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Sisällysluettelo

Kuvan huoneessa:
Merihenkisen makuu-
huoneen paneeli on
kuultokäsitelty raik-
kaan siniseksi.

Esitteen huonekalut
Iskusta.

Luonnollisia puupintoja ja leiskuvia värejä kaupunkikotiin
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Perinteinen sormipaneeli saa modernin ilmeen 
kuultavalla pintakäsittelyllä

4

[Pelkkää raitaa]

Hyllytason tunnelmallinen valonkajo kesyttää villitkin värisävyt! Värien kontrastit saavat eri 
elementit oikeuksiinsa. Halogeenien asentaminen on ammattilaisen työtä. 

Petsaa ja lakkaa paneelit ennen kiinnitystä. Kiinnitä ylä- ja alarima seinään kiinnitettyihin 
koolauksiin ja asenna sormipaneeli rimoihin piilokiinnityksellä. Ruuvaa hyllylauta ylärimaan. 

Menekkiarvio

1 m seinää, huonekorkeus 2,5 m, 
hyllyn korkeus 400 mm:

Höylätty rima 45 x 45 n. 13 m
Sormipaneeli 15 x 95 n. 25 m 
Hyllylauta 21x120 n. 1 m



Puolipaneelilla voit sisustaa ja kalustaa. Korkea puolipaneeli muuttaa huoneen mittasuhteita 
jännittävällä tavalla. Kätevällä hyllytasolla kodin tärkeät esineet ovat piilossa pieniltä käsiltä.

Vaaleaan puolipaneeliin voi yhdistää rohkeitakin värisävyjä. Kuvassa on helmipaneelia ja 
liimalevyhyllyt.
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Kätevä hyllytaso tuo lisää säilytystilaa

[Höyhensaari]

Menekkiarvio

1 m seinää, paneelin korkeus 1,9 m:

Kiinnityslauta 22 x 100 n. 4 m
Helmipaneeli 15 x 95 n. 22 m
Koristelista 21 x 95 n. 1 m
Liimalevy 18 x 200 n. 1m



Värien kontrastit herättävät aistit eloon. Voit kiinnittää pintakäsitellyt laudat maalatulle seinä-
pinnalle joko päältä pienillä nauloilla, piilokiinnityksellä taustalevyn takaa tai vaikka liimaamalla
laudat suoraan seinään. 

Puun luonnollisuus ja vaihteleva syykuviointi luovat hienostuneen kontrastin sähäkälle seinävärille.
Vaalean pinnan saat paneeliin joko vahaamalla tai valkolakkaamalla.
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Harkittu yksityiskohta [The Wall]

Menekkiarvio

1 m seinää, huonekorkeus 2,5 m:

Lauta 15 x 120 n. 18 m



Viileän harmaa vaneri korostaa kauniisti viereistä lämpimän sävyistä kuusivaneripintaa. Oksat ja
syykuviot ovat harkittu yksityiskohta. 

Hio kuusivanerit ennen pintakäsittelyä.  Liimalevyhyllyt on käsitelty samaan sävyyn sivuseinän
kanssa. Hyllyt voit kiinnittää seinään kulmaraudoilla tai tehdä niille jalat. Hyllyjen puutappiliitokset
kiinnitetään liimaamalla. Käytä puristimia työn aikana tehdäksesi tiukat liitokset.
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Hyllyt mittojen mukaan[Vastakohtaiset vanerit]



Puupaneelilla toteutat tyylikkäästi erikoisemmatkin ratkaisut. Yksilöllinen seinä- tai kattopinta
syntyy vinopaneloinnilla. Kokonaisuuden kehystää hillityt kulmalistat.
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Kohtaamisia kulmahuoneessa

[Vertin maailma]

Menekkiarvio

1 m seinää, huonekorkeus 2,5 m:

Kiinnityslauta 22 x 100 n. 5 m
STS-paneeli 15 x 70 n. 40 m
Kattolista 15 x 32 n. 1 m
Koristelista 15 x 32 n. 1 m
Nurkkalista n. 2,5m /nurkka

1 m2 kattoa:

Kiinnityslauta 22 x 100 n. 2 m 
STS-paneeli 15 x 70 n. 16 m



Lastulevy on nyt IN! Kuultavalla käsittelyllä saat erilaisen seinäpinnan. Puulevyyn on helppo 
kiinnittää tauluja tai hyllyjä. 

