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Timberwisen kotimaisille parkettilattioille Allergiatunnus 
Timberwise mukana Habitaressa Design From Finland -osastolla 

Timberwise on ensimmäisenä lattiavalmistajana saanut Allergia- ja astmaliiton tunnuksen.  
Perinteikkäät Timberwise-mäntyparketit on myös valittu Sisustustoimittajat ry:n vuosittain julkaise-
maan Toimittajien Tusinaan 2014, johon on koottu vuoden 12 kiinnostavinta ja innostavinta sisustus- ja  
muotoilutuotetta. Loimaalla valmistetut parkettilattiat ovat Habitare-messuilla esillä Avainlippu- ja  
Design from Finland -yritysten yhteisosastolla 7h68, joka nostaa valokeilaan suomalaista muotoilu-
osaamista. Ahead!-alueella sijaitsevan yhteisosaston lattia on katettu Timberwisen näyttävällä Tammi XXL 
-parketilla.

Vuonna 2000 perustettu Timberwise Oy on Loimaalla sijaitseva perheyritys, joka on erikoistunut yksisäleisten 
parkettien eli lankkuparkettien valmistukseen. Premium-tasoisista parketeistaan tunnettu Timberwise panostaa  
laatuun, turvallisuuteen sekä kotimaisuuteen – kotimaisten raaka-aineiden osuus tuotteissa on aina vähintään kak-
si kolmasosaa. Timberwise on nyt saanut ensimmäisenä lattiavalmistajana Allergia- ja astmaliiton tunnuksen.  
Timberwise käyttää kaikissa tuotteissaan vain liimaa ja pintakäsittelyaineita, jotka eivät sisällä lainkaan sisäilman 
laatua heikentävää formaldehydiä. Haihtuessaan formaldehydi voi aiheuttaa pieninäkin pitoisuuksina silmien ja 
hengitysteiden ärsytystä, ja sen yhteyttä astmaoireiden syntyyn on tutkittu. Timberwisen emissiovapaat parketit 
lisäävät asumismukavuutta parantamalla kodin sisäilman laatua. Siksi Timberwisen parketit ovat turvallinen valinta 
lapsiperheille ja allergikoille.

– Tiberwise Oy on edelläkävijä ja osoittaa niin materiaalien päästöjen kuin raaka-aineiden osalta korkealuokkaista 
osaamista. Timberwisen parketit ovat ensimmäisiä lattiamateriaaleja, joille on voitu myöntää Allergiatunnus. Ne 
eivät sisällä lainkaan formaldehydiä ja haihtuvat yhdisteet ovat niin matalia, että tuotteet soveltuvat lähes kaikki-
alle käytettäväksi, kertoo Allergia- ja Astmaliiton viestintäpalvelujen johtaja Niki Alanko. 
 
Kotimaisuus on Timberwiselle sydämen asia
Timberwise haluaa vaalia myös suomalaista puunjalostusosaamista, ja siksi se on panostanut tuotannon säilyt-
tämiseen Suomessa investoimalla tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja automaatioasteen 
nostoon. Timberwisen parketit ovat myös saaneet suomalaisesta alkuperästä kertovan Avainlippu-tunnuksen.  
Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9. järjestettävillä Habitare-messuilla Timberwise on mukana Avainlippu- ja  
Design from Finland -yritysten yhteisosastolla 7h68 yhdeksän muun sinivalkoisen sisustusalan osaajan kanssa.

Habitare-messut
10.–14.9.2014
Timberwise / Design from Finland -osasto 7h68
Julkaisuvapaa heti
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Habitare-messut
10.–14.9.2014
Timberwise / Design from Finland -osasto 7h68

Tuotetiedot: Timberwise Tammi XXL-parketti, Tammi 260, GREY harjattu öljyvahattu 
  mitat:  15 x 260 x 2500 mm, hinta: 109,90 €/m2

Lisätietoja: Timberwise Oy, www.timberwise.fi, markkinointipäällikkö Laura Lankinen, puh. 050 516 9221, laura.lankinen@timberwise.fi

Viestintä:  PR- ja viestintätoimisto Soprano Promode, puh. (09) 170 070, Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi / viestintä,  
  kuvamateriaali, näyte- ja kuvaustuotteet 
Kuluttajatiedustelut:
  Timberwise Oy, puh. (02) 763 6420

Jälleenmyynti: Hyvin varustetut lattia-alan erikoisliikkeet sekä rautakaupat kautta maan

Habitaressa esitellään Timberwisen monipuolinen parkettivalikoima
Timberwise valmistaa lankkuparketteja neljästä puulajista: tammesta, saarnesta, lehtikuusesta sekä männystä.  
Timberwise oli ensimmäinen parketinvalmistaja, joka luopui eksoottisista puulajeista eettisin perustein ja kes-
kittyi tammi- ja saarniparkettien valmistukseen ja värjäämiseen. Nykyisin yritys on puulattioiden värikäsitte-
lyjen edelläkävijä, jonka värivalikoima on yksi markkinoiden laajimmista. Habitaressa ovat esillä muun muassa  
Timberwisen  tavallista näyttävämpi Herringbone-kalanruotoparketti, luonnollisen tiukkasyinen lehtikuusiparketti 
sekä perinteikäs kotimainen mäntyparketti, jonka Sisustustoimittajat ry valitsi mukaan arvostettuun Toimittajien 
Tusinaan 2014. 

Timberwisen kestävät laatuparketit sopivat vaihteleviin olosuhteisiin
Allergia- ja astmaliiton tunnuksen juuri saaneissa Timberwisen parketeissa on vankka, ristiinliimattu kolmikerro-
srakenne, jonka välirakenteessa on käytetty kestävyyttä parantavaa suomalaista koivuvaneria yleisesti käytetyn 
havuvanerin sijaan. Vakautensa ansiosta Timberwise-parketit soveltuvat hyvin myös olosuhteiltaan haastaviin 
sisustuskohteisiin, joissa lämpötilat ja ilmankosteus vaihtelevat suuresti. Kaikki Timberwisen käyttämä puu tulee 
EU-alueelta, PEFC-sertifioiduista metsistä.   

Avainlippu- ja Design from Finland -osastolla 7h68 mukana olevat yritykset:

Melaja Oy / Studio Eero Aarnio
VM-Carpet
By Johanna Lehtinen Oy
Sulattamo Oy / be&liv
myKolme design Oy
Arvo Piiroinen Oy
Isku
Anttila Oy / Anno-tekstiilit
Green House Effect Oy
Timberwise Oy

Koko yhteisosaston lattia on Timberwisen Tammi XXL -parkettia (Tammi 260 GREY, harjattu, öljyvahattu).
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