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MITAT

 - Paksuus: 14 mm standardi, saatavilla tilauksesta n. 16 / 20 mm
 - Yksi laatta leveys x  pituus: 1050 x 1050 mm
 - Pintasäle 3 mm standardi, saatavilla tilauksesta 5 mm
 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE 

 - 3-kerros ristiinliimattu 
 - Välirakenne kotimainen koivuvaneri 9 mm
 - Pohjaviilu kotimainen kuusiviilu 2 mm
 - Pintasäle 3 mm / saatavilla tilauksesta 5 mm

-       ympäripontattu 

PINTAKÄSITTELY

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
 - Hiottu pinta
 - Saatavilla olevat sävyt:  

 Tammi:  Antique, Cognac, Eben, Luosto, Lyngen, Mattalakattu, Nordic, Puuvalmis, Sky White, Snöhetta, Valkomattalakattu,  
   Öljyvahattu
 Saarni:   Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, Snow White, Valkomattalakattu, Valkoöljyvahattu, Öljyvahattu
 Lehtikuusi:   Arctic, Cognac, Eben, Mattalakattu, Puuvalmis, Öljyvahattu 

ASENNUS

 - Perinteinen liimapontti T&G 
 - Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa  

LAATU

 - SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
 - Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
 - PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
 - CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
 - M1 - paras päästöluokka
 - JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
 - JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
 - Lakatuille tuotteille saatavissa myös paloluokka Bfl-1s erikoistilauksesta
 - Tuotteille saatavissa myös Antibakteerinen käsittely erikoistilauksesta

PUULAJI: Saatavilla kaikissa Timberwisen puulajeissa

LAJITELMA:

TAMMI 

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

Design lajitelma on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnol-
linen värivaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

SAARNI  

Design lajitelma on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnol-
linen värivaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

LEHTIKUUSI

Natural-lajitelmalle ominaista on oksaisuus sekä suuret värivaihtelut. 
Lehtikuusen luonnolliseen värivaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaa-
lean kellertävästä punertavaan. Lajitelmalle sallitaan kitatut oksakohdat, 
pyöreät oksapaikat ja venepaikat.

Standardi tuote: Koivuvälivanerirakenne

SUOMALAISET LAATUPARKETIT

3 mm 
9 mm 
2 mm

Designparketti PUNOS by Joanna Laajisto
(Tammi kuvissa)
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Tammi Designparketti PUNOS by Joanna Laajisto
(hiottu öljyvahattu kuvassa)
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Tammi Designparketti PUNOS by Joanna Laajisto
Luosto, hiottu öljyvahattu
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Tammi Designparketti PUNOS by Joanna Laajisto
Luosto, hiottu öljyvahattu