Väriskaala on loputon – stailaa vapaasti! Vaihtelua seinäpintaan tuo kevyesti kuultovahattu vaneri.
Voit maalata raidan vanerilevyyn tai tehdä sen muusta levymateriaalista.

Läpikuultavan valkoisella lakalla syntyy moderni puulattia nuorekkaaseenkin tilaan.
Perinteisemmän ja lämpimämmän ilmeen saat värittömällä lakalla, joka jättää näkyviin puun 
luonnollisen sävyn.
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Back to the 70’s

[Freestyler]



Olohuoneen paneeli on kuultovahattu ajan henkeen. 
Pienet puuhyllyt toistavat listojen sinistä sävyä. 
Henkäys itämaista? Listalla erotetut pysty- ja vaaka-
paneloinnit luovat seinään uutta ilmettä. Sama väri eri 
suuntaisissa paneeleissa luo hallitun kokonaisuuden.

Ehdoton katseenvangitsija on kuviomaalattu mäntylattia.
Geometriset kuviot tehdään rajaamalla ne maalarinteipillä 
lattiaan.
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Jos matto olisikin osa lattiaa

[Taikamatto]

Menekkiarvio

1 m seinää, huonekorkeus 2,5 m:

Kiinnityslauta 22 x 100 n. 5 m
STS-paneeli 15 x 95 n. 28 m
Kattolista 14 x 40 n. 1 m
Koristelista 22 x 44 n. 1 m
Jalkalista 16 x 95 n. 1 m

1 neliömetri lattiaa:

Päätypontattu
lattialauta 28 x 120 n. 10 m

Hyllyt



Tilaan kuin tilaan saa tehokkaan kokonaisuuden yhdistämällä vastakohtia – tummaa  ja vaaleaa.
Lämpökäsitelty koivulauta on kiinnitetty päältä merihenkisillä messinkiruuveilla. Lämpökäsitellyt
laudat pitää esiporata ennen ruuvien kiinnitystä. 

Skandinaavisen vaaleaksi vahattu vanerikaluste erottuu edukseen. Sahauta asiantuntevalla puu-
tavarakauppiaalla levyt valmiiksi oikean kokoisiksi.

Sauna on lastattu sisustusideoilla

[Pienikin tila on tärkeä]
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Menekkiarvio

1 m seinää, huonekorkeus 2,5 m:

Kiinnityslauta 22 x 100 n. 5 m
Höylätty lauta 21 x 120 n. 23 m

2m pitkä penkki, korkeus 41 cm:

Rima 33 x 45 n. 4 m
Höylätty lauta 18 x 95 n. 28 m

Penkki
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Koti köynnökselle

Vaneriseinään saat uusia ulottuvuuksia käyttämällä eri sävyjä. Punaruskea väri toistuu listoissa 
vaalealla seinällä. Listoja lisäämällä saat köynnöksen vaikka kiipeämään. 

Ruuvaa vanerilevyt alustaansa ja pintakäsittele ne. Kiinnitä pintakäsitellyt listat pienillä nauloilla
niin, että ne peittävät vanerin kiinnitysruuvit.

[Nuorekkaat linjat]Menekkiarvio

0,6 m seinää, huonekorkeus 2,5 m:

Vanerilevy 600 x 2500 1 kpl
Lista 12 x 24 n. 4 m
Lista 12 x 21 n. 6 m



[Pintakäsittely]

Sisätilojen puupintoja voidaan pintakäsitellä puun suojaamiseksi tai ulkonäkösyistä. Puupintaa
suojataan auringon uv-säteilyä, likaantumista, kulutusta tai kastumista vastaan. 

