
TIMBERWISEN LAJITELMAVALINTA MÄÄRÄÄ LATTIAN ELOISUUDEN JA OKSAKOHTIEN 
MÄÄRÄN

Timberwisen lankkuparketteihin saa valita lajitelman, joka määrittää sen kuinka paljon 
lankuissa on puun omaa kuviointia ja oksakohtia. 

Mallimme ovat ainoastaan sävymalleja, joista ei voida nähdä lajitelmaa.

Lajitelmat

Jokaisella puulajilla on omat lajitelmavaihtoehdot, joista saa valita haluamansa 
lattian oksaisuuden ja eloisuuden.  

Tässä infopaketissa on esitelty kaikkien saatavilla olevien puulajien lajitelmakuvaukset. 



TAMMI

Select

Select on valikoitu, yleissävyltään tasavärinen sekä lähes oksaton. Lajitelmalle sallitaan hel-
mioksien kittaus, tammen luonnollinen peilikuvio, eli puun ydinsäteiden aikaansaama kuvio, 
sekä syykuvion aiheuttama värivaihtelu.



Classic

Tammi Classic on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy selvästi puun luonnollinen 
syykuvio ja värivaihtelu. 

Classic- lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen oksaisuus, jossa oksien koko ja määrä on 
pieni. Myös pienet oksaryhmät, ns. kissantassut, ovat Classic-lajitelmassa sallittuja, samoin kuin 
oksien kittaus.  Kittauksen väri riippuu halutusta sävystä ja vaaleissa väreissä se on vaalea ja 
tummissa sävyissä tumma. 



 
Rustic

Tammi Rustic on nimensä mukaisesti krouvi oksalajitelma. Rusticille ominaista ovat voimak-
kaat värivaihtelut ja rajaton määrä sekä pieniä että isoja oksia. Lievä hapettuma sekä pienet 
painaumat oksien kittauksessa ovat sallittuja. 

Kittaus tehdään sävystä riippumatta aina ruskealla kitillä. Tämä on huomioitava erityisesti 
vaaleiden sävyjen kanssa. Kittauksen väri voidaan vaihtaa erikoistilauksesta.



Vintage

Tammi Vintage-lajitelma on samankaltainen Rustic-lajitelman kanssa, mutta siinä sallitaan 
lisäksi myös kitatut isot oksat ja halkeamat. Vanhan ja autenttisen näköinen lajitelma.

Kittaus tehdään sävystä riippumatta aina ruskealla kitillä. Tämä on huomioitava erityisesti 
vaaleiden sävyjen kanssa. Kittauksen väri voidaan vaihtaa erikoistilauksesta.



SAARNI

Select

Saarni Select on valikoitu, hillitty ja yleissävyltään tasavärinen, lähes oksaton lajitelma. Tälle 
harmoniselle lajitelmalle sallitaan syykuviosta aiheutunut luonnollinen värivaihtelu, sekä 
terveet vaaleat helmioksat.



 
Classic

Saarni Classic-lajitelma on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa näkyy selvästi puun luonnol-
linen syykuvio ja värivaihtelu, sekä pieniä yksittäisiä tummia oksia.Yleisvärisävyltään Classic on 
aavistuksen Selectiä tummempi. Classic-lajitelmassa oksien kittaus on sallittu. Classic-lajitel-
maa valmistetaan vaaleilla pintakäsittelyillä.



 

Olive



Olive (Valkomattalakattu)

Saarni Olive-lajitelma on saanut nimensä tummasta sydänpuusta, jota myös oliveksi kutsutaan. 
Ulkonäkövaihtelu eri lautojen välillä voi olla suuri, ja osa laudoista on ilman tummaa 
sydänpuuta. Myös oksat ja oksaryhmät, sekä oksien kittaus on lajitelmalle sallittua.



LEHTIKUUSI

Natural

Lehtikuusen Natural-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen syykuvio, värivaihtelu ja luonnol-
listen oksien lisäksi myös pyöreät oksapaikat ja kitatut oksat ja oksahalkeamat sekä pihkatas-
kut. 


