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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

TUOTE

Tammi Coast on sävyltään lämpimän kullanruskea. 
Antiikkisen patinoitunutta ilmettä ammentaa tam-
men voimakkaiden ja näyttävien syy- ja oksaku-
vioiden yhdistelmä. Tuotteelle on ominaista voima-
kas syyrakenteen ja värin vaihtelu sekä tammen 
peilikuvio. Rajaton määrä oksia ja halkeamia, joiden 
kokoa ei ole rajattu. Mustissa kitatuissa oksakohdis-
sa ja halkeamissa sallitaan pienet painaumat.

WiseLock 5G

MITAT (2,42 m²/pkt, 96,8 m²/lava)

 - Paksuus: 14 mm

 - Leveys: 185  mm

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

 - Pintasäle: 3 mm

 - Paino: 9,6 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyillä sivuilla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri 9 mm

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha

 - Harjattu pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

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

 - Lukkopontti WiseLock 5G

 - 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

Tammi COAST
(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

3,0 mm 
9,0 mm 
2,0 mm
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