Tuotteet

N

ovo Wood on keskittynyt jalopuiden, puupohjaisten
tuotteiden ja sisustuslevyjen maahantuontiin.
Tuotevalikoimaan kuuluu MDF- ja HDF -levytuotteet,
jalopuut, puulevyt, kaluste- ja ulkolaminaatit
sekä viilulevyt, laminaattilevyt ja sisustuslevyt.
Asiakkaamme ovat pääasiassa suomalaisia kaluste- ja
puusepänteollisuuden yrityksiä. Tarjoamme erikoistuotteita myös
laivanrakennusteollisuudelle.

Novo Wood on vuonna 2002 perustettu, NWG-konserniin kuuluva suomalainen yritys.
Toimitilamme sijaitsevat Hollolassa, jossa meillä on n. 9000m2 varasto- ja tuotantotilat.

Maailmanlaajuinen toimittajaverkosto
Huolella valittu maailmanlaajuinen toimittajaverkostomme mahdollistaa monipuolipuoliset
ja räätälöidyt tuotteet joustavine aikatauluineen.
Kotimaisten toimittajiemme lisäksi maahantuomme jalopuita, puupohjaisia levyjä ja
sisustuslevyjä mm. Intiasta, Afrikasta, Venäjältä, Saksasta, Belgiasta, Ranskasta, Italiasta,
Kroatiasta, Sloveniasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta.

Arvomme
Turvallisuus, Vastuullisuus,
Jatkuva kehitys, Asiakaslähtöisyys

Toimintatapamme
Teemme yhteistyötä luotettavien tavarantoimittajien kanssa ja kannamme vastuun
toimitusketjusta. Suurin osa tuotteistamme on sertifioituja. Tutustumme toimittajiemme
tuotantolaitoksiin henkilökohtaisesti laadun takaamiseksi. Kehitämme jatkuvasti
toimintatapojamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme pitkäkestoisiin
asiakassuhteisiin.

Varasto, joka toimii kellon ympäri
Käytössämme on nykyaikainen varastoautomaatti, jonka myötä toimitukset ovat nopeutuneet.
Asiakkaita pystytään palvelemaan entistä tehokkaammin kaiken kokoisissa tilauksissa.
Automaatti hallinnoi 650 neliömetrin alueella yli kahtasataa erilaista tuotetta.

Lisäpalvelut
Oman konekantamme lisäksi meillä on kattava alihankintaverkosto, mikä mahdollistaa
tuotteiden monipuoliset jatkojalostuspalvelut. Tarjoamme levynpaloittelua, prässäystä CNCtyöstöä sekä puutavaran aihiointia ja höyläystä. Palveluihimme kuuluu myös tuotteiden
rahditus asiakkaillemme.

Innovus Läpivärjätty MDF
Valikoimastamme löytyy Innovus läpivärjätyt MDF-levyt. Levyissä yhdistyy puun monipuoliset edut, MDF-levyjen erinomainen työstettävyys ja intensiivinen väri, joka ei auringonvalosta
haalistu. Levyt myös säilyttävät tasaisen ja sileän pinnan työstettäessäkin sekä niihin voidaan
lisätä melamiini, viilu tai laminaatti pinnoite.
Innovus läpivärjätyt MDF-levyt ovat luonnostaan ympäristöystävällisiä, sillä ne ovat formaldehydivapaita, lukuun ottamatta Deep Black väriä, joka on luokiteltu E05.
Saatavilla olevat värit: Deep Black, Sand Grey,
Berry, Curry, Royal Blue ja Terra

Standardi koko: 2800 x 2070mm
Saatavilla myös: Paloahidastavana, värissä Black
Fire X