Monissa paikoissa puupinta voidaan jättää myös käsittelemättä: tällaisia kohtia asunnoissa ovat
mm. saunan puupinnat ja paneelikatot. Käsittelemätön puupinta muuttaa vähitellen väriään:
mänty patinoituu yleissävyltään tummemmaksi; kuusen sävy puolestaan kellastuu auringonvalon
vaikutuksesta. Kun huoneilma on kuivimmillaan, puupinnat luovuttavat kosteutta; kosteaan
aikaan puupinnat puolestaan sitovat itseensä kosteutta.

Kun puupinta joutuu kovalle kulutukselle alttiiksi, se tarvitsee suojakseen pintakäsittelyn.
Esimerkiksi puulattiat voidaan maalata, lakata, öljytä tai vahata. Kaikilla näillä on omat vahvuu-
tensa ja käyttökohteensa. Mäntypuisia lauta- tai lankkulattioita on vanhastaan maalattu. Sopivia
maalityyppejä on lukuisia ja värisävy voidaan sekoittaa tarpeen mukaan. Myös viime vuosisadan
alkupuolen rakennuksista tutut lautalattioiden värisävyt löytyvät yhä värikartoista. 

Parketit, lauta- ja lankkulattiat lakataan kun halutaan näkyvä, mutta suojattu puupinta. Monissa
lakkatuotteissa on lisäaineena uv-suoja-aineita, joiden ansiosta puupinta säilyttää hyvin värisä-
vynsä. Öljykäsittely kyllästää puun pintasolukon, jolloin siihen ei pääse imeytymään likaa tai kos-
teutta. Öljykäsittely on verrattain helppo tehdä, mutta sen huoltoon kuuluvat säännölliset uusin-
takäsittelyt.  Vahaus on kevyt pintakäsittely, joka sävyttämättömänä muuttaa varsin vähän puun
luonnollista värisävyä tai puupinnan tuntua.

Peseytymistiloissa ja työtasoissa puupintaa voidaan suojata kosteutta vastaan öljy- tai lakkatuot-
teilla. Saunassa voidaan käyttää laudesuojaa ja saunasuojaa, jota on nykyään mahdollista myös
sävyttää lakkavärikartan sävyin. Saunassa pintakäsittely ei ole välttämätön, mutta saattaa helpot-
taa puupintojen puhtaanapitoa.

Maalauskäsittelyissä on tärkeää huolehtia hyvistä käsittelyolosuhteista ja oksalakkauksesta. Yhä
useampia puutuotteita on tarjolla myös valmiiksi pintakäsiteltyinä. Tehdaskäsiteltyjen tuotteiden
etuna on, että pintakäsittely on tehty hallituissa olosuhteissa ja oikeilla tuotteilla. Valmiin pinnan
ulkonäkö on myös heti arvioitavissa.

Ns. kuultokäsittelyissä puun pintaa sävytetään, mutta sen pintakuvio jää yhä näkyväksi.
Puupinnan kuultokäsittelyjä voidan tehdä lakka-, öljy- tai vahatuotteilla, puunsuojilla tai kuulto-
maaleilla. Petsaus on puun sävyttämistä vesi- tai liuotinohenteisilla värjäystuotteilla. 

Petsaamalla värjätty pinta yleensä lakataan. Sävytyksen voi tehdä myös sekoittamalla petsivärin
suoraan lakkaan. Erilaisia puupintoja, puulajeja ja pintakäsittelyjä yhdistelemällä tarjolla on siis
lähes rajaton määrä erilaisia vaihtoehtoja, joista jokaiseen käyttötarkoitukseen ja makuun löytyy
varmasti sopiva yhdistelmä.

Pintakäsittelyjä jokaiseen makuun 
ja käyttötarkoitukseen




