
TIMBERWISE

1-säleiset lankkuparketit ja designpar-
ketit

MIKSI TIMBERWISE?

1. Markkinoiden laajin sävy- ja pintakäsit-
telyvalikoima.

2. Tuotteen koivuvanerirakenne on kes-
tävyydeltään ylivoimainen haastavim-
missakin olosuhteissa. 

3. Tutkitusti ympäristöystävällinen tuote 
takaa puhtaimman sisäilman. 

100 % KOTIMAINEN - 
VALMISTETTU LOIMAALLA

Tammi RUSTIC

WiseLoc 5G

MITAT 

 - Paksuus: 14,5 mm 
 - Leveysvaihtoehdot: 150, 185, 230 tai 270 mm
 - Pituudet: 2180 mm tammi ja saarni, 2500 mm lehtikuusi
 - Designparketit 14 mm x 80, 110, 150 tai 185 mm x 480-925 mm

RAKENNE 

 - 1-säleinen lankkuparketti
 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 
 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:

 - Pintasäle tammi, saarni tai lehtikuusi 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen koivuvaneri 9 mm
 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT 

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu sileä pinta tai harjattu pinta Nylon harjoilla 

 - Erikoistilauksesta paloluokka B(fl) ja antibakteerinen pintakäsittely

ASENNUSVAIHTOEHDOT 

 - Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G / Designparketit T&G aina liimattava alustaan
 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU 

 - Avainlippu-tuote
 - 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

 Timberwise Oy
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SUOMALAISET LANKKUPARKETIT 



PARLA

3-säleiset ja 1-säleiset parketit

MIKSI PARLA?

1. Nopeat ja luotettavat  toimitukset 
     suoraan tehtaan varastosta.

2. Kilpailukykyinen hinta-laatusuhde.

3. 5G-lukkoponttiteknologian ansiosta 
     entistä nopeampi ja helpompi asentaa.

100 % KOTIMAINEN -   
VALMISTETTU MIKKELISSÄ

WiseLoc 5G

MITAT 

 - Paksuus: 14 mm 
 - Leveydet: 137 mm, 185 mm ja 205 mm
 - Pituus: 2195 mm parketit 

RAKENNE 

 - 3-säleinen lautaparketti
 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:

 - Pintasäle 3,5 mm
 - Välikerros kotimainen havuvälisäle 9 mm
 - Pohjaviilu kotimainen kuusi 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen lakka tai mattalakka
 - Hiottu tai harjattu pinta
 - Erikoistilauksesta antibakteerinen pintakäsittely
 - Tuotevalikoimassa myös viistettyjä tuotteita

ASENNUSVAIHTOEHDOT 

 - Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten  
 (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc 5G
 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa 

 
LAATU 

 - Avainlippu-tuote
 - CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
 - M1 - paras päästöluokka
 - PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
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SUOMALAISET LAUTAPARKETIT 
Made by Timberwise Oy