Soveltuvuus

Pöytätasot

Huonekalut

Seinäpaneelit

Muut
sisustuskohteet

Deep Black

Sand Grey

Berry

Curry

Royal Blue

Terra

ajaton, elegantti

trendikäs,
persoonallinen

eloisa, luova,
omaperäinen

intensiivinen, räväkkä,
eksoottinen

klassinen,
harmoninen

luonnollinen,
rentouttava

Imi-Beton | Timber Formwork

IMI-Surfaces

SURFACE DESIGN

Imi-surface tuotteet soveltuvat erinomaisesi seiniin, kattoihin, lattioihin, huonekaluihin ja sisustussuunnitteluun. Tuotevalikoimasta löytyy tuotteita niin sisätiloihin, ulkotiloihin ja julkisivuihin. Imi-tuotteiden pinnat jäljittelevät muun muassa aitoa betonia ja ruostunutta metallia,
mutta ovat helpompia työstää ja siirtää niiden kevyen rakenteen ansiosta kuin aidot materiaalit.
Saatavilla olevat mallit: Boards, Flex, Mat,
Facade Panel, Outdoor Boards, Plus ja Acoustic

Saatavilla olevat pinnat: Beton, Rost, Metal,
Asphalt, Sandstone, Mosaik, Old Timber ja Monyt Stone
Panel

Soveltuvuus

Ulkotilat &
julkisivut

Huonekalut

Seinäpaneelit

Lattiat

Sisäkatot

Akustiikkalevyt

Muut
sisustuskohteet

Imi-Metal | Steel Diamond

IMI-FLEX
IMI FLEX on joustava HPL-levy. IMI-Flex on oiva valinta epätavallisiin
muotoihin, mitkä ei olisi aidolle materiaalille itsestään selvyys, mutta
imi-pinnoille helppoja. Flex-levyt ovat helppoja käsitellä ja ne painavat
vain n. 2Kg/m2. IMI-Flex:iä voidaan käsitellä perinteisillä puusepän koneilla sekä se on kestävä luonnollisen pintarakenteen ansiosta.

Saatavilla olevat pinnat:
Beton, Rost, Metal ja Asphalt

IMI-BOARDS
IMI-BOARDEJA on saatavilla MDF- ja HDF-levyinä, jotka soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin. Nämä levyt eivät ole joustavia.
Saatavilla olevat pinnat:
Kaikki pinnat ovat mahdollisia

I M I - M AT
IMI-MAT on mattorulla, mikä sopii niin seiniin, lattioihin kuin kattoihin.
Sen ulkonäkö vastaa aitoja materiaaleja, tarjoavat erinomaisen näön ja
tunnun. IMI-MAT:in materiaali on taipuisaa sekä kestävää. Se on tehty
pääasiassa uusiutuvista materiaaleista ja se täyttää korkeat kestävyys
ja ympäristöystävällisyysvaatimukset. IMI-MAT:ia voidaan leikata mattopuukolla ja sen käsittely ja asentaminen on yksinkertaista, siistiä ja
nopeaa.
Saatavilla olevat pinnat:
Beton: 224 ja 226
Rost: 329 ja 341
Asphalt: 621

Mosaik: 949, 950,
951 ja 952
Sandstone: 1053

I M I - FA C A D E
IMI–julkisivupaneeli on korkealaatuista basalttikiviin perustuvaa paneelimateriaalia, joilla voit luoda upeita julkisivuverhouksia. Julkisivupaneeli koostuu korkeapuristetusta kivivillasta valmistetusta ydinlevystä
ja 1mm imi-pinnoitteesta. Paneelit ovat samaan aikaan joustavia ja tukevia, ja niitä voidaan taivuttaa ja vääntää, mikä tarjoaa lähes rajattomat
suunnittelumahdollisuudet. Julkisivupaneelia voidaan käsitellä yhtä
helposti kuin puutakin, jolloin syvennykset ja yksityiskohtien liitännät
voidaan tehdä suoraan ja helposti.

Saatavilla olevat pinnat:
Beton: 120, 224 ja 226
Rost: 329
Sandstone: 1053

IMI-OUTDOOR BOARDS
IMI- ulkotilalevyt ovat valmistettu ulkotilojen vaativiin sääoloihin. Niissä on käytetty IMI-pinnan
lisäksi komposiittilevyä, jossa on PUR-ydin. Se ei lahoa ja siinä on vedenpitävä pinnoite. Ulkotilalevyt ovat paljon kevyempiä ja helpommin käsiteltäviä kuin alkuperäiset rakennusmateriaalit
ja niitä voidaan työstää perinteisillä puusepän työkaluilla. Ulkotilalevyjä voidaan käyttää niin
puutarhakalusteissa, kuin seinien ja esineiden verhoamiseen ja parantamiseen. IMI-ulkotilalevyt ovat ekologisesti vaarattomia ja ne voidaan kierrättää.
Saatavilla olevat pinnat:
Beton: 120, 121, 122, 223, 224 ja 226
Rost: 329, 330, 331 ja 341

