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KATSAUS LUNAWOOD
SISÄVERHOUSVALIKOIMAAN
LUNA TRIPLE SHADOW
Luna Triple Shadow 32x140 Thermo-D WW

LUNAWOOD LÄMPÖPUU® LUO
MIELLYTTÄVÄN SISÄTILAN

• Luo 3D-rimaseinäefektin syväuraisen
profiilinsa ansiosta
• Nopea asentaa verrattuna
yksittäisten rimojen asentamiseen

Jokainen Lunawood-lämpöpuutuote on aito pala pohjoismaista metsää ja tulos jo
vuosia jatkuneesta sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Lunawood-lämpöpuu on
puhdas kotimainen luonnonmateriaali, jonka valmistukseen käytetään ainoastaan
lämpöä ja vesihöyryä. Täysin kemikaalivapaa lämpökäsittelyprosessi tekee puusta
mittapysyvän, kestävän ja täysin pihkattoman tuotteen. Siksi Lunawood-lämpöpuu
on kaikin tavoin erinomainen sisustusmateriaali. Ja kaiken lisäksi samaa profiilia
voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, jolloin ulko- ja sisäpinnat voivat puhua saumattomasti samaa kieltä sekä luoda esteettisen ja harmonisen kokonaisuuden.

Forum Braga, Portugali
Arkkitehti: Barbosa and guimarães architects
Kuva: Tiago Casanova

LUNA DUAL SHADOW
Luna Dual Shadow 26x142 Thermo-D WW
• Valeurallinen paneeli sisä- ja ulkoseiniin
• Helppo asentaa
• Piilonaulattava

Lämpöpuurimat ja -paneelit erilaisilla pintastruktuureilla sekä pyöreillä tai perhosenmuotoisilla oksilla tuovat näyttävyyttä. Lunawood-lämpöpuun kauneus on epätäydellisyydessä, jossa oksat ja halkeamat luovat Lunawood sisäverhoilutuotteisiin
aidon, rustiikkisen ja luonnollisen ilmeen.

LUNA FEMMA
Luna Femma 26x142 Thermo-D WW
• Perinteisen sormipaneelin nykyaikainen versio
• Modernia twistiä luo ura sormien välillä sekä
tasaiseksi höylätyt sormien harjat

ILOA
KAIKILLE AISTEILLE

LUNA AALTO
Luna Aalto 32x142 Thermo-D RW
• Kaunis aallonmuotoinen profiili,
joka luo pehmeän 3D-vaikutelman
• Silkkinen höyläpinta, johon
oksat luovat luonnollista ulkonäköä

SILKKINEN JA AITO
Höylätyn Lunawood-lämpöpuun pinta on sileä, silkkinen ja miellyttävä. Lunawoodsisäverhoustuotteissa on erikokoisia ja -muotoisia oksia ja rustiikkisuutta.
ELOISA JA LUONNOLLINEN
Kauniin ruskeansävyinen, ainutlaatuisesti hehkuva Lunawood-lämpöpuu tuo palan
luontoa kaupunkiympäristöön. Lämpöpuurimat ja -paneelit erilaisilla pintastruktuureilla, pyöreillä tai perhosenmuotoisilla oksilla luovat eloisan ja aidon tunteen.

B Home, Espanja
Arkkitehti: Baragaño Architects
Kuva: © Mariela Apollonio

LUNAWOOD RIMATUOTTEET
Luna SHP 42x42/68/92/140 Thermo-D RW
• Ympärihöylätyt rimatuotteet lukuisiin
käyttötarkoituksiin niin sisä- kuin ulkotiloissa
• Leikittele eri leveyksillä sekä
monipuolisilla asennusmahdollisuuksilla

PUHDAS LUONNON TUOKSU
Vain lämmöllä ja vesihöyryllä, ilman kemikaaleja valmistettu, pihkaton Lunawoodlämpöpuu tuo sisätiloihin uuden ulottuvuuden: lämpökäsitellyn puun hienovaraisen ja aavistuksen savuisen tuoksun. Lunawood-lämpöpuu valmistetaan kotimaisesta, sertifoidusta puusta, jossa on aito tuntu ja tuoksu.

LUNA TGV
Luna TGV 17x188 Brushed Thermo-S WW

MIELLYTTÄVÄ ÄÄNIYMPÄRISTÖ
Lunawood-lämpöpuulla verhoillut seinät, alakatot, lattiat ja muut sisustuskokonaisuudet luovat ääntä vaimentavan pinnan ja ne pehmentävät ääniympäristöä
luonnollisesti.

• Leveä rustiikkinen kuusipaneeli
• Luonnollinen ja näyttävä harjattu pinta

LUNA PANEL SYSTEM
Luna Panel System 19x68/117/165 Thermo-D RW

MITTA- JA
MUOTOPYSYVÄ

KAIKKIIN
ILMASTOIHIN

LAHON- JA
SÄÄNKESTÄVÄ

PUHDAS LUONNONMATERIAALI

HYVÄ LÄMMÖNERISTYSKYKY

PIHKATON

• Tyylikäs, moderni paneelituoteperhe
• Leikittele ja rytmittele pintaa
kolmella eri leveydellä
• Paneeleiden väliin jää vain kapea 3mm ura

UUSIUTUVASTA
METSÄSTÄ

Duplio Tynell
Suunnittelija: Sanna Piitulainen
Kuva: Sami Tirkkonen

Tutustu kattavaan sisäverhousvalikoimaan sekä asennus- ja huolto-ohjeisiin
LUNAWOOD.COM

Jokainen tuotteemme on pala uusiutuvaa pohjoismaista metsää ja vuosien ammattitaidon tulos. Myrkytön Lunawoodlämpöpuu soveltuu rakentamiseen kaikissa ilmasto-olosuhteissa. Tuotteemme ovat mittapysyviä ja pihkattomia. Nämä
ainutlaatuiset ominaisuudet inspiroivat arkkitehteja, suunnittelijoita ja rakentajia luomaan upeita projekteja ympäri maailmaa.

Tuotantolaitoksemme Suomessa muokkaavat pohjoismaisesta männystä ja kuusesta kestävää ja kaunista lämpöpuuta.
Se on ihanteellinen perusta ja rakennusmateriaali ekologiseen
ja terveelliseen suunnitteluun, rakentamiseen ja asumiseen.

Lunawood-lämpöpuun tuotanto alkoi vuonna 2002. Tällä
hetkellä yritys työllistää yli 100 ammattilaista Suomessa ja
tärkeimmissä vientimaissa. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat
Iisalmessa, Kaskisissa ja Joensuussa ja yrityksemme pääkonttori on Lahdessa. Vuonna 2019 Oy Lunawood Ltd:n liikevaihto
oli 49 milj. €.
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Lunawood on lämpökäsitellyn puun globaali markkinajohtaja
ja edelläkävijä. Rakastamme pohjoismaista metsää sekä sen
vapautta ja kiistämätöntä voimaa. Missiomme on luoda yhteys
luonnon ja urbaanin ihmisen välille. Tuotteidemme avulla
tuomme metsän rauhoittavan vaikutuksen lähelle modernia
elinympäristöä kaikkialla maailmalla.
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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.

