
Ulkoverhous pitää pintansa

Omaa 
tuotantoa 
Vehmaalla 
jo neljännes 
vuosisata.



Kattava valikoima erilaisia 
ulkoverhousprofiileja

Kaikki profiilit saatavana myös koossa 28x220mm, jolloin tuote valmistetaan 
vääntymättömästä liimapuuaihiosta (poislukien UYL).

”PK-Puun tuotteissa hinta ja laatu kohtaavat” 
Ari Kauppi, Hakula-Talot
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Maalin vahvuus on 
meidän vahvuus
Uudenaikainen maalauslinjastomme käsittelee 
päivässä 10 000 metriä tavaraa. Onko se juuri 
sinun uusi ulkovuorilaudoituksesi, joka sillä tänään 
maalataan?

Maalaustapamme säästää aikaa ja vaivaa. 
Kun tuote maalataan meillä kahteen kertaan 
vakioiduissa olosuhteissa, on maalaaminen 
kohteessa kevyttä. Asennuksen jälkeen viimeisen 
pintamaalin sivelemiseen kuluu vähemmän maalia 
ja lopputuloksesta tulee tasainen, kun pohjalla on jo 
yksi oikeanvärinen pintamaalikerros.

Tiesitkö, että maalikerrosvahvuutemme ei häpeile 
muiden rinnalla, sillä käytämme runsaasti maalia 
pintakäsittelylinjastollamme.

Maalaamme tuotteen toiveidesi mukaan peittävällä 
maalilla tai kuultavalla tuotteella, valitsemallasi 
sävyllä.

”Pohjamaali ei yksin suojaa puun elämiseltä, 
vaan ensimmäinen pintamaali muodostaa paneelin 
pinnalle suojaavan kerroksen. 

Vasta lopullinen pintamaalaus, joka tehdään 
18 kuukauden sisällä asennuksesta, takaa pitkän 
huoltovälin.”

Korkeiden laatuvaatimustemme 
vuoksi suosimme varastossamme itse 
maalaamiamme ulkoverhouslautoja.

Esittelemme 
ylpeydellä laadukkaat ja 
kestävät ulkoverhous-
paneelimme.
Valmistustapamme ansiosta 
PK-Puun tuotteissa halkeilu ja 
vääntyileminen on minimoitu, 
näin ulkoverhous säilyy hyvänä 
vuosikymmeninä

Paneeleissa näkyy 
vuosien kokemus puun 
työstämisestä! 
Ulkoverhouspaneelimme 
valmistetaan vahvasta 
kuusen sydänpuusta. 

Optimaalinen ponttikoko 
takaa nopeat asennukset. 
Kun ponttien teossa on 
huomioitu maalaamossamme 
maalattava paksu maalikalvo, 
sujuu asennus kahden 
maalauskerrankin jälkeen kuin 
tanssi.

Toteutamme 
haastavatkin profiilit. 
Mikäli hakusessa on tietty 
malli, valmistamme tuotteen 
mittatilauksena.

Pohjamaali

Ensimmäinen pintamaali

Käsittelemätön

Valitse sinulle sopivin 
pintakäsittely



Apua oikeanlaisen ulkoverhouksen hankintaan:

VEHMAA 

044 538 1605
vehmaa@pk-puu.fi

Kalannintie 620
23200 VINKKILÄ

UUSIKAUPUNKI 

050 308 5900
uusikaupunki@pk-puu.fi

Poraajantie 5B
23500 UUSIKAUPUNKI

TAIVASSALO 

050 577 3296
taivassalo@pk-puu.fi

Tulotie 2
23310 TAIVASSALO

RAISIO 

044 7660 800
raisio@pk-puu.fi

Piilipuunkatu 4
21200 RAISIO

Rautainen puukauppa

www.pk-puu.fi

Osaava henkilökuntamme on valmiina juuri Sinua varten!  Tervetuloa!

1.

2.

3.

Apua ulkoverhouksen 
suunnitteluun
Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa 
sinua valitsemaan taloosi oikean 
paneelivaihtoehdon ja värisävyn.

Paneelit kuivina 
ja ehjinä perille
Kuljetamme tuotteet omakätisesti rahtipalvelumme 
välityksellä kuivina ja ehjinä perille asti.

Pakkauspalveluna saat tuotteet tarvittaessa 
pienemmissä helposti käsiteltävissä paketeissa, 
esimerkiksi saaristokuljetuksia varten.

Nopea asennus ja
hukan minimointi
Paneelituotteidemme mitoitus on optimoitu 
niin että asennus on nopeaa, ja pontti sallii puun 
luonnollisen elämisen paneloinnissa.

Pyrimme minimoimaan hävikin ja asiakkaalle 
aiheutuvat kustannukset sopivan mittaisella 
raaka-aineella.

”Tule 
myymälöihimme 
tutustumaan 
malleihin ja 
värivaihtoehtoihin.”


