
 

 

Puun ja erilaisten puupaneelien käyttö sisustuksessa jatkaa edelleen kasvuaan. Aivan uudenlaista svengiä kotien ja 
julkitilojen sisustukseen saa uusilla rytmikkäillä Witka Wood Rock ja Soul -sisustuspaneeleilla, joissa yhdistyy ajaton 
skandinaavinen muotoilu ja suomalainen puunkäsittelyn huippuosaaminen. Paneelit valmistetaan Novo Woodin tehtaalla 
Hollolassa. 

Witka Wood -paneelit ovat profiililtaan 20 mm, mikä tekee niistä markkinoiden paksuimpia sisustuspaneeleja. Profiilin 
massiivisuus mahdollistaa näyttävän pinnan, jossa kolmiulotteisuus ja mittasuhteet tulevat paremmin esille. Tuote on myös 
testattu jämäkäksi ja helposti asennettavaksi. 

"Huomasin, että markkinoilta puuttui paksu jalopuinen sisustuspaneeli, jossa on juuri oikeanlainen rytmi. Kohtaamisemme Novo 
Woodin toimitusjohtajan, Jarkko Puskan, kanssa muutama vuosi sitten johti yhteistyöhön, jossa heidän huippuosaamisensa 
yhdistyi Witka Woodin muotoilufilosofiaan. Tuotteen pitää olla kaunis ja kestää aikaa", kertoo paneelimalliston 
suunnittelija Ville Witka. 

Paneeleissa on kaunis skandinaavinen muotokieli ja selkeä rytmi: teräväreunainen Rock-paneeli edustaa tiukempaa ja 
särmikkäämpää ’komppia’ ja muodoiltaan pyöristetyssä Soul-paneelissa on pehmeämpi svengi. Puulajeina on käytetty tammea 
ja saarnea perinteisen koivun ja männyn ohella. Paneelit on myös suunniteltu sointuvaksi toisiinsa. Sävyt on valittu siten, että 
jokaiseen kotiin löytyy sopiva tuote: Arvokas tammi, perusmänty kivalla värityksellä tai Soul, joka on perinteisen sormipaneelin 
modernisoitu versio. Kaikista paneeleista löytyy versioita harvemmilla ja tiheämmillä urituksilla, joten rytmiä näistä paneeleista 
ei puutu.  

 



Tuotanto Hollolassa ja materiaalit vastuullisista lähteistä 

Witka Wood -paneelit on suunniteltu soveltuvaksi yksityisiin sekä julkisiin kohteisiin. Tavallisimpia sisustuspaneelien 
käyttökohteita ovat edelleen erilaiset rimakatot- ja seinäpinnat, mutta vain mielikuvitus on rajana paneelimalliston 
hyödyntämisessä. Witka Wood -paneeleita voi käyttää myös erilaisissa kalusteissa ja ovissa, joihin se soveltuu hyvin 
jämäkkyytensä ansiosta. Mallistosta löytyy myös saunatiloihin sopivaksi käsitelttyjä tuotteita. 

Witka Wood -sisustuspaneelimallistolle on myönnetty Design from Finland -merkki. Se kertoo, että tuote on muotoiltu 
Suomessa ja tuotettu vastuullisesti. Paneeleiden valmistamiseen käytettävän materiaalin Novo Wood hankkii luotettavilta 
tavarantoimittajilta.  

"Meille on tärkeää, että tuotteiden materiaali on hankittu itse vastuullisista lähteistä ja sen alkuperä on tiedossa. Myös tuotteen 
valmistus tapahtuu omissa tuotantotiloissamme Hollolassa, joten koko tuotantoketju on hallinnassamme", Puska kertoo. 

Witka Wood -paneelimalliston tuotteet ovat herättäneet paljon kiinnostusta ammattilaisten, kuten sisustusarkkitehtien ja -
suunnittelijoiden sekä myös kuluttajien keskuudessa. Muun muassa viime kesän Asuntomessujen oheiskohteessa Kisakallion 
Villa Lipan saunaosastolla nähty musta Rock 4 -paneeli oli yksi kohteen kuvatuimpia tuotteita sisäkatoissa käytettyjen vaaleiden 
Rock 2 -rimapaneelien lisäksi.  

Witka Wood -paneeliperheen tuotteet ovat saatavilla joko suoraan valmistaja Novo Woodilta tai jälleenmyyjiltä, joiden tiedot 
löytyvät Novo Woodin sivulta. Tuotehinnasto löytyy ohesta. 

Haluatko näytepakkauksen tuotteista? 

Tuotenäytteet saat lähettämällä pyynnön sähköpostitse: annukka.leppajarvi@novowood.fi

Lisätietoja ja kuvia: 

Jarkko Puska, toimitusjohtaja, Novo Wood +358 40 824 0048 / jarkko.puska@novowood.fi 
Annukka Leppajarvi, myynti +358 40 7087478/ annukka.leppajarvi@novowood.fi 

Ville Witka, suunnittelija, Witka Wood +358 50 043 6630 / ville@witka.com    
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