I M I - PLUS
IMI-PLUS näyttää betonilta, mutta se on joustavaa mineraalimassaa, jossa on luonnon marmoria
ja se on kevyempää kuin betoni. PLUS-levyjen huokoset ovat suljettu ja sen pinnalle on lisätty
happoa ja kulutusta kestävä pinnoite, jonka ansiosta sitä voidaan käyttää gastronomisilla alueillakin. PLUS-levyjen pinta on erittäin kovaa ja tukevaa, joten ne soveltuvat hyvin kohteisiin joissa
vaaditaan kestävyyttä ja/tai hygieniaa, kuten erinomaisiksi työtasoiksi tai tiskitasoiksi.
PLUS-levyjen kevyen materiaalin ja kovan pinnan yhdistelmä on ihanteellinen ravintoloille, hotelleille, myymäläkalusteille ja keittiöille.
Saatavilla olevat pinnat:
Beton: 120, 121, 223, 224 ja 226

IMI-ACOUSTICS
Imi-akustinen paneeli on erityisen mikroperforoinnin ansiosta tehokas äänenvaimennin. Sitä on
helppo jatkokäsitellä eikä se vaadi lisäkiinnityskehyksiä. Akustiset paneelit sopivat ihanteellisesti akustisesti tehokkaisiin huonekaluihin, seinäverhoiluun, tilanjakajaan tai kattopurjeisiin.
Saranoihin, kahvoihin tai vastaaviin ei tarvita erityistä kiinnitystä. Paneeli saavuttaa korkeat absorptioarvot melkein kaikilla taajuusalueilla.
Saatavilla olevat pinnat:
Beton: 224
Rost: 329

Imi-Facade | Beton
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IMI-Acoustics | Rost 329
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STRATUS-mallisto
Greenlamin STRATUS – mallisto koostuu erilaisista keittiön pintojen ratkaisuista. Stratus-mallisto on täydellinen sekoitus tyyliä, käytännöllisyyttä ja kestävyyttä. Malliston helposti asennettavat pinnat ja useat eri modernit tekstuurit ja designit herättävät keittiön eloon. Mallisto pitää
sisällään niin kiviset ja betoniset kuin myös puiset ja tasaväriset kuosit.
STRATUS-malliston työtasot seuraavat tämän hetkisiä trendejä ja ne ovat ohuita ja kestäviä, jotka ovat oiva valinta keittiön vaativaan ympäristöön.
Saatavilla olevat tekstuurit: Suede(Standardi), Satin, Terra, Essentia ja Gloss
Saatavilla olevat erikoistekstuurit: Tile,
Microtile ja Subway Tile

Saatavilla olevat mallit:
Kompakti työtasot - 3050x1300x12mm
Splashback paneelit - 3050x1300x3mm &
2440x1220x3mm
Splashback HPL - 3050x1300x0.7mm &
2440x1220x0.7mm

Soveltuvuus

Työtasot

Keittiön pinnat

Splashback
paneelit

Suede

klassinen, tasainen
tekstuuri

Gloss

tasainen, heijastava ja
kiiltävä

Satin

silkkinen, pehmeä
tekstuuri

Tile

45x45mm

Terra

rosoinen, näyttää
luonnolliselta kiveltä

Microtile

23x23mm

Essentia

suoraviivainen,
jäljittelee puun pintaa

Subway tile

248x98mm

Tammi Rock 4 | Natural

paneelit
Witka Wood -sisustuspaneelimallisto on luotu yhteistyössä suunnittelija Ville Witkan kanssa.
Mallisto täydentää Witkan vuonna 2013 lanseeraamaa WitkaWood -tuoteperhettä.
Paneelimallisto koostuu neljästä erilaisesta profiilista, joista kapein muistuttaa malliltaan rimaseinää. Mallit ovat saatavilla niin teräväreunaisena kuin myös pyöristetyillä reunoilla.

