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Ajan myötä yrityksen toimi-
paikat ovat muuttuneet, mut-
ta ammattitaito ja innovatii-
visuus ovat säilyneet siirtyen 

isiltä pojille. Sen sijaan, että ryntäilisi ala-
ti vaihtuvien sisustustrendien perässä, yri-
tys on valinnut toimintansa painopisteeksi 
pitkäjänteisen ja käytännönläheisten tuot-
teiden tuotekehityksen.

Panelia Woods Oy:n historia alkaa vi-
rallisesti vuodesta 1959, jolloin isä ja poi-
ka Lehtiniemi perustivat pienen metalli- 
ja puualan yrityksen. Yritys valmisti aluksi 
mm. ovien vetimiä, joissa oli jalopuuosia 
sekä kukkalautojen kannattimia, joita käy-
tettiin yleisesti vielä 70-luvulla. Sittemmin 
jalopuu vei miehet mennessään ja puun ja-
lostukseen on keskitytty täysipäiväisesti jo 
reilu kolmekymmentä vuotta.  

Tämän rakennuspuusepän tuotteita val-
mistavan yrityksen päätuotteita tänään 
ovat kostean tilan kynnykset ja karmit. 
Tuotteistoon kuuluvat myös mm. erilai-
set jalopuista valmistetut listat, kynnykset 
ja kynnyslistat sekä porras- ja ovituotteet 

kuin tavalliset maalatut väliovien karmit-
kin. Käytetyt jalopuulajit tulevat ympäri 
maailmaa eikä suojeltuja puulajeja käyte-
tä. Käytetyistä puulajeista etenkin pähkinä 
on paitsi kestävä myös äärimmäisen kau-
nis niin väriltään kuin kuvioinniltaankin. 

Tuotekehityksen satoa
Kotien kosteiden tilojen vesieristys on teh-
tävä huolella ja ammattitaidolla, muuten 
koko tilan ja rakennuksen terveys vaaran-
tuu. Panelia Woodsin kehittämät ja valmis-
tamat vedeneristekynnykset on tarkoitettu 
tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys. 
Vedeneristekynnys mahdollistaa vesieris-
tyksen noston lattiapinnasta suositusten 
mukaisesti ja sopii myös uivan parketin tai 
laminaatin sekä laatan kanssa käytettäväk-
si. Vedeneristekynnykset ovat tammea ja 
niitä on saatavana joko lakattuna tai val-
kolakattuna. Tuote on VTT:n testaama ja 
sille on myönnetty tuotesertifikaatti nro 
VTT-C-11237-14.

Toinen yrityksen viimeisimmistä tuo-
tekehityksen hedelmistä on PW-Erikois-

Jalopuuta kylppärin kynnykseen ja 
erikoiskarmia ovenpieleen

Haastattelija: Tuija Soininen

Panelia Woods Oy Klaukkalassa on pieni ja persoonallinen 
perheyritys, joka on erikoistunut yksilöllisten jalopuisten  
sisustuselementtien valmistukseen. 

karmi, joka sietää ja kestää maalattua pa-
remmin niin kosteutta, roiskevettä kuin 
kulutustakin. Tavallinen maalattu kar-
mi kolhiutuu ja maalipinnan rikkoudut-
tua kosteus pääsee karmiin estoitta. Nyt 
välioven mäntyinen puukarmi on pääl-
lystetty kahden millin vahvuisella valkoi-
sella, kellastumattomalla PVC-pinnalla. 
Karmiin on saatavana myös säädettävät, 
helposti asennettavat ja niin ikään valkoi-
set PVC-listat. Karmi- ja listarakenteel-
le on myönnetty PRH:n hyödyllisyysmal-
lisuoja. 

Panelia Woods Oy todistaa jo pelkäl-
lä olemassa olollaan, että pienikin pärjää 
keskittymällä ja kehittämällä omaa erityis-
osaamistaan. Yritys tekee yhteistyötä usei-
den rakennusliikkeiden kanssa ja palvelee 
kuluttaja-asiakkaita tehokkaasti kattavan 
jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Panelia 
Woodsin tuotteita myyvät ja välittävät 
useat rakennustarvikeliikkeet ja rautakau-
pat. ❒

  
Lisätietoja: www.paneliawoods.fi
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PW Erikoiskarmi vaativaan kulutukseen.
Erittäin vahvan pintarakenteen ansiosta 
ovikarmi sopii hyvin kosteaan tilaan, sekä 
paikkaan jossa halutaan välioven karmien 
olevan uuden veroiset vielä vuosienkin 
päästä. Pinta vastaa ulkonäöltään maalat-
tua ovikarmia, mutta siihen ei tule oksa-
kellastumia, eikä kosteus aiheuta maalin 
halkeamista tai irtoamista. Pinnan iskun-
kestävyys on erityisen hyvä.
 Puukarmi, jossa 2 mm vahva PVC-pinta.
 Valkoiset saranat (korkeussäädettävät).
 Saatavana myös kulkuaukkosaranoilla.
 Saatavana karmiin suunnitellut PVC-pei-
telistat, jotka ovat helposti asennettavis-
sa.
 Valmistettu Suomessa, PRH Hyödyllisyys-
mallisuojattu.

Peitelista 27 x 42 PVC-säädettävä
Ovikarmille valmistettu peitelista on 
helppo ja nopea asentaa. Lista paine- 
taan karmissa olevaan uraan.  Listaa 
voidaan säätää seinän paksuuden mu-
kaan.
 Säädettävyys helpottaa listoitusta, vaik-
ka karmi ei olisi samassa tasossa, kuin sei-
nä.
 Lista kiinnittyy napakasti uraan, eikä 
asennuksessa yleensä tarvita nauloja tai 
liimaa.
 Listat voidaan asentaa puskuun tai jiiriin 
(muokataan asennusvaiheessa).
 Kestää erittäin hyvin kosteassa tilassa. 
 Mikäli oviaukossa käytetään kulkuauk-
kosaranoita, on erikseen saatavissa peite-
lista, jossa tila saranalle.

Vedeneristekynnys
Olemme valmistaneet kynnyksen, joka 
vastaa nykyaikaisiin vaatimuksiin. Suosi-
tusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa 
tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedene-
risteen noustava jatkuvana vähintään 15 
mm. valmiista lattiapinnasta.
Oven kynnys  saa molemmin puolin lattiaa 
korottua vain 20 mm. 
Määräys (RakMk F1) 2.1.2.

 Mahdollistaa vedeneristeen nousun lat-
tiapinnasta suositusten   mukaisesti.
 Kynnyksen korko on määräysten mukai-
nen.
 Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, 
jolloin se on paremmin kosteudelta suo-
jassa. Aito jalopuukynnys.
 Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon 
tarvittava tuuletusrako.
* Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai 
laminaatin elämisvaran. 
 Ammattikäyttöön saatavana vaihdetta-
valla pintakynnyksellä oleva pro-malli, jol-
loin kynnyksen vaihtaminen jälkeenpäin 
on helppoa ja nopeaa.
 Valmistettu Suomessa, VTT:n testaama ja 
sertifioima, patentoitu.

Kuvan vedeneristekynnystä valmistetaan tammesta 
lakattuna tai valkolakattuna. Vaihdettavalla 

pintakynnyksellä olevaa pro-mallia valmistetaan 
tammesta ja monista eri puulajesta 

lakattuna tai valkolakattuna.


