
wood for life



Toodete kataloog 2020

Woodmood tooted sisekujunduseks ja välisviimistluseks.

Puidukoda usub kirglikult parema elukeskkonna loomisesse.
Meie sügava veendumuse kohaselt on puit hinnatud miljöö looja

ning looduslik keskkonna hoidja nii siseruumes kui ka väliskeskkonnas. 
Puitlahendused aitavad luua hubase atmosfääri, tagada

siseruumides tervisliku sisekliima. Woodmood  tooted aitavad sellele
vääriliselt kaasa, toovad esile isikupära ning

aitavad luua õige meeleolu.

WOODMOOD ON RAHVUSVAHELINE
KÕRGVÄÄRINDATUD HÖÖVELPUIDU BRÄND



sobib sisetingimustesse, lagedele ja seintele

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod

võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

vanutatud puidu efekt

Rustik tootesarja iseloomustab värvitud rustikaalne pinnatöötlus,

täispuidust voodrilaud sobib kasutamiseks sisetingimustes. RUSTIK

töötlust saab teha vaid saetud pinnaga lauale. Voodrilaud sobib nii

uutesse hoonetesse kui ka vanade hoonete renoveerimiseks.

Paigaldada võib nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

RUSTIK Cappucino/ Denim/ Smoke/ Mint / Cherry/ Lemon

sisevoodrilaud



Smoke

Cherry

Cappuccino

Mint

Denim

Lemon
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Puuliik: kuusk

Mõõdud: 12x120mm (2.3 m2 pundis)

Kattev laius : 110mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: 6 erinevat tooni

Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust

Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

sisevoodrilaud



KONTRAST Must-Valge / Sini-Valge / Pruun-Valge

sobib sisetingimustesse lagedele ja seintele

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod

võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

vanutatud puidu efekt

Kontrast tootesarja iseloomustab värvitud vanutatud pinnatöötlus,

täispuidust voodrilaud sobib kasutamiseks sisetingimustes.  Voodrilaud

sobib nii uutesse hoonetesse kui ka vanade hoonete renoveerimiseks.

Paigaldada võib nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Kontrastvärvimise puhul kaetakse voodrilaud peale vanutamist kahe

erineva värvitooniga. 

Tekkiv kahetooniline muster on puidu struktuuri sarnane ja rõhutab hästi

vanutatud pinda. Kontrastvärvidega viimistletud vanutatud

sisevoodrilaudade värvimisel kasutatakse vesialuselist akrülaatpinnavärvi

Nordica Eko.

sisevoodrilaud



Must-Valge Pruun-valgeSini-Valge
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Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse oludesse

sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

sisevoodrilaud

Puuliik: kuusk

Mõõdud: 12x120mm (2.3 m2 pundis)

Kattev laius : 110mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: 3 erinevat tooni - must-valge / pruun-valge / sini-valge

Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust



DRAGON must / poolmatt

sobib sisetingimustesse seinte viimistluseks

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod

võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja

mustusest

Dragon on dekoratiivse pinnaga voodrilaud, mis lisab interjööri põneva

efekti ning on inspireeritud Jaapanipärasest puidu põletamise tehnikast.

Dragon on loodud kaasaegset tehnoloogiat kasutades, spetsiaalse

stantsiga surutakse muster puidupinnale ning kaetakse 3 kihi värviga.

Materjali mustriline pind lisab siseviimistlusse omapära.

sisevoodrilaud



www.puidukoda.eu

Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

sisevoodrilaud

Puuliik: kuusk

Mõõdud: 19x146 mm (2.1 m2 pundis)

Kattev laius: 136.5 mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: must poolmatt

Tulemus: naturaalne, poolmatt, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust



Kodu interjöör, must Dragon 
Foto: Puumarket



WAX Valge vaha

sobib sisetingimustesse, lagedele ja seintele

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases viimistletud

otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod

võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

helevalge naturaalne siseviimistlus

Valge vahaga viimistletud voodrilaud WAX on loodusliku ja siidiselt sileda

poolläbipaistva pinnatöötlusega, sobib kasutamiseks sisetingimustes.

Paigaldada võib nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.

