
Kestopuutuotteet 
priimaluokan  

piharakentamiseen



Mitä sinä haluaisit tehdä?

Kun rakennat ulos, kestopuu on paras 

puumateriaali, jonka voit valita.  

PrimaTimberin kestopuu on paine-

kyllästetty puun sydämeen asti, mikä 

antaa sille erinomaisen suojan lahoamista 

vastaan. PrimaTimberin kestopuulla 

itsensä toteuttaminen on helppoa. 



Höylätyt lankut, 
laudat ja rimat
PrimaTimberin höylätyillä lauta-, lankku- ja rimatuotteilla saat 
siistin ja tyylikkään pinnan vaikkapa terassiin, laituriin tai aitaan. 
Höylättyihin tuotteisiin on saatavilla sileäksi höylätyn pinnan li-
säksi erilaisia uraprofiileja. Niistä syntyy erinäköisiä pintoja eri-
laisiin tarpeisiin. Uraprofiili tuo myös turvallisuutta muun muassa 
laiturin pintaan, sillä se on kosteana pitävämpi kuin sileä pinta.

Kun terassin kanteen tarvitaan todellista kestävyyttä ja jykevyyt-
tä, on paras valinta 45 millimetrin höylätty lankku. Myös aidan 
sekä muiden ulkorakenteiden sileä ja kaunis ulkonäkö saavutetaan 
höylätyillä tuotteilla. Koristeluun ja muuhun viimeistelyyn löytyy 
erilaisia rimavaihtoehtoja useissa kokoluokissa.

PrimaTimberin kestopuusta höylättyjä tuotteita käytetään maan-
päällisissä rakenteissa, ja ne kyllästetään AB-luokkaan.
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Sahapintaiset  
laudat ja rimat
PrimaTimberin sahapintaisia lauta- ja rimatuotteita voi käyttää 
esimerkiksi aitojen ja näkösuojien rakentamisessa. Sahapintainen 
tuote on paras silloin, kun rakenne halutaan maalata, sillä maali 
tarttuu sahapintaan paremmin.

Kun laituri ei vaadi höylätyn tuotteen viimeisteltyä ulkonäköä, 
mutta haluat saada siitä käytännöllisen ja turvallisen, on sahapin-
tainen materiaali hyvä vaihtoehto.  Sahapinta tuo laiturin kanteen 
enemmän pitoa kuin höylätty vaihtoehto, joten se ei ole märkä-
näkään liukas. Laituria rakentaessa kannattaa suosia paksumpaa 
sahattua lautaa.

PrimaTimberin kestopuusta sahattuja lautoja ja rimoja käyte-
tään maanpäällisissä rakenteissa, ja ne kyllästetään AB-luokkaan.
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Runkomateriaalit
Jotta terassi, laituri ja portaat pysyvät kauniina ja turvallisina, nii-
den runko on rakennettava huolellisesti. Kestävän perustuksen 
rakentaminen onnistuu sahapintaisilla ja mitallistetuilla lankuilla, 
parruilla sekä liimapuilla.

Runkorakenteet eivät useinkaan tarvitse sileää höyläpintaa, jo-
ten niiden rakentamiseen sopivat hyvin sahapintaiset lankut ja 
parrut. Jos kuitenkin haluat käyttää viimeistellympää materiaalia, 
valintasi on mitallistettu lankku. Karkeahöylätyn pinnan ansiosta 
mitallistettua lankkua on helppo käsitellä, eikä hintakaan nouse 
merkittävästi. Toisinaan esimerkiksi ison laiturin rakentaminen 
vaatii yli normaalin sahatavaran mittaisia runkopuita, jolloin va-
littavana on sormijatkettuina myös pidempiä vaihtoehtoja.

Kun terassisi tai laiturisi kaipaa loppusilausta, käytä höylättyä 
liimapuuta. Siitä saa esimerkiksi erinomaisen tukevat kaidetolpat. 
Liimapuu valmistetaan useammasta lamellista, jolloin sen luon-
tainen eläminen on vähäisempää. Näin se sopii mainiosti terassin 
tai laiturin viimeistelyyn.

PrimaTimberin runkomateriaalit kyllästetään suoraa maa- ja 
vesikosketusta kestävään A-luokkaan. Liimapuut kyllästetään 
AB-luokkaan.
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Aitapaalut
Aitapaalut sopivat nimensä mukaisesti aitojen rakentamiseen, ja nii-
tä käytetäänkin piharakentamisen lisäksi maatalousrakentamisessa. 
Lisäksi niillä voi vaikkapa tukea pensaita. Kokovalikoima tarjoaa 
vaihtoehdon juuri oman rakennuskohteen oikeanlaiseen tukemiseen.

