
JAS 
F****JAS2

EI 
LISÄTTYÄ

FORMALDEHYDIÄ

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suo-
rasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja 
ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tam-
men eläminen on melko pientä ja se on erittäin  
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Select on valikoitu, yleissävyltään tasavärinen sekä 
lähes oksaton. Lajitelmalle sallitaan pienet terveet 
linnunsilmäoksat (A), helmioksien (B) kittaus (vaa-
lealla kitillä), tammen luonnollinen peilikuvio, eli 
puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio, sekä syyku-
vion aiheuttama värivaihtelu. 

Tammi RUSTIC

WiseLock 2G

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 185 mm, 150 mm, 230 mm, 270 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - 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. 

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne
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PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suo-
rasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea 
ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tam-
men eläminen on melko pientä ja se on erittäin  
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Classic on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy 
selvästi puun luonnollinen syykuvio ja värivaihtelu. 
Classic lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen 
oksaisuus, jossa oksien koko (n. 20-25 mm halkaisija) 
ja määrä on pieni. Myös pienet oksaryhmät, ns. kissan-
tassut, ovat Classic lajitelmassa sallittuja, samoin kuin 
tammen peili ja oksien kittaus (C). Lajitelma kitatataan 
vaalealla kitillä. 

Tammi RUSTIC

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Tammi CLASSIC

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 185 mm, 150 mm, 230 mm, 270 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - 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. 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne
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PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suo-
rasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja 
ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tam-
men eläminen on melko pientä ja se on erittäin  
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Rustic on nimensä mukaisesti krouvi oksalajitelma.
Rusticille ominaista ovat voimakkaat värivaihtelut, 
rajaton määrä sekä pieniä että isoja oksia, oksapai-
kat ja kitatut oksat (D), tammen peilikuvio (E), lievä 
hapettuma, sekä pienet painaumat oksien kittauk-
sessa ovat sallittuja. HUOM! Rustic lajitelma kitataan 
tummanruskealla kitillä, erikseen tilavissa vaalealla  
kitillä. 

Tammi RUSTIC

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Tammi RUSTIC

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 185 mm, 150 mm, 230 mm, 270 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - 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. 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne
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PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suo-
rasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja 
ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tam-
men eläminen on melko pientä ja se on erittäin  
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Tammi Vintage lajitelmassa sallitaan rajoittama-
ton määrä sekä terveitä että paikattuja oksia , jon-
ka lisäksi siinä sallitaan myös kitatut isot oksat (F) 
ja halkeamat  (G). Lajitelmalle ominaista on myös 
värivaihtelu eri lautojen kesken. Vanhan ja autent-
tisen näköinen lajitelma johon saatavilla useita eri 
värisävyjä. HUOM! Kitataan tummalla kitillä, erik-
seen tilattavissa vaalea kitillä. 

Tammi RUSTIC

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Tammi VINTAGETammi VINTAGE

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 185 mm, 150 mm, 230 mm, 270 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - 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. 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

3,5 mm 
9.0 mm 
2,0 mm
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