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Maatiili on ekologinen luonnontuote, jonka valmistukseen 
tarvitaan vain savea, hiekkaa ja vettä. Maatiiliä käytetään 
mm. kävelyväylien kivetyksenä, pihoilla, puutarhoissa ja jopa 
ajoväylillä.  Tiiliä on kymmeniä eri sävyjä ja useita eri koko-
vaihtoehtoja, joten suunnittelussa vain mielikuvitus on rajana. 
Maatiilet kestävät hyvin talvea ja ”pakastaa - sulaa - pakastaa” 
-vaihtelua, joten ne sopivat erinomaisesti Suomen vaihtuviin 
ja vaativiin sääolosuhteisiin. Tiilituotteilla on erityisen pitkä 
elinkaari, eivätkä värit ajan saatossakaan haalistu. Tiili on 
kestävänkehityksen mukainen rakennusmateriaali (Kesy), 
joka säilyttää arvonsa vuodesta toiseen.

TIILI KESTÄÄ JOPA
SATOJA VUOSIA
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Maatiilien väliin jätettävä asennusrako toimii myös 
hulevesikanavana, kun rako täytetään oikeaoppisesti 
karkealla asennus- tai saumaushiekalla, esim. kivituhkalla. 
Maatiiliin saa myös tilauksesta asennusnystyrät, 
jotka helpottavat asennuksessa tarvittavan raon 
pitämistä tasaisena kaikkiin suuntiin.  



50 VUODEN TAKUU!

Accoya® on tuotemerkki ekologisesti ja myrkyttömästi 
käsitellylle puulle. Accoyan raaka-aine saadaan vastuullisesti 
kasvatetuista sertifioiduista metsistä. Puu asetyloidaan, eli 
kyllästetään väkevällä etikkaliuoksella, jolloin sen solukko 
muuttuu pysyvästi. Puusta tulee hyvin vedenkestävää ja mitta-
pysyvää. Accoya ei vaadi erillistä pintakäsittelyä kestääkseen, 
vaan sillä on käsittelemättömänä ainutlaatuinen 50 vuoden takuu 
maanpäällisissä rakenteissa ja 25 vuotta maakosketuksessa. 
Accoya -käsitelty puu on väriltään vaaleaa ja UV:n vaikutuksesta 
se harmaantuu ulkona muutamassa vuodessa.  Accoya soveltuu 
kaikenlaiseen rakentamiseen niin sisällä kuin ulkona. Accoyalla on 
FSC, PEFC ja Cradle to Cradle sertifikaatit, sekä Joutsenmerkki.

Ruskean sävyiset Kebony® -puutuotteet ovat ekologinen 
vaihtoehto terasseille, laitureille, julkisivuihin ja kalusteisiin. 
Kebony on norjalainen patentoitu prosessi, jossa biopohjai-
sella alkoholilla modifioidaan puusta kovaa ja kestävää. 
Prosessi muuttaa myös puun sävyn kauniin tumman ruskeaksi, 
joka ilman pintakäsittelyä patinoituu harmaaksi muutamassa 
vuodessa. Saatavilla on useita höyläprofiileja ja puulajeina 
mm. pohjoisen mäntyä (Scots Pine), oksatonta radiata mäntyä 
ja kaunista vaahteraa. Kebonyn käyttö ja huollettavuus on eri-
tyisen helppoa, koska Kebony -tuotteet eivät vaadi pintakäsit-
telyä ja niillä on 30-vuoden takuu maanpäällisissä rakenteissa. 

LUONTOYSTÄVÄLLINEN KOVAPUU



Accoya® -terassi / Keskustakirjasto Oodi, Helsinki



MASSIIVIPUUSTA
MITTOJESI MUKAAN

Thors Designin näyttävät puukalusteet on valmistettu 
kierrätetystä FSC-sertifioidusta azobepuusta, joka on saatu 
purkutavarana tanskalaisista satama-altaista. Materiaalina 
käytetään merisatamien vanhoja tukirakenteita ja pilareita, 
joita saadaan kun osia vaihdetaan tai kun satamatoimintoja 
lakkautetaan. Puun pinta on kolhiintunut vuosien saatossa 
laivoista, liikenteestä ja nostimista, kukin omalla ainutlaatuisella 
tavallaan. Thors Designin käsin valmistetut jyhkeät puukalus-
teet sopivat sellaisenaan käytettäväksi sekä sisällä että ulkona. 
Azobepuun lahonkesto on erinomainen ja se on niin kovaa, 
että se voi rakenteissa korvata jopa kiven ja betonin. Puun 
lujuusluokka on D70 ja paloluokka luonnostaan B-s1-d0. 
Tuotteilla on 50 vuoden takuu ulkokäytössä!
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SHOU-SUGI-BAN
CHARRED WOOD PANELS

Ikiaikainen japanilaisten käyttämä puun pinnan hiillostamis-
tekniikka, shou-sugi-ban, on alunperin kehitetty puisten 
rakenteiden suojaamiseksi säältä. Puuta hiillostamalla saadaan 
aikaan pinta, joka kestää hyvin kosteutta, homeita ja lahoa. 
Esteettisesti polttaminen antaa puulle hienostuneen struk-
tuuripinnan ja kauniin mielenkiintoisen ilmeen. 
Shou-sugi-ban tuotteet sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön 
ja mm. pontillisia paneeleita löytyy useita eri polttolaatuja ja 
viimeistelyvaihtoehtoja; pinnan harjauksia ja sävytyksiä.  
Shou-sugi-ban paneelien puulajit: kuusi, mänty, tammi, 
sypressi, koivu, sekä Accoya   ja Kebony   -modifioidut puut. 
Sisustuspaneelit ovat saatavilla myös B-s1,d0 palokäsiteltyinä.
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Novenberg on suomalainen rakennus- ja sisustusmateriaalien 
myyjä ja maahantuoja. Meille on tärkeää, että edustamamme
tuotteet ovat mahdollisimman ekologisia ja pitkäikäisiä. 
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