Paneeli - tottakai

Hienosahattu
sileäpontti
Trendikästä ja luonnollista
Hienosahattu sisustuspaneelimme on ulkomuodoltaan luonnollinen ja
maalaismainen. Se sopii sinulle joka haluat luoda jännittävän ja eloisan
sisustuksen. Paneelia voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuorassa,
taustaseinänä tai vaikka kattopaneelina.
Ponttityypin ansiosta liitos on melkein huomaamaton, ja se muodostaa
lähestulkoon tasaisen pinnan. Hävikin minimoimiseksi myös paneelin pää
on pontattu, asentaminen käy helposti sekä nopeasti.

HsPL 18x120
HsPL 18x145

Tuotenimi
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm
HsPL 18x120 mm
HsPL 18x145 mm

Sävy
Frosty White
Frosty White
Sandy Grey
Sandy Grey
Black Liquorice
Black Liquorice
Natural
Natural

5 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.
Kaikkia paneeleja löytyy varastotavarana.

Menekki
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2

menestystuotteemme
vähän hävikkiä
kotimaista puutavaraa
nopea ja helppo asennus

Höylätty
sileäpontti

STS 18x120
STS 18x145
HPL 18x120

Moderni klassikko
Höylätty paneeli on täysin sileäpintainen, ja se voidaan petsata, laseerata
tai maalata halutun väriseksi. Kun toivot sileää lopputulosta ja minimaalista jälkeä, valitse HPL-proﬁilimme. Mikäli taas haluat paneelien väliin
hieman rakoa, suosittelemme STS -proﬁilia. Paneeli soveltuu useimpiin
sisustuskohteisiin, myös saunoihin.
Hävikin minimoimiseksi myös paneelin pää on pontattu, asentaminen käy
helposti sekä nopeasti.

HPL 18x145

Tuotenimi
STS 18x120 mm
STS 18x145 mm
HPL 18x120 mm
HPL 18x145 mm
HPL 18x120 mm
HPL 18x120 mm

Sävy
Natural
Natural
Natural
Natural
Valkolakattu
Valkolakattu & Harjattu

5 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.
Kaikkia paneeleja löytyy varastotavarana.

Menekki
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
7,4 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2

käytännöllinen pakkaus
paikallisesti valmistettu
kotimaista puutavaraa
luo viihtyisät sisätilat

Oksattomat sisustuspaneelit

HEP 15X95

Oksattomat/vähäoksaiset paneelit on valmistettu korkealaatuisesta puutavarasta. Korkean laadun ansiosta pinta tuo myös maalattuna esiin aidon
puun tunteen. Pintakäsitellyt paneelimme tarkistetaan perusteellisesti
ennen kittausta, perusmaalausta ja maalausta (kaksi kertaa).
Perinteiseen ja klassiseen sisätilaan suosittelemme sormipaneelia tai helmiponttia. Paneeleita voidaan myös käyttää muussa kodin sisustuksessa,
kuten esimerkiksi kaapin ovissa ja laatikoissa.

STP 15x95
STV 15x95

Tuotenimi
HEP 15x95 mm
HEP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STP 15x95 mm
STV 15x95 mm
STV 15x95 mm

Petsatut sisustuspaneelit
Petsatut ja lakatut paneelimme ovat sileäpintaisia ja kauniin kiiltäviä. Pintakäsittely korostaa puun luonnollista juovikkuutta.
Pintakäsitelty paneeli soveltuu erinomaisesti kylpyhuoneeseen, keittiöön
tai apukeittiöön kaakeliin ja klinkkeriin yhdistettynä. Tilauksesta petsaamme haluamasi värisävyn. Varastostamme löytyy myös pienempiä eriä,
pääasiallisesti niissä väreissä joiden kysyntä on suuri (esim. saksanpähkinä
ja harmaa).

Sävy
Menekki
Natural
11,8 lm/m2
White
11,8 lm/m2
Natural
11,8 lm/m2
White
11,8 lm/m2
Valkolakattu & Harjattu 11,8 lm/m2
Natural
11,8 lm/m2
White
11,8 lm/m2

8 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.

Tuotenimi
STV 14x120 mm
STV 14x120 mm
STV 14x120 mm*
STV 14x120 mm*
STV 14x120 mm*

Sävy
Charcoal Grey
Brushed Walnut
Ocra Orange
Sage Green
Carmine Red

6 paneelia/folioitu nippu, säänkestävä.
*tilaustuote

Menekki
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2
9,1 lm/m2

Intohimona paneelit
Mistä johtuu, että juuri me Svarvarilla
osaamme paneelit?
Svarvarin Puutavarakaupan naapurissa sijaitsee Ekopaint. Ekopaint höylää ja
maalaa paneelimme. Käytettävissämme on jatkuvasti kotimaista, laadukasta
puutavara, höyläämön läheisyyden ansiosta varastostamme löytyy aina
paneeleja. Teemme yhteistyötä myös Spikbackan Maalamon kanssa, ensisijaisesti petsaukseen ja lakkaukseen liittyen.
Tietämyksemme perustuu myös aitoon kiinnostukseen puunkäsittelyä,
puusepäntyötä ja sisustamista kohtaan. Myyjämme auttavat mielellään,
sekä antavat neuvoja ja vinkkejä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Yhdessä
voimme laskea miten paljon puutavaraa tarvitset ja täten minimoida hävikkiä. Varastostamme löytyy myös ruuveja ja nauloja paneelityötä varten.
Tule käymään ja
innostu!
Saadaksesi paremman
käsityksen siitä miltä
paneelit näyttävät todellisuudessa, toivotamme
sinut tervetulleeksi näyttelytilaamme. Siellä voit
tutustua eri paneelivaihtoehtoihin, pinta- ja
värivaihtoehtoihin. Malliseinämme helpottavat
vertailua.

Vinkit
•
•
•
•
•

Paneeli voidaan ruuvata tai naulata
Käytä uppokantaruuveja tai dyckertnauloja
Halutessasi peittää naulojen päät, voit naulata ponttiin
Valitse hienosahattu, mikäli toiveena on maalaismainen lopputulos
Jos paneeli maalataan, tee se ennen asennusta rakojen välttämiseksi

Paneelia ei ole kuivattu, siksi suosittelemme että paneelia säilytetään
sisälämmössä vähintään 2 viikkoa ennen asennusta. Asennetaan tiiviisti.
Tammi-maaliskuun välisenä aikana raot ovat suurimmillaan, ja kosteina
aikoina pienimmillään. Rakojen koko voi myös vaihdella, ja siksi voimme
todella puhua “elävästä materiaalista”.

Tarkista tuote aina välittömästi, kun vastaanotat sen, ettei paneeleissa ole kuljetusvaurioita. Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

Ota yhteyttä ja kysyy lisää
sisätilojen paneeleista!
Soita 06 - 788 9950
Lähetä sähköpostia: sales@svarvars.fi
www.svarvars.fi

Svarvars Trävaruhandel Oy, Ratakatu 39, 66900 Uusikaarlepyy

