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LUNAWOOD LÄMPÖPUU®



HYVÄ LÄMMÖN-
ERISTYSKYKY

MITTA- JA
MUOTOPYSYVÄ

KAIKKIIN
ILMASTOIHIN

PIHKATON

Lunawood ulkoverhoilutuotteet ovat pont-
tilautoja, joissa on joko suorat tai viistetyt 
reunat luoden houkuttelevia varjoefektejä. 
Profiilien kiinnitys tehdään joko näkyvillä 
ruuveilla tai piilonaulauksella.

Lunawood-lämpöpuusta valmistetuilla 
rimatuotteilla saadaan julkisivuun erilaisia 
syvyyksiä sekä valon ja varjon leikkiä. Aurin-
kosuojana käytetyt rimat ovat ekologinen 
tapa jäähdyttää rakennuksia. Rimatuotteita 
voidaan käyttää hyvin myös sisätiloissa, 
vaikkapa alakatoissa ja tehosteseinissä.

RIMATUOTTEETULKOVERHOUSLAUDAT

SISÄVERHOUS

LUNAWOOD LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI

PIHARAKENTAMINEN

LÄMPÖKÄSITELTY SAHATAVARA

ULKOVERHOUS
Lunawood-lämpöpuu on ekologinen valinta ulkoverhouksiin ja julkisivuihin. Tuotevalikoi-
maan kuuluvat ulkoverhouslaudat ja rimatuotteet. Kotimainen Lunawood-lämpöpuu on 
kestävä ja kaunis ja sen mitta- ja muotopysyvyys on erinomainen. Lunawood-lämpöpuu on 
väriltään kauniin ruskea ja pintakäsittelemällä sen sävy saadaan säilymään. Käsittelemättö-
män tuotteen pinta harmaantuu ajan myötä UV-valon vaikutuksesta.

Samaa Lunawood tuotetta voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkoverhoilussa. Lunawood mah-
dollistaa harmonisen esteettisen kokonaisuuden sisältä ulos ja ulkoa sisälle samoilla profii-
leilla. Leikittelemällä eri levyisillä ja eri tavoin suunnatuilla ja viimeistellyillä profiileilla tilaan 
voidaan luoda ajaton ilme ja kokemus, joka hivelee kaikkia aisteja. Lunawood-lämpöpuussa 
on hieno ja luonnollinen tuntuma, ulkonäkö ja tuoksu.

Lunawood Lämpöpuukomposiitti on markkinoiden ainoa kotimainen ja puupohjainen kom-
posiittituote. Kestävänä tuotteena se sopii terasseihin, laitureihin, parvekkeille, portaisiin – 
kaikkiin ulkokohteisiin, joissa terassilaudalta vaaditaan pitkää käyttöikää, helppoa ylläpitoa 
ja modernia ulkonäköä.

Lunawood-lämpöpuu on täydellinen valinta terasseille, joiden ulkoasusta halutaan siisti ja 
tyylikäs ilman näkyviä ruuveja. Lämpöpuu on lisäksi kestävä ja turvallinen materiaali monen-
laisille puutarha- ja ulkorakenteille: pergoloille, tilanjakajille, näkösuojille ja aidoille.

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

EKOLOGINEN JA KOTIMAINEN  
LUNAWOOD-LÄMPÖPUU®

Lunawoodin lämpökäsitelty puu on ympäristöystävällinen ja säänkestävä puutuote 
monipuoliseen rakentamiseen ja sisustamiseen. Lämpöpuun edistykselliset ominai-
suudet mahdollistavat innovatiivisen puunkäytön suunnittelijoille ja rakentajille kai-
kissa ilmasto-olosuhteissa.

Tuotteidemme korkea laatu alkaa sertifioidusta pohjoismaisesta männystä ja kuusesta 
- vain huolella valittu terveoksainen sahatavara on tarpeeksi hyvää lopputuotteidemme raa-
ka-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-lämpöpuussa 
on hieno ja luonnollinen 

tuntuma, ulkonäkö ja 
tuoksu

PUHDAS LUONNON- 
MATERIAALI

MIELLYTTÄVÄT 
OMINAISUUDET

Casa A Portugalissa. Arkkitehti: REM'A arquitectos. 
Kuva: Ivo Tavares Studio

Yksityiskodit Liettuassa.  
Arkkitehti: Kap Architects &
Paleko Architects Studio. 
Kuva: Nobert Tukoj 

Gêres House Portugalissa.  
Arkkitehti: Carvalho Araújo
Kuva: NUDO

Project Ö Suomessa. Arkkitehti:  
Aleksi Hautamäki ja Milla Selkimäki
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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 markkinajoh-
taja 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 
elinympäristöä kaikkialla maailmalla. 

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

Jokainen tuotteemme on pala uusiutuvaa pohjoismaista met-
sää ja vuosien ammattitaidon tulos. Myrkytön Lunawood- 
lämpöpuu soveltuu rakentamiseen kaikissa ilmasto-olosuh-
teissa. Tuotteemme ovat mittapysyviä ja pihkattomia. Nämä 
ainutlaatuiset ominaisuudet inspiroivat arkkitehteja, suunnitte-
lijoita ja rakentajia luomaan upeita projekteja ympäri maailmaa. 

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 pääkont-
tori on Lahdessa. Vuonna 2019 Oy Lunawood Ltd:n liikevaihto 
oli 49 milj. €.
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