Saatavilla olevat puulajit: Tammi, Koivu,
Saarni ja Mänty
Saatavilla olevat sävyt: Valkoinen, Musta,
Harmaa ja Ruskea
Saatavilla olevat profiilit: Rock 2, Rock 4,
Soul 2 ja Soul 4

Rock 2

Paneelin koko:
Paksuus - 20mm
Leveys - 100mm
Pituus - Pituudet saatavuuden mukaan, kysy tarkemmin myynnistä

Rock 4

Soul 2

Soveltuvuus

Seinäpaneelit

Sisäkatot

Soul 4
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Koivu

Natural
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valkolakattu

Mänty Rock 4 | Musta
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Mattplus | kalusteovet

Mattplus
Mattplus MDF-levyllä on korkealaatuinen mattapinta, mikä ei heijasta valoa juuri lainkaan. Ainutlaatuisen tekniikan avulla levyn pinta hylkii likaa ja sormenjälkiä sekä se on helppo puhdistaa. Mattplus-valikoiman materiaalit tuovat tiloihin modernin tunnelman.
Mattplus-valikoimaan kuuluu myös GlossMaxpro, mikä on korkeakiiltoinen MDF-levy, joka on
helppo puhdistaa. Korkeakiiltoinen pinta tuo kalusteoviin elegantin ja modernin ilmeen.

Saatavilla olevat värit, Mattplus: Piano
Black, Anthracite, Porcelain White, Arctic White,
Cashmere ja Daphne
Saatavilla olevat värit, GlossMaxpro:
Arctic White

Saatavilla olevat mallit:
Mattpluss - 2800x2100x18mm
GlossMaxpro - 2800x2100x18mm

Soveltuvuus

Kalusteovet

Kalusteovet | GlossMaxPro

Kalustepinnat

Muut
sisustuskohteet

WILDSPITZE | Light Flax

Organoid
ORGANOID-tuotteet valmistetaan Alppien juurella aidoista luonnonmateriaaleista. Niiden valmistaminen on pyritty pitämään niin paikallisena kuin on mahdollista, jotta voidaan tuottaa ilmastoystävällisiä ja luonnollisia pintoja.
Luonto pursuaa erilaisia tuoksuja, maisemia ja tuntuja, joita ihminen voi aistia kaikilla aisteillaan. ORAGANOID-tuotteet tuovat tällaisen luonnon äärettömän monimuotoisuuden sisätiloihin.
ORGANOID-tuotteet ovat allergiatestattuja ja ne ovat käytännössä päästövapaita.
Saatavilla olevat raakamateriaalit: alppiheinä, päivänkukka, ruiskaunokki (sininen & pinkki), ruusu,
ruusun terälehdet, sammal, jäkälä, naava, lehden luuranko, villa, kirkkaan vihreä sammal, tummanvihreä sammal, vaniljan palko, kahvin puru, hienoksi jauhettu männyn kaarna, laventeli, speltti kuoret ja jasmiinin nuput
Tekstuureja saatavilla useita eri vaihtoehtoja

Soveltuvuus

Akustiikkalevyt

Huonekalut

Seinät

Lattiat

Sisäkatot

Muut
sisustuskohteet

Tekstuuri | Wanillä

O R GA N O I D - Wa l l p ap e r
Tapetteja on kahdenlaisia.
1. Pellavataustainen (FLAX) tapetti, joka on hengittävä ja se voidaan laittaa niin kuin muutkin tapetit. (Huomioiden, että tapettiliima tulee suoraan seinään, eikä itse tapettiin.)
2. Vahva tarrapintainen tapetti, joka sopii laitettavaksi suoraan kipsilevyyn, betoniin ja moniin muihin materiaaleihin, kuten raakapintoihin.

ORGANOID - HPL
HPL-laminaatteja käytetään usein suuriin seinä- ja kattoverhouksiin tai
koristeellisena huonekalu elementtinä. Organoid hpl -laminaattia voidaan käsitellä samoilla välineillä kuin muitakin laminaatteja.

