
Rakenna priimaluokan  
puutuotteilla



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 
miellyttävän ja tyylikkään pinnan vaikkapa terassiin, laituriin tai 
aitaan. Sileäksi höylätyn pinnan ohella erilaiset uraprofiilit luo-
vat ulkonäköä, pitoa ja turvallisuutta vaikkapa kostean laiturin 
pintaan.

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 saavute-
taan höylätyillä tuotteilla. Koristeluun ja viimeistelyyn soveltuvat 
erinomaisesti tyylikkäät rimavaihtoehdot.

PrimaTimberin höylättyä kestopuuta käytetään maanpäällisissä 
rakenteissa, ja se kyllästetään AB-luokkaan.
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Sahapintaiset  
laudat ja rimat
PrimaTimberin sahapintaisia lauta- ja rimatuotteita voi käyttää 
esimerkiksi aitojen ja näkösuojien rakentamisessa. Sahapintaan 
maali tarttuu höyläpuuta paremmin.

Kun laituri ei vaadi höylätyn tuotteen viimeisteltyä ulkonäköä, 
mutta haluat saada siitä käytännöllisen ja turvallisen, on saha-
pinta hyvä vaihtoehto.  Se tuo laiturin kanteen enemmän pitoa 
kuin höylätty vaihtoehto, eikä ole märkänäkään liukas. Laiturissa 
kannattaa suosia paksumpaa sahattua kansimateriaalia.

PrimaTimberin sahapintaisia kestopuulautoja ja -rimoja käyte-
tään maanpäällisissä rakenteissa, ja ne kyllästetään AB-luokkaan.
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Runkomateriaalit
Terassi, laituri ja portaat pysyvät kauniina ja turvallisina, kun nii-
den runko rakennetaan huolellisesti. Kestävä perustus onnistuu sa-
hapintaisilla ja mitallistetuilla lankuilla, parruilla sekä liimapuilla.

Runkorakenteet eivät useinkaan kaipaa sileää höyläpintaa. Jos 
kuitenkin haluat käyttää viimeistellympää materiaalia, valintasi 
on karkeahöylätty, mitallistettu lankku. Sitä on helppo käsitellä, 
eikä hintakaan nouse merkittävästi. Ison laiturin rakentaminen 
vaatii toisinaan pidempiä runkopuita, jolloin valittavana on sor-
mijatketut vaihtoehdot.

Kun terassisi tai laiturisi kaipaa loppusilausta, käytä höylättyä lii-
mapuuta. Siitä saa esimerkiksi erinomaisen tukevat kaidetolpat. 
Liimapuu valmistetaan useammasta lamellista, jolloin sen luon-
tainen eläminen on vähäistä. 

PrimaTimberin runkomateriaalit kyllästetään suoraa maa- ja ve-
sikosketusta kestävään A-luokkaan. Liimapuut kyllästetään AB-
luokkaan.
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Aitapaalut
Aitapaalut sopivat nimensä mukaisesti niin piha- kuin maatalous-
rakentamiseen. Lisäksi niillä voi tukea vaikkapa pensaita. Kokova-
likoima tarjoaa vaihtoehtoja lukuisiin kohteisiin.

PrimaTimberin painekyllästetty aitapaalu on jykevä ja säänkestävä 
materiaali, jota on saatavilla sekä tylpällä että teroitetulla päällä. 

Maakosketuksen takia PrimaTimberin aitapaalu kyllästetään A-
luokkaan, mikä takaa 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.





PrimaTimber 
– pitkät perinteet
PrimaTimber Oy:n juuret juontavat 1950-luvulle, jolloin ilo-
mantsilainen Iivari Mononen aloitti puutavarayrittäjänä. Iivaria 
arvostettiin ennen kaikkea luotettavana kauppakumppanina niin 
metsänomistajien kuin puutavaran ostajienkin keskuudessa.

Toiminta keskittyi aluksi raakapylväiden myyntiin, mutta vuosi-
kymmenien aikana pylväitä alettiin kyllästää myös itse. Myöhem-
min Iivari Mononen Oy laajensi osaamisensa pylväistä myös mui-
hin puutuotteisiin, kuten laituri- ja terassilautoihin. PrimaTimber 
Oy perustettiin 2003, ja se jatkaa ylpeänä konsernin osaamista 
rakennus- ja kestopuutuotteiden parissa.

Haluamme yhä vaalia näitä Iivarin perinteitä. Puumme on peräisin 
vastuullisilta metsänomistajilta, pohjoisen ilmastossa kasvaneista 
metsistä. Sertifioidut laatujärjestelmämme varmistavat parhaan 
lopputuloksen. Tasalaatuisesta ja taidolla kyllästetystä puusta 
syntyy käsissäsi paras lopputulos.

oppaat ja ideat  www.primatimber.fi



Näistä merkeistä 
tunnistat laadun
AB-luokkaan kyllästetyt tuotteet soveltuvat maanpinnan yläpuo-
lisiin kohteisiin kuten laitureiden ja terassien kansiin, jotka eivät 
ole suorassa maa- tai vesikosketuksessa. AB-luokan tunnistat kel-
taisesta päätylipukkeesta.

A-luokkaan kyllästetään kaikki 48 mm tai sitä paksummat tuot-
teet. Ne soveltuvat suoraan maa- ja vesikosketukseen. Kohteina 
ovat esimerkiksi erilaiset pilarit ja runkopuut. A-luokan tunnistat 
valkoisesta päätylipukkeesta.

Kestopuutuotteiden lisäksi tuoteperheeseemme kuuluvat nykyisin 
myös muut sahatavaran jalosteet. CE-merkityt lujuuslajitellut kuu-
situotteet muodostavat yhdessä muiden höylätavaroiden kanssa 
toisiaan tukevan laadukkaan tuoteperheen. Tällä kokonaisuudella 
pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin 
ja laadukkaammin.

ISO 9001
ISO 14001

PEFC/02-31-152



Profiilivaihtoehdot Sävyt

Vino

Suunnikas

Sileä

Kaide

Ruskea

Vihreä

Harmaa

RimatLaudat ja lankut

Sileä

Helmi

Aalto

Deck

Kampa



Tuotteet, kestopuu
Höylätyt laudat, lankut ja rimat
Laudat 21 × 95 28 × 95 28 × 120 28 x 145 33 x 145

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

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

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

Rimat 22 × 50 25 × 50 50 × 50 kolmio

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

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

Sahapintaiset parrut 75 × 75 75 × 150 75 × 200 100 × 100 125 × 125 150 × 150 200 × 200

Liimapuut 70 × 70 90 × 90 115 × 115

Aitapaalut, teroitetut
mm ø 60 ø 80 ø 100

1500 ×

1800 × ×

 2100 × ×

2400 ×

 3000 × ×

PrimaTimberin kestopuut painekylläste-
tään Pohjoismaiden Puunsuojaneuvos-
ton (Nordiska Träskyddsrådet = NTR) 
vaatimusten mukaisesti A- tai AB-luok-
kaan. Kestopuu on tarkoitettu vain ulko-
käyttöön, sitä ei tule käyttää sisätiloissa.

C24 lujuuslajiteltu höylätavara 48 × 98 48 × 123 48 × 148 48 × 173 48 × 198 48 × 220

Muu höylätavara 20 × 48 23 × 48 30 × 48 48 × 48 48 × 73

Muut tuotteet
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