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WOODMOOD ON RAHVUSVAHELINE
KÕRGVÄÄRINDATUD HÖÖVELPUIDU BRÄND.

TAOTLUS

KOKKUVÕTTEKS:

Woodmood seisab kirglikult parema elukeskkonna loomise eest.
Meie sügava veendumuse kohaselt on puit hinnatud miljöö looja
ning looduslik keskkonna hoidja nii siseruumes kui ka väliskeskkonnas. Puitlahendused aitavad luua hubase atmosfääri, tagada
siseruumides tervisliku sisekliima. Woodmood oskab sellele
vääriliselt kaasa aidata ja teab, kuidas tuua esile isikupära ning
aidata luua õige meeleolu.

++ Enam kui 20 aastat kogemust

++ Ekspordime enam kui 35 riiki

++ Oleme puidu väärtusest teadlikud ja jätkame
raugematult puidu väärindamist

++ Soovime luua uusi turutrende

++ Põhjamaisest, kvaliteetsest puidust tooted
++ Tõhus tootearendus
++ Traditsiooniline, klassikaline, maitsekas disain
++ Lai tootesortiment

TOOTMINE
Meie moodne puidu töötlemise tehas asutati 1997. aastal PõhjaEuroopas, Lõuna-Eestis, Karksis. Oleme 20 aastat tegelenud kuuse- ja männipuu ning Siberi lehise hööveldamisega, et
valmistada sise- ja välisvoodrilaudu, terrassilaudu, põrandalaudu
ja konstruktsioonipuitu. Klientide heaolu, valdkonna kiire arengu
ja trendide loomise eest seisab pühendunult meie ettevõttes
iga päev 120 puiduusku inimest. 2017. aasta müügikäive ületas
30 miljonit eurot.

HOIAK
Meid on edasi kandnud asjatundlikkusel ja uudishimul baseeruv
tootearendus, julgus katsetada uusi tehnoloogiaid ja töötlusi.
Soovime kõige paremini osata kliendile pakkuda nii traditsioonilist
kui ka uuenduslikku puidukasutust, säilitades puidu väärikuse ja
karakteri. Teame ja soovime, et kõik teaksid: kui meie ümber on
puit, on inimene terve ja loodus ei saa haiget.

++ Omame parimaid oskuseid igas töölõigus läbi
kogu väärtusahela
++ Jätkusuutlikkus ja võimalikult väike ökoloogiline jalajälg on meile eksistentsiaalselt olulised

VIIMISTLEMATA
SIBERI
LEHIS
Siberi
lehis –
viimistlemata

SISE- JA
VÄLISVOODRILAUD
Mõõdud (mm)
++ 19/20/21/22 x 70/145
++ 28 x 45/70/145
++ 45 x 45/70/145

TERRASS
Mõõdud (mm)
++ 22 x 145
++ 28 x 145
++ 45 x 70/145

++ ilmastikukindel ja looduslikult vastupidav puit
++ head mehhaanilised omadused,
kõige tugevam okaspuu liik
++ puidu tiheduselt ja tugevuselt võrreldav
tammega
++ välitingimustes ei vaja töötlemist ega lisakaitset
++ omandab aja jooksul ühtlaselt halli värvuse,
mida on soovi korral võimalik saavutada juba
tootmisel
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++ püsiv ja hooldusvaba naturaalne hall toon
luuakse juba tootmisel
++ võimalik valida ca 70 värvitooni vahel
(SIKKENSi värvikataloog)
++ viimistleme nii välisvoodrilauda
kui ka terrassilauda

VIIMISTLETUD
SIBERI
LEHIS

VIIMISTLETUD
SIBERI LEHIS

SISE- JA VÄLISVOODRILAUD

TERRASS

++ 19/20/21/22 x 70/145
++ 28 x 45/70/145
++ 45 x 45/70/145

++ 22 x 145
++ 28 x 145
++ 45 x 70/145

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
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Värvitud voodrilaud, peidetud
kinnituskohtadega ja saadaval kolme
erineva pinnatöötlusega: harjatud,
peenrihveldatud, peensaetud
++ ettefreesitud kruvisoon mugavaks
kinnitamiseks
++ kruvivaba fassaad tänu peidetud
kinnitusele
++ pehmendatud servad, kaitseks
sademete mõjule
++ eelnev pinnatöötlus pikendab
värvi püsimise eluiga
++ garantii kuni kümme aastat

VICKING
VOODRILAUD

White oak
(garantii 5a)

Red oak
(garantii 5a)

Grey
(garantii 5a)

Oyster white
(garantii 10a)

Pure white
(garantii 10a)

Red
(garantii 10a)

Light grey
(garantii 10a)

