100% AITOA
PUUTA

SUOMALAISTA
KÄSITYÖTÄ

Laaja valikoima muotoja ja sävyjä
TOPCOAT®-paneelien tekniset ominaisuudet antavat rakentajalle vapauksia
toteuttaa julkisivuja, joissa laatu, kestävyys ja rakentamisen nopeus kulkevat
käsi kädessä. Valittavanasi on useita eri muotoja ja pintakäsittelyvaihtoehtoja.

Peittomaalaus
Peittävä maalipinta julkisivussa antaa puulle kestävimmän suojan ja
laajimman valikoiman erilaisia sävyjä. Peittomaalatuille TOPCOAT®
-paneeleille myönnetään 15 vuoden huoltomaalausvapaus.

Kestokuulto
Kestokuultavissa TOPCOAT®-paneeleissa puun syyt kuultavat
maalipinnan alta. Kestokuultavat julkisivut kestävät säärasitusta
10 vuotta ilman huoltomaalausta.

Palosuojaus
Palosuojattu puu mahdollistaa puun käytön vaativissakin
rakennuskohteissa. Palosuojattuja TOPCOAT®-julkisivupaneeleita
voidaan käyttää korkeimman paloturvallisuusluokan kohteissa.
PROFIILIKUVAT

TO P COAT ®
heti valmis naulaton julkisivu
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120, 133, 145, 170, 172, 195, 220, 280
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Säästä kustannuksissa
laadusta tinkimättä

TOPCOAT® – Laadukasta säästöä
Kestävä suoja säätä vastaan
TOPCOAT®-ulkoverhouspaneeleiden erityislaatuinen muotoilu jättää
kiinnitysjäljet piiloon toisen paneelin alle. Ehjä, naulaton pinta antaa
paneeleille lisää suojaa vaihtelevia sääolosuhteita vastaan kaikkina
vuodenaikoina ja ehkäisee veden ja epäpuhtauksien pääsyä puuhun.

Nopeaa rakentamista
Valmiiksi maalattuja TOPCOAT®-paneeleita ei tarvitse maalata enää
työmaalla asentamisen jälkeen. Paksu maalikerros suojaa puuta
kosteutta ja UV-säteilyn kuluttavaa vaikutusta vastaan. Paneelit
suojataan hometta ja sinistymistä vastaan myös takalappeelta.

Vähemmän materiaalihävikkiä
TOPCOAT®-paneelien päätyponttaus mahdollistaa sujuvat jatkokset
suurillakin pinnoilla ja vähentää materiaalihukkaa asennuksessa
jopa 10%. Tiiviit saumat sulkevat kosteuden ulkopuolelle ja
antavat pinnalle eheän ilmeen.

TOPCOAT® paneelien edut
Perinteinen paneeli

TOPCOAT®-paneeli

PÄÄLTÄ KIINNITETTÄVÄ

PIILOKIINNITETTÄVÄ

• Naula rikkoo puun pinnan ja päästää
kosteuden sekä epäpuhtaudet
vahingoittamaan puuta.

• Kiinnitysjäljet jäävät piiloon ja
lopputuloksena on kaunis naulaton
puun pinta ja parempi säänkesto.

MAALATTAVA TYÖMAALLA

VALMIIKSI MAALATTU

• Päältä naulattavat paneelit on käsiteltävä vielä
kahteen kertaan työmaalla asennuksen jälkeen.
Maalaustyön sujuminen riippuu sääolosuhteista.

• TOPCOAT®-paneeleita ei tarvitse maalata enää,
joten julkisivu on asennuksen jälkeen heti valmis.
Sopii asennettavaksi syksyllä ja talvella

EI PÄÄTYPONTTAUSTA

PÄÄTYPONTATTU

• Rakennusprojektissa kuluu enemmän
puumateriaalia ja puskusaumat alkavat
irvistää vuosien kuluessa.

• Paneeleita voi jatkaa joustavasti, mikä säästää
materiaalia 5-10 %. Lopputuloksena siistit ja
säänkestävät jatkokset.

TOPCOAT® kustannusvertailu

Siparila

Passion for wood

POHJAMAALATTU
PANEELI

POHJAMAALATTU PANEELI
ITSE MAALATTUNA

TOPCOAT® PANEELI

Paneelin ostohinta

1441€

1441€

2485€

Telinevuokra

1800€

1800€

1800€

Käyttämämme puu on peräisin PEFC-sertiﬁoiduista metsistä. PEFC-sertiﬁkaatti takaa,
että puu on korjattu kestävällä tavalla
metsän monimuotoisuutta kunnioittaen.

Maalaustyön hinta

2040€

0€

0€

EKOLOGINEN MATERIAALI

Maalin hinta itse maalatessa

0€

360€

0€

YHTEENSÄ

5281€

3601€

4285€

100 % AITOA PUUTA

Siparila tuotteet ovat aitoa puuta. Pohjoisen
pitkät ja kylmät talvet tekevät puusta
kestävän ja tiiviin materiaalin, johon voi
luottaa nyt ja tulevaisuudessa.
KESTÄVÄSTI KORJATTU

Siparila on puun ainutlaatuisista ominaisuuksista
inspiroituva edelläkävijä. Autamme asiakkaitamme
löytämään puun parhaat ominaisuudet, ja haluamme tehdä puulla sisustamisesta ja rakentamisesta
elämyksellisen kokemuksen niin kodin sisustajalle
kuin ammattirakentajallekin. Kehitämme tuotteemme puun luontaisia ominaisuuksia kunnioittaen,
jotta jokaisessa tilassa olisi mahdollisuus nauttia
puun tuomasta yksilöllisestä tunnelmasta.

Kierrätettävänä ja uusiutuvana materiaalina
puu on vastuullisen rakentajan valinta. Puu
on myös tehokas hiilinielu: puinen omakotitalo varastoi hiiltä jopa 15 tonnia.

Esimerkkilaskelma kuistilliselle rintamamiestalolle, jonka koko 9 m x 6 m. Kaikki hinnat ALV 0 %. Hinnat sisältävät telineiden toimituksen
tontille. Telinekulu saattaa tulla kahdesti asennusajankohdasta riippuen. Pohjamaalattu paneeli on maalattava kahdesti, jotta lopputulos
vastaisi TOPCOAT®-paneelia. Tarjous on jyväskyläläiseltä maalausliikkeeltä.

