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Uuden ajan design

Woodio Wall -sisustuspaneeli
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Woodio Wall120 -sisustuspaneeli 
värissä Polar.

Uuden ajan design

Woodio Wall -sisustuspaneeli on tehty tämän 

päivän sisustussuunnittelijoille ja niille, jotka 

nauttivat oman kotinsa sisustamisesta ja käsillä 

tekemisestä. Woodio Wall -sisustuspaneeli luo 

kivipintaa muistuttavan vaikutelman ilman kiven 

raskautta, joten voit antaa tilallesi ainutlaatuisen 

ilmeen olipa sisustustyylisi perinteinen tai 

moderni. 

Woodio®-materiaalin hienostunut rakenne ei 

vie liikaa huomiota, ja se tekee tilastasi muun 

sisustuksen kanssa entistä viehättävämmän. 

Paneelia voi käyttää luovasti esimerkiksi 

koristepaneelina kuivissa seinäpinnoissa, työstää 

pöytälevyksi tai sängynpäädyksi. Voit myös 

asentaa sen koristamaan keittiön välitilaa. Vain 

mielikuvituksesi on rajana!W
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Lämmin valkoinen sävy, jossa on 
häivähdys hopeaa

Tyylikäs hiilenmusta sävy, jossa on 
ripaus savun sinistä.

Värjäämättömän haapapuun
luonnollinen ja harmoninen sävy.

Polar CharNatural

Saatavana Woodio Core -väreissä

Woodio Wall120 
-sisustuspaneeli
keittiön taustalevynä
värissä Char.
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Woodio Wall120 -sisustuspaneeli 
värissä Natural.

Helppo käsitellä

Woodio Wall -sisustuspaneeleita on helppo 

leikata, asentaa ja käyttää. Tarvitset sisustukseen 

vain tavallisia puu- ja kiinnitystyökaluja. 

Sisustuspaneelin pinta on vedenkestävä, helppo 

pitää puhtaana ja se kestää kuumuutta ja iskuja. 

Sisustuspaneeli sopii useimpiin yksityisiin 

ja kaupallisiin kuiviin sisätiloihin. Lisätietoja 

tuotetiedoissa. M
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Mitat 1197 mm x 597 mm x 6 mm (pituus x korkeus x leveys), neliömäärä 0,714 m².

Materiaali Woodio® massiivipuukomposiitti, jossa on veden- ja UV-säteilyn kestävä pinnoite, 
joka ei naarmuunnu tai likaannu helposti. Lämmönkestävä. Kestää 120 °C:n lämpöä 
jopa tunnin. 

Paino 5 kg / paneeli

Suoritustasoilmoitukset M1 -päästöluokitus, paloluokitus F (käyttäytymistä ei määritetty).

Värit Natural, Polar, Char

Asennus Helppo asentaa. Woodio Wall -sisustuspaneelin voi sahata ja työstää tarvittaviin 
mittoihin. Woodio Wall -sisustuspaneelin asennuspinnan täytyy olla kuiva, puhdas 
ja tasainen. Asennukseen voi käyttää useimpia rakennusliimoja tai epoksilaasteja. 

Pakkaus sisältää asennusohjeet.

Vain koristeellinen sisäpaneeli, ei sovellu kylpyhuoneeseen.
Ei sovellu käytettäväksi kaasu- tai puulieden läheisyydessä.

Natural

Polar Char

Woodio Wall120 
-sisustuspaneeli
Polar-valkoisena.
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Helppo leikata, asentaa ja käsitellä. Paneelia 
voidaan leikata sopivalla sahalla. Paketti sisältää 
yksinkertaiset ja selkeät asennusohjeet.

Helppo pitää puhtaana. Pyyhi tarvittaessa 
pehmeällä, kostealla liinalla ja käytä mietoa 
astianpesuainetta tai saippuaa. Yksinkertaista!

Pieni hiilijalanjälki. Emme käytä tuotannossa vettä, 
eikä tuotantoon kuulu paljon energiaa kuluttavia 
vaiheita. Materiaali sitoo hiilidioksidia. Polta 
energiajätteenä tuotteen elinkaaren lopussa. 
Ei kaatopaikkajätettä.

Yksi paneeli, monta käyttötapaa. Woodio Wall 
-sisustuspaneeli on kestävä, vedenkestävä 
sekä lämmön- ja iskunkestävä. Woodio Wall 
-sisustuspaneeli luo vaikutelman kivipinnasta ilman 
kiven raskautta.

Woodio Wall -sisustuspaneeli on perinteisiin 
keraamisiin ja kivilaattoihin verrattuna kevyt. 
Tämä auttaa meitä vähentämään päästöjä myös 
logistiikassa.

Monipuolinen

Kestävän kehityksen mukainen

Kevyt

Helppo kunnossapito

Nopea asentaa
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Yes, it’s wood.

Woodio Oy

www.woodio.fi

woodio@woodio.fi

@woodiodesign