ORGANOID - FLEX
Flexi-tuotteet ovat helppoja asentaa epäsäännöllisille ja kaareville pinnoille. Ne ovat sopivia erityisesti tarkoituksiin, mihin tarvitaan ohut ja
joustava kantomateriaali. Tämän lisäksi Flexiä voi myös ommella. Flexiä
voidaan käyttää esimerkiksi silmälasien sangoissa, kirjojen kansissa,
lamppujen varjostimessa tai vaikka lompakossa.

ORGANOID - Translucent
Self-adhesive
Luonnollinen, läpikuultava pinta jossa taustana itseliimautuva kalvo,
on ihanteellinen erikoistehosteita varten. Ne voidaan asentaa sileille
pinnoille, kuten lasille, metallille tai paperille ja ne voidaan taustavalaista.

ORGANOID - Pure
Pure-tuotteissa ei ole käytetty mitään kantomateriaalia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi
lamppujen varjostimissa, paneeli verhoissa ja tehosteena kalusteissa.

ORGANOID - Flooring
Organoid lattioiden ansiosta voit tuntea luonnon sisätiloissa myös jaloillasi. Tuotetta on saatavana kelluvana asennuksena sekä korkkialustalle liimattuna. Organoid lattioiden kestävä
lattiapäällyste tekee tuotteen sopivaksi hotelleihin ja ravintoloihin.

ORGANOID - Acoustics
Organoid acoustics -tuotteiden akustiikka tehoa ja moduulien kokoa voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Akustiikka tuotteet voidaan lisätä esimerkiksi kattoihin, isoihin kalusteisiin, seiniin, oviin tai käyttää koristeellisena elementtinä. Tuotteet voidaan myös kiinnittää
näkymättömästi.
Akustiikka tuotteita on kolmea erilaista, kuitukangas, vaimennin paneeli ja kuva vaimennin,
joka on valmis seinä elementti, jonka voi vain ripustaa seinälle

Valikoima
Kattaa Useita

Erilaisia

Pintavaihtoehtoja

Puulevyt
Puulevyt ovat korkealaatuisia puusta valmistettuja levyjä. Puun luonnollisen syykuvion ja värin
ansiosta jokainen levy on ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Kaikki puulevyt on mahdollista hioa ja
käsitellä uudelleen, joten ne ovat ekologisia ja kestäviä käytössä. Aidoissa puulevyissä yhdistyy
kaikki puun hyvät ominaisuudet: luonnollisuus, kestävyys, lujuus, yksilöllisyys ja käytännöllisyys. Valikoimastamme löytyy sekä sormijatketut, että pitkäsäleiset puulevyt.

Saatavilla olevat sormijatketut puulevyt:
Akasia, Pähkinä, Pyökki, Saarni, Tammi, Koivu ja
Kirsikka

Saatavilla olevat pitkäsäleiset puulevyt:Koivu, Tammi ja Saarni

Soveltuvuus

Kalusteet

Pöytätasot

Porrasaskelmat

Akasia

Pyökki

Tammi

Pähkinä

Saarni

Koivu

Diamond | Oak Grey

Bar | Heartwood Walnut

Holz in Form
Holz in Form tuotevalikoima koostuu kohokuvioiduista puupaneeleista. Tuotevalikoima on saanut inspiraationsa luonnolle tyypillisistä rakenteista ja ihmisten tekemistä tekstuureista, joihin
on yhdistetty innovatiivinen valmistustekniikka. Holz in Form -tuotteita voidaan käyttää monissa sisätilojen kohteissa, kuten kalusteissa, seinissä ja tehosteena. Tuotteiden pintavaihtoehtoja
on saatavilla eri sävyissä.
Saatavilla olevat pintavaihtoehdot: Flamed Wood, Burned Wood, Rough Old Wood, Old Nature,
Antikwood, Borke, Chopped Wood, Smooth Bark, Spalt, Rinde, Blockwood, Paillette, Pluto, Small Diamond,
Diamond, Big Diamond, Rocks, Schilf, Wave, Sisal, Python, Dune, Ocean, Flame, Split, Groove, Light, Match, Bar,
Trapez ja Deep Groove II

