	väriin	sävytetyillä	jalkalistoilla,	T-listoilla	ja	porrasnokilla	viimeistelet	Timberwise-parkettisi	
tyylikkääksi	ja	huolitelluksi	kokonaisuudeksi.	Asennus-	ja	hoitotarvikkeemme	takaavat	kauniin	ja	
pitkäikäisen	lattian,	joka	kestää	sukupolvelta	toiselle.

OHEISTARVIKKEET

T-LISTAT

T-listoilla saat eri tilojen välille tulevat saumakohdat huomaamat-

tomaksi, sillä ne ovat saman sävyisiä kuin itse lattiakin. T-listaa voi 

myös käyttää silloin, kun lattiamateriaali vaihtuu parketista toiseen 

materiaaliin. Kuten lattiamateriaalimmekin, T-listat voidaan sävyttää 

mihin tahansa parkettimme sävyyn.

JALKALISTAT

Massiivitammisia jalkalistoja on saatavilla kolmella 

eri profiililla ja ne voidaan sävyttää mihin tahansa 

parkettimme sävyyn. Varastolistoissamme sävyt on 

pintakäsitelty aitoon tammipintaan. Timberwisellä 

löytyy myös varastotoimituksina kahta eri profiilia sekä 

seitsemää eri värisävyä.

PORRASNOKAT

Porrasnokkia on saatavana kolmella eri profiililla, ja voit tilata minkä tahansa profiilin sävytettynä mihin tahansa 

parkettilattiamme sävyyn. Porrasnokat on tilattavissa sekä WiseLoc-lukkopontilla että perinteisellä liimapon-

tilla.



ALUSMATERIAALI:

Uivan parkettilattian alusmateriaali ei saa olla liian 

paksu tai joustavasta materiaalista valmistettu: alus-

materiaalin kokoonpuristuminen saa olla enintään 

25 % materiaalin paksuudesta (2,4 tn/m2). Tilaamalla 

Timberwisen oman alusmateriaalin varmistat, että 

parkettisi on asennettu oikeanlaisen alusmateriaalin 

päälle. Alusmateriaalimme toimii sekä kosteussul-

kuna että askeläänieristeenä.               

• Materiaali polyetyleenifoam 100 mikronin  

kosteussululla

• Paksuus 2 mm

• Leveys 1000 mm, limitys 200 mm

• Rullan koko 15 m2

HOITOSETTI:

Öljyvahatuille lattioille on tilattavissa erillinen hoito-

setti, joka sisältää lattiasi sävyisen korjausöljyvahan, 

kirkkaan pintaöljyvahan, Wisch Fix-pesuaineen sekä 

hoito- ja puhdistusvahan kätevänä sprayversiona. 

Monet sävymme löytyvät suoraan Osmo Color- 

perusvärikartasta ja erikoissävyille tarkoitetut hoi-

toöljyt ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Lakatuille 

lattioillemme käyvät kaikki yleiset lakattujen lattioiden 

hoito- ja huoltoaineet.

Kun käytät öljyvahatulle lattialle valmistettuja hoi-

toaineita lattiasi pysyy kauniina vuodesta toiseen. 

Hoito- ja korjausohjeita löydät nettisivuiltamme 

www.timberwiseparketti.fi

Oheistarvikkeiden ja lattiamateriaalien jälleenmyyntipisteet löydät helpoiten sivuiltamme osoitteesta 
www.timberwiseparketti.fi/jalleenmyyjat tai ottamalla yhteyttä info@timberwise.fi



KESTÄVYYTTÄ JA KÄYTTÖMUKAVUUTTA 
PINTAA SYVEMMÄLTÄ

Raaka-aine	aina	
EU:n	alueeltaKokonaispaksuus	

14,5	mm

WiseLoc-lukkopontin	ansiosta	Timberwise	on	yksi	
markkinoiden	helpoimmin	asennettavista	parketeista.

Suomalainen	koivuvanerilevy	
välirakenteena	takaa	

peilaamattoman	pinnan

Viisteet	kaikilla	sivuilla	
korostavat	lankkumaista	ulkonäköä

Sopii	hyvin	lattia- 
lämmityksen	kanssa

3-kerros	ristiinliimattu	rakenne	on	lähes	
elämätön,	vankka	ja	vääntyilemätön

BRINELL-LUKU KERTOO PUULAJIN KOVUUDEN SAATAVISSA PALOLUOKKA C(FL) S1-

Brinell-luku	kuvaa	eri	puulajien	kovuu-

seroja.	Mitä	korkeampi	Brinell-arvo	puulla	

on,	sitä	enemmän	lattia	kestää	kolhuja	

ja	kulutusta.	Viereisestä	taulukosta	näet	

Timberwise-lankkuparketeissa	käytetty-

jen	puulajien	keskimääräisiä	kovuuksia.	