Loob võluva naturaalse puidu efekti. Keskkonnasõbralik ja soe materjal,

kergesti puhastatav. Viimistletud 2 kihi Teknose vahaga, millel on väga hea

vastupidavus ja kulumiskindlus. Teknose värve ja vahasid toodetakse

keskkonnasõbralikul viisil.

sisevoodrilaud
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Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

sisevoodrilaud

Puuliik: kuusk

Mõõdud: 12x120mm (2.3 m2 pundis)

Kattev laius : 110mm

Pinnatöötlus: vaha

Värvitoonid: valge

Tulemus: naturaalne, soe, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik valge puidumuster lisab interjööri omanäolisust



Puidukoja kontor Tartus, 
Valge vahaga voodrilaud WAX ja Arktik

Basalt



sobib põrandakatteks sisetingimustes

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga põrandalaua puhul on pikkuse erinevusest paigaldusel

tekkivad kaod võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja mustusest

Dekoratiivne struktureeritud värvitud põrandalaud OLD SAW on efektse

sae mustriga.

Tööstuslikult värvitud põrandalaudu on saadaval kolmes värvitoonis -

pruun-valge, hall-valge ja valge. Muster on saavutatud spetsiaalset stantsi

kasutades, pind on kaetud 2 värvikihiga ning viimaseks kihiks on lakk, mis

muudab põranda veelgi vastupidavamaks. Old Saw põrand on loomulikult

kulunud välimusega ja lisab sisekujundusele omanäolisust.

OLD SAW Hall-Valge / Pruun-Valge/ Valge

põrandalaud



Hall-valge Pruun-valge Valge
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Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

põrandalaud

Puuliik: kuusk

Mõõdud: 28x145 mm (1.4 m2 pundis)

Kattev laius: 137 mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: hall-valge, pruun-valge, valge

Tulemus: naturaalne, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust



Kodu Tallinnas Kalamajas,
põrandalaud Arktik Basalt



Woodmood Arktik põrandalauad on naturaalse puidumustriga ja

tööstuslikult viimistletud, saadaval kahes erinevas värvitoonis – helehall

Limestone ja tumepruun Basalt.

Värvimisel on kasutatud Teknose vesialuselist akrülaatsideainega värvi.

Materjali

loomulikult kulunud välimus lisab siseviimistlusse omapära.

Põrandalaud on valmistatud hoolikalt sorteeritud erikuivast kuusepuidust.

Toode sobib kasutamiseks vaid sisetingimustes.

sobib põrandakatteks sisetingimustes

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases värvitud

otsatapiga põrandalaua puhul on pikkuse erinevusest paigaldusel tekkivad

kaod võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

dekoratiivne vastupidav pind, kergesti puhastatav tolmust ja mustusest

ARKTIK Basalt / Limestone

põrandalaud



Puuliik: kuusk

Mõõdud: 28x145 mm (1.4 m2 pundis)

Kattev laius: 137 mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: Basalt (tumepruun) / Limestone (helehall)

Tulemus: naturaalne, dekoratiivne

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster lisab interjööri omanäolisust

Basalt Limestone
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Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

põrandalaud



 VIKING Anthracite Grey 1826  (lasuurne)

sobib välistingimustesse fassaadile

lihtne paigaldada, kuna toode on juba tehases viimistletud

otsatapiga voodrilaua puhul on pikkuse erinevusest tekkivad kaod

võimalik viia miinimumini

keskonnasõbralik materjal

Täispuidust välisvoodrilaud sobib kasutamiseks hoonete välisviimistluses.

Voodrilaud sobib nii uute hoonete fassaadide katmiseks kui ka vanade

hoonete renoveerimiseks. UTK-profiili soovitame peamiselt

horisontaalseks paigaldamiseks. VIKINGi näol on tegemist väga praktilise

profiiliga, kus on kliendi või ehitaja jaoks juba väga palju tööd ette ära

tehtud. Tööstuslik värvimine annab veatu pinna ning tagab voodrilaua

pikema kestvuse ning vastupidavuse ilmastikutingimustele. Otsatapiga

voodrilaua puhul on võimalik laudu paigaldada nagu parketti ehk pikkuse

erinevusest tekkivad kaod on seeläbi

võimalik viia miinimumini.