Soveltuvuus

Kalusteet

Seinät

Muut
sisustuskohteet

Ocean

Prisma

2344

2528

Chopped Wood

Bar

2590

2609

Diamond

Burned Wood

2536

2588

Levytuotteet
Varastossamme on runsas valikoima erilaisia puupohjaisia levytuotteita, joita käytetään
erityisesti kalusteteollisuudessa. MDF-, HDF-, ja lastulevyjä sekä vaneria on saatavilla eri
laatuisina, moniin erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Levytuotteita on saatavilla
raakana, läpivärjättynä, viilutettuna, melamiini- tai korkeapainelaminaattipinnalla. Paloittelemme levyt asiakkaan toivomaan mittaan. Levytuotteet ovat myös saatavilla reunanauhoitettuna.

MDF-levyt
Raaka, kevyt
Raaka, standardi
Raaka, syväjyrsintä
Maalauskalvo
Läpivärjätty
Kosteudenkestävä
Paloahidastava
Melamiini

HDF-levyt
Raaka
Pinnoitettu

Lastulevyt

Raaka
Melamiini

Vanerit
Koivu
Okume
Tiikki
Kevytvaneri

Viilutetut levyt
MDF viilutettu
Lastulevy viilutettu
Vaneri viilutettu

HPL-laminaattilevyt

MDF laminaattilevy
Lastulevy laminaattilevy
Vaneri laminaattilevy

Muut levytuotteet
Pellavalevy
Rimalevy
Ovilevy

Jalopuut
Jalopuuvalikoimastamme löytyy merkittävimmät puusepänteollisuudessa käytettävät puulajit. Tarjoamme sahatavaraa myös asiakkaan mittoihin aihioituna sekä höylättynä.

Sahatavara
Koivu
Valkotammi
Punatammi
Tammi eurooppalainen
Saarni
Pyökki
Pähkinä
Leppä
Haapa
Kirsikka
Mänty

Tiikki
Ayous
Balsa
Mahonki
Iroko
Lämpökäsitelty puu

Viilut
Koivuviilu
Tammiviilu
Saarniviilu

Laminaatit
Laminaattivalikoimassamme on niin kaluste- kuin ulkolaminaatteja.
HPL- ja kompaktilaminaatit soveltuvat sisäkäyttöön ja niitä voidaan hyödyntää seinälevyinä, keittiökaapeissa, työtasoissa ja tehoste-elementteinä. Ulkolaminaatteja käytetään
mm. julkisivuissa. Varastovalikoimassamme on 50+ erilaista laminaattikuosia. Tehtaalta
tilattaessa valittavana on 1000+ erilaista laminaattikuosia. Kaikki HPL-laminaatit on mahdollista prässätä nopealla aikataululla eri runkomateriaaleilla. Valikoimasta löytyy myös
tuotteisiin sopivia reunanauhoja.

HPL-laminaatit

Kompaktilaminaatit

Valkoiset
Harmaat
Värilliset
Puukuviot
Metalli (teräs / alumiini)
Antifingerprint
Antibacterial
Unicore
Tausta
Magneetti ja liitutaulu

Yksiväriset
Puukuviot
Antifingerprint

Ulkolaminaatit - CLADS
Greenlam CLADS on ulkokäyttöön tarkoitettu korkeapainelaminaatti, jossa on dekoratiivinen pinta molemmilla puolilla. Greenlam CLADS laminaatti kestää erinomaisesti säävaihteluja ja UV-säteilyä ja se on käytännössä katsoen huoltovapaa. Greenlam CLADS laminaattia voidaan käyttää koko rakennuksen ulkoverhoukseen, luoda yksilöllisiä designratkaisuja
tai yhdistää muihin ulkoverhousmateriaaleihin. Laminaattia on saatavilla 6mm paksuisesta ylöspäin.
Saatavilla olevat pintavaihtoehdot: Yksiväriset ja Puukuvioiset

Greenlam

m | Clads

Greenlam | Sturdo

Greenlam | Shower Surfaces

Tee tilaus osoitteessa
www.novowood.fi
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