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KAIKKIIN 
ILMASTOIHIN

 
PIHKATON

LUNAWOOD – EKOLOGINEN  
LÄMPÖKÄSITELTY PUU

Lunawoodin lämpökäsitelty puu on ympäristöystävällinen ja säänkestävä 
puutuote monipuoliseen rakentamiseen ja sisustamiseen. Lämpöpuun 
edistykselliset ominaisuudet mahdollistavat innovatiivisen puunkäytön 
suunnittelijoille ja rakentajille kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Tuotteidemme korkea laatu alkaa sertifioidusta skandinaavisesta män-
nystä ja kuusesta - vain huo lella valittu terveoksainen sahatavara on tar-
peeksi hyvää lopputuotteidemme raaka-aineeksi. Ympäristöystävällisen  
lämpökäsitelyprosessin avulla muokkaamme havupuusta säänkestävää, 
mittapysyvää ja lahonkestävää – vain vesihöyryn ja lämmön avulla. Kemi-
kaalittomat ja myrkyttömät lämpöpuutuotteemme ovat turvallisia käyttää 
kaikissa tiloissa.

Lämpöpuu ei reagoi 
lämpötilamuutoksiin tai 

kosteuteen niin  
voimakkaasti kuin  

käsittelemätön puu

Lämpökäsittelyssä 
pihka poistuu kokonaan 

puuaineksesta

Lämpöpuun  
lämmönjohtavuus on 
pienempi verrattuna 
käsittelemättömään 

havupuuhun

Lämpöpuun mitta 
ja muoto säilyvät 

merkittävästi paremmin 
kuin käsittelemättömän 

puun

Myrkytön ja kemikaaliton lämpökäsittelyprosessi parantaa puun  
ominaisuuksia monipuolistaen puun käyttömahdollisuuksia.

VAATIVIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

Raaka-aineemme 
tulee sertifioidusta 

ja uusiutuvasta 
skandinaavisesta 

metsästä

Kestää hyvin säätä ja  
kulutusta. Luna  

Thermo-D kuuluu  
lahonkestoluokkaan 2

UUSIUTUVASTA 
METSÄSTÄ

LAHON- JA
SÄÄNKESTÄVÄ

Lunawood-lämpöpuu on 
luonnollisin menetelmin 

valmistettu, myrkytön 
puumateriaali.

Lunawood on 
Lämpöpuuyhdistyksen 
jäsen, joilla on oikeus 

käyttää laadun takeena 
virallista ThermoWood® 

-tavaramerkkiä sekä 
ITWA -laatulogoa

PUHDAS LUONNON-
MATERIAALI

SERTIFIOITU 
TUOTE



Lunawood on luotettava valinta ulkoverhouksiin puun mittapysyvyyden, 
kestävyyden ja tyylikään ulkonäön ansiosta. Piilokiinnitettävät tuotteet 
helpottavat ulkoverhouksen asentamista ja takaavat modernin  
lopputuloksen.

Lunawoodin PROFIX-piilokiinnikkeet 
mahdollistavat nopean ja siistin asennuksen 
Lunawoodin terassilaudoille ilman terassin 
pintaa rikkovia ruuveja.

YLEISIMMÄT MITAT: 
Luna Deck 2 Profix 2 26�92/117 
Luna SHP Profix 2 26�92/117/140 
Luna Deck System Profix 3 40�140 öljytty

TERASSILAUDATAURINKORIMAT

SISUSTUS

LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI 
(TWPC)

JUKOLA 3D TEKSTUURIT

LÄMPÖKÄSITELTY  
SAHATAVARA

ULKOVERHOUS

Lunawoodin aurinkorimat soveltuvat erin-
omaisesti muun muassa ulkoverhouksiin, 
seinäpanelointiin, aitoihin ja sisäkattoihin.

YLEISIMMÄT MITAT: 
Luna SHP 19�92/117, 42�42/68/92/140 
Luna suunnikasrima SR 26�68
Luna HSS 28/42�42

Lämminsävyinen Luna Thermo-S  soveltuu 
seinä- ja kattopanelointiin, sekä lattia- 
laudaksi sisätiloissa. Pihkaton Lunawood on 
suosittu pintamateriaali kosteissa tiloissa ja 
saunoissa.

YLEISIMMÄT MITAT: 
Luna SHP Sauna 26�92, Luna HLL 26�92/118  
Luna STP 15�92

Lunawoodin lämpöpuukomposiitti on 
markkinoiden vakain komposiittituote.  
Se kestää erinomaisesti lämpötilan ja 
sääolosuhteiden vaihteluita. Luna TWPC:n 
raaka-aineesta 2/3 osaa koostuu lämpö-
puukuidusta ja 1/5 osaa korkealaatuisesta 
CIRCO®-kierrätysmuovista.

MITAT: 26�140, 42�200

Lunawoodin Jukola 3D tekstuureissa  
yhdistyy taidokas puuteknologia  
suomalaiseen moderniin designiin.  
Tuotteiden avulla on helppo luoda uniikkeja 
pintoja sekä ulkona että sisätiloissa.

MITAT: 26�92

Lunawoodin lämpökäsitelty sahatavara 
sopii erinomaisesti jatkojalostettaviin 
tuotteisiin ja teollisuuden käyttöön. 
Tuotetta on saatavilla lukuisissa eri 
dimensioissa.

YLEISIMMÄT MITAT: 

Luna UTV 19�92/117/140, Luna Panel System 19�117/185, Luna SHP 19�92/117, 

Luna UTS 19�117, Luna UTV Pro Coated 20�142

Tutustu tuotevalikoimaan nettisivuillamme 
lunawood.com
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood tai sen edustajat eivät ole sisällöstä missään vastuussa, vaikkakin Lunawood on 
parhaansa mukaan varmistanut neuvojen, suositusten ja tietojen oikeellisuuden. Lunawood pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan sekä 

tuotetietojaan ja -valikoimaansa ilman ennakkoilmoitusta.

Lunawood on lämpökäsitellyn puun globaali mark-
kinajohtaja ja pioneeri. Rakastamme skandinaavista 
metsää sekä sen vapautta ja kiistämätöntä voimaa. 
Missiomme on luoda yhteys luonnon ja urbaanin  
ihmisen välille. Tuotteidemme avulla tuomme metsän 
rauhoittavan vaikutuksen lähelle modernia elinympä-
ristöä kaikkialla maailmalla.

Tuotantolaitoksemme Suomessa muokkaavat skandi-
naavisesta männystä ja kuusesta kestävää ja kaunista 
lämpöpuuta. Se on ihanteellinen perusta ja rakennus-
materiaali ekologiseen ja terveelliseen suunnitteluun, 
rakentamiseen ja asumiseen. Jokainen tuotteemme 
on pala uusiutuvaa skandinaavista metsää ja vuosien  
ammattitaidon tulos. 

Myrkytön Lunawood-lämpöpuu soveltuu rakentami-
seen kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Tuotteemme ovat 
mittapysyviä ja pihkattomia. Nämä ainutlaatuiset omi-
naisuudet inspiroivat arkkitehteja, suunnittelijoita ja  
rakentajia luomaan upeita projekteja ympäri maailmaa.

Vuonna 2000 perustettu Lunawood työllistää 90  
ammattilaista Suomessa ja tärkemmissä vientimaissa. 
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Iisalmessa, Kaski-
sissa ja Joensuussa ja yrityksemme pääkonttori on 
Lahdessa. 

Vuonna 2017 Oy Lunawood Ltd:n liikevaihto oli 41 milj. €.