välisvoodrilaud
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Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

välisvoodrilaud

Puuliik: kuusk

Mõõdud: 19x146 mm (3.67 m2 pundis)

Kattev laius : 123 mm

Pinnatöötlus: värvitud

Värvitoonid: helehall (läbipaistev)

Tulemus: naturaalne, läbikumav toon, peenrihveldatud

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puidumuster ja ilmastikukindel tulemus



Tidal Stone, Jurassic Coast Wood House, UK 
Old Look Siberi lehis



sobilik väistingimustes terrasidele

lihtne paigaldada, ei vaja lisatöötlust

keskkonnasõbralik materjal

Woodmood Ferrus terrassilaud on valmistatud Siberi lehisest, mis on

välistingimustes äärmiselt vastupidav ning loomulikult ilmastikukindel puit.

Puitu on toonitud raudsulfaadi ja pigmendi seguga, mis annab kohese

vanutatud hallika tooni ning kaitseb puitu bakterite ja seente mõju eest. 

 Tulenevalt puidu tihedusest ning vaigurikkusest on Siberi lehis väga

vastupidav niiskes või märjas keskkonnas. Viimistletud Siberi lehisest

terrassilaud on ilmastikukindel ja peaaegu hooldusvaba, seega on lehis

parim valik terrassi ehitamiseks. Igal aastal on vajalik teha pinnale kerge

puhastus, uuesti viimistleda pole seda tarvis. Toodet on lihtne

paigaldada, see on juba viimistletud ning välistingimustes ei vaja töötlemist

ega lisakaitset.

 FERROUS Old Look / Herdins 77

välisvoodrilaud



cladding

Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.

www.puidukoda.eu välisvoodrilaud

Puuliik: Siberi lehis

Mõõdud: 28x70 mm (2.24 m2 pundis)

Kattev laius : 70 mm

Pinnatöötlus: sile, hööveldatud, töödeldud raudsulfaadiga

Värvitoonid: raudsulfaat + Herdins 77

Tulemus: naturaalne hall, läbikumav toon

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puit ja ilmastikukindel tulemus



Tidal Stone, Jurassic Coast Wood House, UK 
Old Look Siberi lehis



 FERROUS Old Look / Herdins 77

terrassilaud

sobilik väistingimustes terrasidele

lihtne paigaldada, ei vaja lisatöötlust

keskkonnasõbralik materjal

Woodmood Ferrous terrassilaud on valmistatud Siberi lehisest, mis on

välistingimustes äärmiselt vastupidav ning loomulikult ilmastikukindel puit.

Puitu on toonitud raudsulfaadi ja pigmendi seguga, mis annab kohese

vanutatud hallika tooni ning kaitseb puitu bakterite ja seente mõju eest. 

 Tulenevalt puidu tihedusest ning vaigurikkusest on Siberi lehis väga

vastupidav niiskes või märjas keskkonnas. Viimistletud Siberi lehisest

terrassilaud on ilmastikukindel ja peaaegu hooldusvaba, seega on lehis

parim valik terrassi ehitamiseks. Igal aastal on vajalik teha pinnale kerge

puhastus, uuesti viimistleda pole seda tarvis. Toodet on lihtne

paigaldada, see on juba viimistletud ning välistingimustes ei vaja töötlemist

ega lisakaitset.



Teknos on üks Euroopa juhtivaid tööstuslike pinnakattevahendite tootjaid

Euroopas, omades üle 60 aastast kogemust Põhjamaade karmidesse

oludesse sobivate puiduvärvide tootmisel.

Puidukoda kasutab voodrilaudade värvimisel eriti hea ilmastikukindlusega

Teknose keskonnasõbralikke vesialuselisi akrülaatsideainega värve.
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terrassilaud

Puuliik: Siberi lehis

Mõõdud: 27x144 mm (2.3 m2 pundis)

Kattev laius : 144 mm

Pinnatöötlus: sile, hööveldatud, töödeldud raudsulfaadiga

Värvitoonid: raudsulfaat + Herdins 77 pigment

Tulemus: naturaalne hall, läbikumav toon

Tehases viimistletud

Kiire ja mugav paigaldus

Loomulik puit ja ilmastikukindel tulemus



Kääriku Spordikeskuse terrass
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