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LÄHIPUU® on vastuullisen kuluttajan arvovalinta
LÄHIPUU® on merkki ympäristön puolesta
LÄHIPUU® merkki kertoo pienestä hiilijalanjäljestä
LÄHIPUU® on 100% suomalaista työtä
LÄHIPUU® tuotteet ovat sertifioidusta
suomalaisesta metsästä

KULUTTAJAN ARVOVALINTA - KOTIMAINEN LEHTIKUUSI
Varastointi
Työmaalla lehtikuusilaudat on laitettava tiukkaan
nippuun hyvien aluspuiden päälle, reilusti irti
maasta. Alustan on syytä olla suora, jotta laudat
eivät varastoitaessa väänny. Jos laudat ovat nipussa useita päiviä, ne on hyvä kiristää nippuun
kummastakin päästä kuormaliinoilla. Nippu on
syytä myös suojata ilmavasti kevytpeitteellä.

Terassilautojen kiinnitys
Lehtikuusiterassilaudat on paras kiinnittää päältä
ruostumattomilla ruuveilla. 28 mm laudalle sopiva ruuvikoko on 4x55 ja 33 mm laudalle 4,5×70
(pienikantainen rst-ruuvi). 120 mm leveä lauta ja
sitä leveämpi kannattaa ruuvata kahdella ruuvilla
jokaiseen juoksuun. Laudan päihin kannattaa porata ruuville reiät, sillä lehtikuusi on kova puu ja halkeaa helposti. Terassilautojen sopiva väli on noin
5 mm. Asenna laudat aina sydänpuoli ylöspäin
Suomessa kasvanut Siperian Lehtikuusi on hyvä
valinta piharakentamiseen ja kosteisiin olosuhteisiin. Se on luontaisesti lahonkestävä ja kestää
kovana puuna myös kulutusta hyvin. Tuotteemme
on kokonaan kotimaista raaka-ainetta ja työtä.

LEHTIKUUSIHINNASTO
Nimike 				Hinta
SHP 28 x 95 vajaasärmä 		
1,60 €
SHP 28 x 95 			
2,40 €
SHP 28 x 120 			
3,50 €
SHP 28 x 145 			
4,50 €
SHP 33 x 195 			
7,20 €
SHP 42 x 42 			
2,10 €
Vinorima 42 x 42/32 		
2,20 €
SHP 45 x 95 			
3,80 €
SHP 45 x 145 			
6,20 €
SHP 45 x 195 			
8,40 €
SHP 21 x 95 			
1,60 €
SHP 21 x 45 			
1,40 €
SHP 70 x 70 			
4,00 €
SHP 95 x 95 			
7,00 €
Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron
2. laatu -30%
Meiltä myös haapapaneelia ja laudelautaa!

