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PUISEN ULKOVERHOUKSEN ASIANTUNTIJA

KORKEALAATUISET ULKOVERHOUSTUOTTEEMME

Puuvalmis

Pohjamaalattu

Välimaalattu

Puuvalmiin ulkoverhouslaudan materiaalina on tiheäsyinen pohjoisen kuusi. Valikoimassamme on kattava valikoima erilaisia profiileja, jotka rakentaja voi pintakäsitellä työmaalla.

Pohjamaalattu profiili on kustannustehokas rakennusmateriaali, joka nopeuttaa
rakentamista, sillä asennuksen jälkeen
voi tehdä pintamaalauksen. Pohjamaalaus tehdään teollisesti sisätiloissa, joten maalausjälki on tasalaatuinen, mikä
parantaa myös pintamaalauksen laatua
ja kestävyyttä. Profiilin kolmelle näkyvälle pinnalle tehty pohjamaalaus varmistaa
sääsuojauksen.

Välimaalaus nopeuttaa rakentamista selvästi, sillä tehtaalla tehdään valmiiksi pohjamaalaus ja yksi pintamaalauskerros laudan kolmelle näkyvälle pinnalle. Välimaalaus tehdään teollisesti kuivissa sisätiloissa, mikä varmistaa ulkoverhousprofiilien
tasalaatuisuuden ja maalipinnan kestävyyden. Lopullisen pintamaalauksen voi
tehdä heti asennuksen jälkeen tai halutessaan myöhemminkin, sillä välimaalaus antaa verhoilulle hyvän säänkeston.

Huippumoderni höyläämömme ja tarkka
laadunvalvonta varmistavat, että kaikissa profiileissamme on erinomainen työstöjälki ja -tarkkuus

Lapin Metsämarkkinat LKV

Puutoimitukset 6,1 milj. m3 | Kiinteistökaupat 2 200 kpl

Ulkoverhoukseen kannattaa
valita kestävä, kosteutta
hylkivä, tiheäsyinen puu.

Tutustu sertifikaatteihimme ja
rakennustapaselostukseen:
www.veljeksetvaara.fi/fi/laatu

•P
 uu on ympäristöystävällinen
rakennusmateriaali.
•P
 itkälle jalostetulla tuotteella
rakentaminen on helppoa ja
nopeaa.

Sertifikaatit
Panostamme kaikessa toiminnassamme
korkeaan laatuun. Sekä henkilökuntamme, kalustomme, käyttämämme pintakäsittelyaineet että yhteistyökumppanimme
ovat alansa huippuja. Tinkimätön ja ammattitaitoinen työmme laadukkaiden tuotteiden ja toiminnan eteen on huomioitu lukuisilla sertifikaateilla ja todistuksilla.

Pintamaalattu

Palosuojattu

Pintamaalaus takaa ulkoverhoilun korkealaatuisen ilmeen ja hyvän säänkestävyyden. Vakioiduissa olosuhteissa tehty
teollinen pohjamaalaus ja kaksi pintamaalauskerrosta takaavat ulkoverhouksen ja
maalipinnan kestävyyden. Pintamaalaus
säästää työmaalla aikaa, vaivaa ja kustannuksia, sillä tehtäväksi jää vain nopea
viimeistelymaalaus.

Palosuojattu ulkoverhous sopii P1- ja
P2-paloluokkiin luokiteltuihin kohteisiin,
kuten julkisiin rakennuksiin ja hoitolaitoksiin. Voimme käsitellä kaikki ulkoverhousprofiilimme teollisella, sertifioidulla ja
korkeimman mahdollisen P1-luokan palosuojauksella.

Sahatavara ja
muut puutuotteet
Valmistamme kaikki sahatavaramme pohjoisen hitaasti kasvaneesta, tiheäsyisestä puusta. Käyttämämme puu on sertifioitua, ja siinä on keskimääräistä suurempi
sydänpuun osuus ja pienempi oksakoko.
Kattavan standardimalliston lisäksi valmistamme korkealaatuisia sisustus- ja rakennuspaneeleja sekä asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä tuotteita.

YRITYSTONTTEJA TERVOLASTA
TUTUSTU RAKENNUSPAIKKOIHIMME

www.tervola.fi
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www.veljeksetvaara.fi

Veljekset Vaara – laadun merkki
Veljekset Vaara Oy on puunjalostuksen vankka ammattilainen.
Perheyrityksen toiminnan kulmakiviä ovat sukupolvelta toiselle
olleet korkea laatu, hyvä maine ja rehellisyys.
Vuosikymmenten kokemus sekä jatkuva halu
kehittää toimintaa ovat tehneet yrityksestä
luotettavan kumppanin lukuisille talovalmistajille,
jälleenmyyjille ja puutuoteteollisuuden toimijoille.

Tunnistat laadun omasta
V–V-laivausmerkistämme!

LOGISTIIKKAHAASTEIDEN RATKAISIJA

www.pohjaset.com

• www.jssuomi.fi

Moderni konekantamme, viimeisin sahausteknologia sekä ammattitaitoinen henkilöstö
takaavat sen, että sahatavaramme on
taatusti laadukasta.