Grey beige
(garantii 10a)

Mõõdud (mm)
++ 9 x 123
(koos ülekattega kokku 146)

Light ivory
(garantii 10a)

VICKING
VOODRILAUD

KUUSK/MÄND | 10

VIIMISTLETUD
VÄLISVOODRILAUD

saadaval kolme erineva pinnatöötlusega:
harjatud, peenrihveldatud, peensaetud
++ kvaliteetsed värvid
Soome tootjalt Teknos
++ kaitsev kruntvärv kõigil külgedel
++ kvaliteetne pinnaviimistlus kontrollitud
keskkonnas
++ garantii kuni kümme aastat
Mõõdud (mm)
++ 18/19/20/21/22 x 95/120/145/195

VÄLISVOODRILAUD
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++ Kvaliteetsed värvid ja erinevad värvitoonid
Soome tootjalt Teknos
++ kaitsev kruntvärv kõigil külgedel
++ kvaliteetne pinnaviimistlus kontrollitud keskkonnas
++ garantii kuni kümme aastat
Mõõdud (mm)
++ 8 / 22 mm x 175 mm
++ 11 / 22 mm x 195 mm
++ 14 / 28 mm x 195 mm

DIAGONAALNE
VOODRILAUD
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++ omapärane kulutatud puidu efekt
kuues erinevas värvitoonis
++ võimalik kasutada nii sise- kui ka
välisviimistluses
++ töötlusel kasutatud ainult
keskkonnasõbralikke tooteid
Mõõdud (mm)
++ 12 x 95/120
++ 14 x 95/120/145
++ 21 x 95/120/145/195

RUSTIK
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Cappucino

Mint

Cherry

Smoke

Denim

Lemon
*Teised toonid tellimisel

++ loomulikult kulunud välimus
++ vanutatud pind toob puidumustri
hästi esile
++ kontrastsete värvitoonidega on
puidu loomulikku mustrit rõhutatud
++ võimalik kombineerida erinevaid
värvitoone, et leida omale
meelepärane värvikombinatsioon
++ töötlusel kasutatud ainult
keskkonnasõbralikke tooteid
Mõõdud (mm)
++ 12 x 120
++ 14 x 121/145

KONTRAST
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Naturaalse valge vahaga
viimistletud sisevoodrilaud
++ profiilil punn ja soon
++ naturaalne
vesialuseline vaha
++ vetthülgav
++ kergesti puhastatav
++ siidjas pinnaviimistlus
Mõõdud (mm)
++ 12 x 120
++ 14 x 121/145

WHITE WAX
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Basalt,

Viimistletud
põrandalaud
ARKTIK

++ tööstuslikult viimistletud
++ kiirelt ja mugavalt
paigaldatav
++ loomulikult kulunud
välimus
++ töötlusel kasutatud ainult
keskkonnasõbralikke
tooteid
Mõõdud (mm)
++ 14 x 145
++ 28 x 145
++ 40 x 245
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Limestone

Magma

Marble

Graniit

Oak

Fog

Black pepper

++ viimistletud terrass
kiirelt ja mugavalt
++ viis erinevat värvitooni
++ võrreldes süvaimmutatud
alternatiiviga on
SUNDECKi terrassilaudade
värvitoonid
püsivamad
++ töötlusel kasutatud ainult
keskkonnasõbralikke
tooteid

Viimistletud
terrassilaud
SUNDECK

Mõõdud (mm)
++ 21 x 120
++ 28 x 95/120/145
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Chilli

Sand

TULETÕKKEGA
TÖÖDELDUD

TULEPÜSIV
VIIMISTLETUD
VOODRILAUD
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EI OLE
TULETÕKKEGA
TÖÖDELDUD

Sertifitseeritud esimesena Baltikumis.
Viimistletud sise- ja välisvoodrilauad
tulepüsivusklassiga B-s1,d0
++ Suurendatud tuleohutus
++ Vastab Euroopa Liidu uutele tuleohutusseadustele, sertifitseeritud SBI testiga
vastavalt EN 13501-1 standardile
++ Võimaldab kasutada puitu ka ühiskondlike hoonete ning kortermajade sise- ja
välisviimistluses
++ Tuletõkkega töödeldud puidu pinnakate
moodustab kuumuses mikropoorse
süsinikvahukihi, mis isoleerib tõhusalt
töödeldud puidu kuumusest. Vastupidavus tulepüsivusklassidele lõppkasutuses
++ vastab standardile
_CEN/TS 15912 – DRF Klass INT1 ja INT2

Puidukoda OÜ
69104 Karksi küla
Mulgi vald
Viljandi maakond
Eesti
info@woodmood.ee
www.woodmood.ee

