
1 (2)

Stora Enso Effex™  – an Eye for Wood

Stora Enso Effex™
Design puitpaneelid

Stora Enso Effex seina- ja laepaneelid on kõrge 
kvaliteediga interjööri lahendus, kus tähelepanu 
on ehtsal puidul. Paneelid on valmistatud üleni 
männipuidust. Puidu loomulikku tugevust, vas-
tupidavust ja ajatut välimust on täiustatud, luues 
oksakohtadeta selge lineaarse tekstuuriga paneel 
siseruumides kasutamiseks.

Effex paneelid on mitmekülgsed ja paindlikud 
elemendid rahuliku ja kaasaegse mulje loomiseks 
ükskõik millises ruumis. Paneele võib hõlpsasti 
kasutada suurtel pindadel, kogu seina- või laepin-
dadel või ainulaadse kujunduselemendina. Panee-
lid mõjuvad ruumis hästi, olenemata arhitektuuri-
lisest stiilist või kultuurilisest kontekstist. 

TOOTE INFORMATSIOON 

Puidu kvaliteet
Kõrge kvaliteet, keelühendus, okskohtadeta männipuit.

Pinnakvaliteet
Standardtooted on peenlihvitud pinnaga. Tellimisel on või-
malik valmistada harjatud või peensaetud pinnaga paneele 
vastavalt tellimuse suurusele.

Mõõdud
Effex paneelid tarnitakse lihtsas meetermõõdustikus. Stan-
dardpikkus on 2 meetrit, tellimuse järgi valmistatud täpselt 
kohandatud pikkusega tooted tööstuslikuks kasutamiseks 
on saadaval tellides. Kõik loetletud mõõdud näitavad pa-
neelide tegelikku katvust.

 Toote informatsioonileht

Tervislikkus ja keskkondlikud eelised

Stora Enso Effex sisekujunduse Designer puitpaneelid 
on suurepärane valik tervisliku elukeskkonna loomiseks. 
Effex paneelid on läbinud VTT sõltumatu testimise vastavalt 
standarditele EN 16000-9, EN 16000-6 ja EN 717-1 ning 
on nende testide põhjal tunnistatud vastavaks M1 (emis-
sioon) klassifi katsioonile.

Effex paneelidel võib olla positiivne mõju siseruumi õhukvali-
teedile tänu headele niiskuse puhverdamis-omadustele. 
Sõltumatud testid on näidanud, et nendel paneelidel on 
tunduvalt suurem niiskuse puhverdamisvõime kui kips-
plaadil, tsement- ja lamineeritud MDF plaadil. Suhtelise 
niiskuse hoidmise tähtsus hoonete siseruumides vahemikus 
30% kuni 55% on tõestatud ning sellise niiskuse taseme 
säilitamine vähendab tunduvalt bakterite, viiruste ja hinga-
misteede haiguste jne ohtu. Tänu parematele niiskuse puh-
verdamisomadustele suudavad sellised puitpaneelid nagu 
Stora Enso Effex neelata niiskust ja vabastada seda nii nagu 
vaja ning aitavad hoida paremat siseõhu kvaliteeti. 

Kõik Stora Enso Effex Designer sisepaneelid on valmistatud 
täielikult kontrollitava ahelaga ja keskkonna sertifi kaadiga 
taaskasutatavast jätku-suutlikult käideldud toormaterjalist.

Lõppkasutused 

Effex pakub mitmesuguseid lahendusi paljudele lõppka-
sutustele kuivades siseruumides. Need paneelid sobivad 
hästi igat stiili eluruumidele alates moodsast elamust kuni 
maaelamuteni. Effex paneelid on omal kohal ka avalikes ja 
kaubanduslikes ruumides. Toote olemus ei sea piiranguid 
kujundusele ega lõppkasutuse võimalustele.

-  Linnamajad
-  Traditsioonilised elamud
-  Puhkemajad
-  Fuajeed ja vastuvõturuumid
-  Konverentsiruumid ja bürood
-  Kaupluste fassaadid

Standard

Paksus 10 mm

Laius 200 mm

Pikkus 2000 mm

Andmed võivad muutuda, vaadake meie veebilehelt aadressil: 
www.storaenso.com/effex profi ilide kirjeldusi ja lisainformatsiooni



TOOTMINE JA INFORMATSIOON

Stora Enso Timber
Honkalahti Sawmill
P.O. Box 12, FI-54101 Joutseno
Tel. +358 2046 113
www.storaenso.com/timber
www.storaenso.com/effex

Kokkusobiv välimus

Paneele on lihtne paigaldada ja need loovad professio-
naalse tulemuse. Paneeli lineaarne tekstuur ning keele- ja 
soonemehhanism tekitavad selge ja ühtlase ilme igasu-
gusel interjööripinnal. 

Arhitekti Kimmo Lylykangase kujundatud profi il ja mõõtude süsteem.

200 mm laius

4 mm kiht  
horisontaalselt

2 mm kiht  
vertikaalselt Maks. naelutus-

nurk 45°

4 mm kiht  
horisontaalselt

10 mm

Värvivalik vasakult: coal, bark, natural, cloud, snow

Värvivalik

Valige meie standardtoonide hulgast või kasutage na-
turaalse välimusega paneeli, et saada isikupärane ilme. 
Naturaalse paneeli võib ükskõik millise tooni saamiseks 
värvida, vahatada või lakkida. Standardtoonid rõhutavad 
ehtsa puidu loomulikke omadusi.

Värvivalik võib muutuda. Uusima värvivaliku ja stan-
dardtoonide põhjalikumaks vaatamiseks vaadake gale-
riid aadressil: www.storaenso.com/effex.

Kerge paigaldada

Effex paneele saab paigaldada otse puitlaudade 
või sõrestiku peale. Soovitatav laudade vahe on 
seinal 60 cm ja laes 40 cm.

Üksikasjalikud paigaldusjuhised saate allalaadida 
aadressilt: www.storaenso.com/effex.

Hoidke tooteid ja paigaldage neid alati 
kuivas keskkonnas.

Konkurentsivõimeline hind 

Tänu ühtlasele kvaliteedile ja mõõtudele on 
Effex Designer puitpaneelide paigaldamine 
lihtne ja kiire, vähendades lõikamisvajadust ja 
tekitades minimaalselt jääke. Toote hind muu-
tub konkurentsivõimeliseks, kui uurite lõpp-
toote hinda alates materjalidest kuni jääkide ja 
töökuluni.

PEFC/2216-04

Viitavad iseloomulikud väärtused
Keskmine mõõtmete muutumine koos suhtelise õhuniiskuse vaheldu-
misega vahemikus 35% ja 75%:
- Paisumine / kokkutõmbumine laiuses 1%
- Paisumine / kokkutõmbumine paksuses 2%
- Paisumine / kokkutõmbumine pikkuses 0,5-1%
- Kaardumine 0,5% 2 m pikkuses
- Paindumine 1% 2 m pikkuses

Jaemüügi paki suurused
10x200x2000 mm, 5 tk/pakk, 2 m2/pakk, 100 m2/alus
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MÜÜK

Puumerkki AS
Sinikivi tee 2, Rae vald
75306 Harjumaa
Tel +372 664 6960
www.puumerkki.ee


