BIRCH & TALES
Storm Birch W
paneeli
(myös kosteat tilat)

Storm Birch paneelit on valmistettu suomalaisesta koivupuusta, joissa
luonnon muovaama patina kertoo vuosikymmenten tarinaa. Ne ovat
nähneet, miten kesä vaihtuu lehdettömäksi syksyksi ja seuranneet,
kun orastava ruoho puskee lumen alta. Purevat pakkaset, piiskaavat
sateet ja paahtava helle ovat maalanneet lautoihin kuvioita, jotka nyt
koristavat kotien, kahviloiden, hotellien ja kauppakeskusten seiniä.
Tämä on sisustusmateriaali, jonka ainutlaatuinen pinta on pohjoisten
voimien luoma taideteos. Nyt laudat ovat saaneet uuden elämän seinillä, jakaen tarinoita jollaisista me voimme vain unelmoida. Millaisia
tarinoita sinä näet sen pinnalla?
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Mitat
Koivupaneelin profiili:
STS 3 mm raolla.
Pituus voi vaihdella 200-2000 mm.
Pidempiä saatavilla satunnaisesti.
Paksuus:
Noin 14 mm.
Tehdään tilauksesta eri leveyksiä.
Päätyponttina 4 mm vaneriliuska.
Hyötyleveydet esimerkiksi 55 mm ja 85 mm.
Vaihtelevuutta saadaan lisättyä käyttämällä seinässä tai katossa eri leveyksiä.

Pinta
Pinta on luonnon patinoimaa koivulautaa.
Pinta on joko käsittelemätön tai ruiskutettu M1 luokitellulla kosteisiinkin tiloihin soveltuvalla puuvahalla.
Päätyponttina 4 mm vaneriliuska, jota varten jokaisen paneelin päätyyn on jyrsitty ura.
Näin seinä voidaan tehdä lyhyistäkin palasista ja saadaan vaihtelevuutta sekä minimoidaan hukka.
Korot, oksat, halkeamat, lahoviat (pinnassa), vajaasärmäisyys, sahan jäljet sekä muut puun elävyyyttä
ja luonnollisuutta korostavat seikat ovat toivottuja vakiopaneelielementin pinnassa.

Asennus
Kiinnitetään viimeistelynaulaimella urospontin pohjasta tai vaihtoehtoisesti paneelin päältä.
Suositeltu ruodeväli 200-250 mm.
Tarkemmat asennusohjeet suoraan valmistajalta.

Säilytys
Säilytettävä normaalissa huoneilmassa lappeellaan tasaisella alustalla muovissa ennen asennusta.
Asennettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Lisätiedot
Käyttökohde: kuivat sekä kosteat sisätilat.
Paneelielementit valmistetaan puusepänkuivasta koivusta (n. 8-10%).
Jokainen koivulauta on kuivattu uunissa sekä harjattu perusteellisesti ennen työstöä.
Tarkista tuote välittömästi vastaanotettuasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita.
Älä asenna virheellistä tuotetta - asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

Kuvan katto: saunavahalla mustaksi käsiteltyä Frost Birch paneelia (hyötyleveys 58 mm). Seinät Storm
Birch paneelia (hyötyleveys 85 ja 58 mm).