Esimerkiksi	saarnen	Brinell-arvo	on	3,2	

-	4,7.

Timberwisen	vakiotyyppisille	koivuvanerirakenteisille	15	mm	tuotteille	on	saatavissa		erikoistilauksesta	paloluok-

kakäsittely,	jolla	saavutetaan	usein	julkitiloissa	vaadittava	korkeampi	paloluokka	C(fl).	Tuote	on	käyttövalmis	heti	

asennuksen	jälkeen	ilman	erillisiä	lisäkäsittelyjä,	jolloin	säästät	kohteessa	aikaa	ja	kustannuksia.	Lisätietoja	palo-

luokkakäsittelystä saat osoitteesta www.timberwise.fi

EN ISO 9239-1:2010 standardi Saarni

Tammi

Lehtikuusi

Mänty

1 2 3 4 5

Paksuus
14,5	mm.

WiseLoc-lukkopontin	ansiosta	Timberwise	on	yksi
markkinoiden	helpoimmin	asennettavista	parketeista.



TIMBERWISE LANKKUPARKETIN MITAT:
Laudan leveydet:
• perustuotteet	150	mm,	185	mm,	230	mm	ja	 

270	mm
• 270	mm	vain	perinteisellä	liimapontilla

Laudan paksuus:

• kokonaispaksuus	14,5	mm
• pintasäleen	paksuus	3,5	mm
• erikoispaksuutena	saatavissa	6,0	mm	pinnalla

Laudan pituudet:

• 2180	mm	tammi	ja	saarni	
• 2500	mm	lehtikuusi
• sallittuja	pituusmittoja	ovat	2180,	2080,	2000	ja	

1818	mm
• paketissa	aina	samaa	pituutta	-	ei	sekoitettuja	

pituuksia

Laudan viisteet:

• 0,7	mm	mikroviisteet	pitkällä	sivulla
• 0,5	mm	päädyissä
• mikroviisteet	korostavat	laudan	lankkumaisuutta	

lattiassa   
-	eivät	kerää	likaa	ja	ovat	helppohoitoiset!

NELJÄ ERI LEVEYSVAIHTOEHTOA:

Voit	valita	mieleisesi	lautaleveyden	neljästä	eri	vaihtoeh-
dosta	lankkuparkettien	kohdalla.	Timberwise-lankkupar-
ketin	laudan	leveydet	ovat	150,	185,	230	ja	270	millimet-
riä.		150,	185		ja	230	mm	leveät	lankut	ovat	saatavilla	niin	
WiseLoc-lukkopontilla	kuin	perinteisellä	liimapontillakin. 

270	millimetriä	leveä	lankku	on	saatavilla	vain	perintei-
sellä	liimapontilla	ja	asennus	aina	alustaan	liimattuna.

Lautojen leveydet:
150 
mm

185 
mm

230 
mm

270 
mm 150 

mm
185 
mm

230 
mm

270 
mm

Design parketit - kalanruoto,

mitat  (leveys	x	pituus):

• Chevron		 	 	 	 110	x	520/660	mm,	150	x	825	mm
• Viisto,	Chevbone,	Blockchevron	 150/185	x	500/700	mm
• Kolmio,	Hexagon	(one	piece)	 150	x	346	x	173	x	173	x	173	mm

• 110	x	550/660	mm	
• 150	x	900	mm
• 185	x	925	mm

Muut Design parketit, mitat 

(leveys	x	pituus):



PUUN 
UUDET 
MUODOT.
Twise by Timberwise on kumarrus suomalaiselle 

muotoilulle ja puunjalostukselle. Sen punaisena 

lankana ovat parketin muotokieltä ja toiminnallisia 

rajoja rikkovat parketit, seinäelementit ja käyttö-

esineet. Projektin ensimmäiset tuoteperheet ovat 

Designparketit, TXT-designseinä ja Twise-huone-

kalut. Tuotteiden suunnittelusta ja toteutuksesta 

vastaavat muotoilun huippunimet Harri Koskinen, 

Ville Kokkonen ja Tapio Anttila sekä suomalainen 

parketinvalmistaja Timberwise. 

www.twise.fi

TIMBERWISE	OY

Juvantie	222,	PL	99,	32201,	LOIMAA
Puh.	02	7636420

info@timberwise.fi
Y-tunnus	1109113-9

www.timberwise.fi

Löydä	lähin	jälleenmyyjäsi:
www.timberwise.fi/jalleenmyyjat	