PrimaTimberin painekyllästetty aitapaalu on jykevä ja sään-
kestävä materiaali, jota on saatavilla sekä tylpällä että teroitetulla 
päällä. Teroitetun pään etu on, että se on helpompi upottaa maa-
han. Maakosketuksen takia PrimaTimberin aitapaalu kyllästetään 
A-luokassa taaten sille pitkän käyttöiän.
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Valitse kerralla laadukkaasti!

PrimaTimberin kestopuu saa sitkeytensä 

pohjolan metsistä. Voit luottaa siihen, että 

terassisi kestää vuosikymmenet välittämättä 

edes syysmyrskystä tai talven roudasta.



uJoensuu

PrimaTimber 
– puun kyllästystä 
pitkillä perinteillä
PrimaTimberin juuret juontavat aina 1950-luvulle, jolloin ilomant-
silainen Iivari Mononen alkoi luoda elinkeinoaan puutavarayrit-
täjänä. Uutterasti pylväskauppaa tehnyt Iivari tunnettiin ennen 
kaikkea luotettavana kauppakumppanina niin pohjoiskarjalais-
ten metsänomistajien kuin puutavaran ostajienkin keskuudessa.

Aluksi toiminta keskittyi raakapylväiden myyntiin, mutta vuo-
sikymmenien aikana pylväitä alettiin kyllästää itse. Myöhemmin 
vuosituhannen vaihteessa Iivari Mononen Oy halusi laajentaa 
korkean kyllästämisosaamisensa pylväistä myös muihin puutuot-
teisiin, kuten laituri- ja terassilautoihin. Tämän johdosta Joensuus-
sa perustettiin vuonna 2003 PrimaTimber, joka jatkaa ylpeänä 
konsernin osaamista ja laadukkuutta kestopuutuotteiden parissa.

ISO 9001
ISO 14001

PEFC/02-31-152

Vain hyvästä  
saa paremman
Haluamme auttaa sinua kaikin tavoin tekemään pihastasi parhaan 
mahdollisen paikan nauttia elämästä. PrimaTimberin kestopuu 
tehdään pohjoisen ilmastossa karaistuneesta männystä, joka on 
peräisin luotettavilta, vastuullisilta ja pitkäaikaisilta yhteistyö-
kumppaneiltamme. Tasalaatuisesta ja taidolla kyllästetystä puusta 
syntyy käsissäsi paras lopputulos.

PrimaTimber on paras yhteistyökumppani, sillä meille on tär-
keintä tyytyväinen asiakas. Kotipihan rakentajien lisäksi Prima-
Timber auttaa tuotteidemme myyjiä sekä ammattimaisia puu-
rakentajia onnistumaan. Ratkaisemme tarvittaessa asiakkaan 
haasteet hänen puolestaan. Kun materiaali ja palvelu on hyvää, 
sinulla on mahdollisuudet parempaan rakentamiseen.
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Laudat ja lankut

Sileä

Vino

Ruskea

Vihreä

Harmaa

Suunnikas

Sileä

KaideHelmi

Aalto

Deck
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Profiilivaihtoehdot Sävyt Tuotteet
Höylätyt laudat, lankut ja rimat
Laudat 21 x 95 28 x 95 28 x 120 28 x 145 33 x 145

Lankut 45 x 95 45 x 120 45 x 145 45 x 170 45 x 195

Rimat 21 x 45 sileä 42 x 42 / 28 vino 28 x 68 suunnikas 45 x 120 kaide

Sahapintaiset laudat ja rimat
Laudat 19 x 100 22 x 100 25 x 100 38 x 150

Rimat 22 x 50 25 x 50 50 x 50 kolmio

Runkomateriaalit
Sahapintaiset lankut 50 x 100 50 x 125 50 x 150 50 x 200

Mitallistetut lankut 48 x 48 48 x 73 48 x 98 48 x 123 48 x 148 48 x 173 48 x 198

Sahapintaiset parrut 75 x 75 75 x 150 75 x 200 100 x 100 125 x 125 150 x 150 200 x 200

Liimapuut 70 x 70 90 x 90 115 x 115Mitä sinä haluaisit tehdä?

Kun rakennat ulos, kestopuu on paras 

puumateriaali, jonka voit valita.  

PrimaTimberin kestopuu on paine-

kyllästetty puun sydämeen asti, mikä 

antaa sille erinomaisen suojan lahoamista 

vastaan. PrimaTimberin kestopuulla 

itsensä toteuttaminen on helppoa. 

Aitapaalut, teroitetut
mm 1500 1800 2100 2400 3000

ø 60 × × ×

ø 80 × × × ×

 ø 100 × ×



www.primatimber.fi
www.facebook.com/primatimber

primatimber oy
rantakatu 25 c, 80100 joensuu

tuotantolaitos
kuhasalontie 31, 80230 joensuu


