
Kaupunki  
kuin metsä
Tulevaisuuden kodin parveke on 
seinään ripustettu viihtyisä lisähuone 
- yksilöllinen tila, joka kutsuu asu-
maan. Woodia-puuparveke vapaut-
taa sinut suunnittelemaan ulko- ja 
sisätilat haluamallasi tavalla, kilpai-
lukykyiseen hintaan ja yhdistämään 
puun ja betonin parhaat puolet. 
Valitse ekologinen Woodia ja jätä 
leimasi huomisen ympäristöön. 

PUUPARVEKKEET



Nopea 
asentaa

Aidosti ympäristö- 
ystävällinen

Palo- 
turvallinen

Yksilöllinen ja 
räätälöitävä

RAKENNE
Puurunko CLT-, LVL- tai massiivipuulevyä

Ripustus rakennuksen runkoon teräskonsoleilla

ULKOPINNAN VERHOILUVAIHTOEHDOT
Puupanelointi

• Peittävä tai kuultava pintakäsittely

• Lehtikuusi

• Lämpökäsitelty ThermoWood

Julkisivulevyt, esimerkiksi kuitusementtilevy

SISÄPINNAN VERHOILUVAIHTOEHDOT
Näkyvä puupinta

• Peittävä tai kuultava pintakäsittely

Julkisivulevyt

LATTIAN VESIERISTEVAIHTOEHDOT
PVC-kate

Kumibitumikermi

Nestemäinen vesieriste

VESIKATTOVAIHTOEHDOT
PVC-kate

Kumibitumikermi

SADEVEDEN POISTOVAIHTOEHDOT
Ulosheittäjä (RST)

Sisä- tai ulkopuolinen sadevesijärjestelmä

KAITEET JA LASITUS
Puu-, teräs- tai lasikaiteet

Voidaan varustaa parvekelaseilla

Kaiteet ja parvekelasitus eivät sisälly Woodia-toimitukseen.

PALOTURVALLISUUS
Woodia-parveke täyttää 1.1.2018 voimaan tulleen ympä-

ristöministeriön rakennusten paloturvallisuus asetuksen 

mukaiset paloturvallisuusvaatimukset P1-paloluokan 

rakennuksissa, joiden korkeus on enintään 28 m. 

Palolausunto 22.1.2018 KK-Palokonsultti Oy

PUUPARVEKKEET

Ripustettavat Woodia 
tilaelementtiparvekkeet ja 

elementtirakenteiset itsekantavat 
parveketornit betoni- ja 

puukerrostaloihin. 

Soveltuvat jopa 28 m korkeisiin  
P1-luokan asuinrakennuksiin.



Tutustu ja tilaa:

WOODIA.FI

ESIMERKKEJÄ JA IDEOITA

Woodian ripustettava 
puuparveke mahdollistaa 
elävän ja leikittelevän 
julkisivusommittelun. Ja 
kun parvekkeet voi sijoitella 
haluamallaan tavalla, 
vapauttaa se myös sisätilojen 
suunnittelua.

Lasse Lehtinen
arkkitehti
Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen



TARINAMME

Meille koti on enemmän kuin neljä seinää. Se on paikka, jossa 
sisä- ja ulkotilat yhdistyvät saumattomasti monipuoliseksi ja 
yksilölliseksi elintilaksi. Me haluamme tuoda pihoille vilinää 
ja parvekkeille elämää – auttaa ihmisiä nauttimaan jokaisesta 
hetkestä. Siksi kehitimme Woodia-mallistot.

Me panostamme palveluun. Asukkaille haluamme olla se vai-
vaton ja laadukas valinta. Ammattilaisille tarjoamme työkaluja 
ja suunnitteluvapautta. Rakennuttajalle tuomme kilpailuedun; 
keinon erottua kustannustehokkaasti asuntomarkkinoilla. 

Me woodialaiset olemme ylpeitä siitä, että jaamme  
asiakkaidemme arvot: kestävä kehitys on tekoja, ei sanoja. 

VALMISTAJA
Puuidea Oy - Woodia
Tiilitie 38
64700 Teuva

MYYNTI
Antti Rintala
050 308 9655
antti.rintala@woodia.fi.

Jouko Rintala 
050 364 0842
jouko.rintala@woodia.fi 

Tutustu ja tilaa:

WOODIA.FI


