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Hubase ja 
looduslähedase 
interjööri loomiseks 
ei ole naturaalsele 
materjalile vastast.

Benchmark by Thermory C4J termosaar
Turustamine ja foto Carpentier, kontsept ja Grietens Concept

Accent by Thermory SRP valge



Meie oleme 
Thermory®
Valmistame ainult kuumuse ja veeauru abil 
väga vastupidavaid ja ilmastikukindlaid 
terrassi-, sisevoodri-, välisvoodri- ja põran-
dalaudu ning saunatooteid, millele ei leidu 
tavatoodete seas (plastkomposiitmaterja-
lid, kemikaalidega töödeldud puit, troopi-
line lehtpuit jne) võrdset ei omaduste ega 
jätku suutlikkuse poolest.

Thermory puitu võib leida enam kui viie-
kümnest riigist üle maailma – kodudest 
ja avalikest ruumidest, mitmesugustest 
hoonetest ja keskkondadest, väga niiske-
test ja ülikuumadest kohtadest, külmast ja 
soojast. Meie lai tootevalik täidab sadade 
erinevate maitsete ja stiilide vajadusi.

Meie ostuprotsess on keskkonnahoidli-
kult vastutustundlik ning me järgime ran-
geid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. 
Meie puit on hoolikalt kontrollitud ning pärit 
säästvalt majandatud metsades ja see ei 
pärine mingil juhul ohustatud, troopilisest 
või vihmametsast. Soovi korral saame pak-
kuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomär-
gisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

KESKKONNASÕBRALIK
Säästvalt majandatud metsadest 
pärit ja kemikaalivabalt  
töödeldud puit

KVALITEETMATERJALID
Ületamatu valik puiduliike,  
profiile ja viimistlusi 

LÄBINI EHTSAST PUIDUST 
TOOTED

VALDKONNA ASJATUNDJAD
Oleme pakkunud tippkvaliteeti  
ja võrratut ilu üle 20 aasta

Accent by Thermory SRP haab must
Foto: Elvo Jakobson
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Motion by Thermory STS4 lepp erinevates mõõtudes
Accent by Thermory SRP haab valge

Foto: Elvo Jakobson

Accent by Thermory SRP haab must
Foto: Elvo Jakobson



THERMORY SISETOODETE EELISED:

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba 
termotöötlus

TERMOTÖÖDELDUD 
PUIT
Valikus termotöödeldud 
puidust tooted

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

HULGALISELT 
KOMBINATSIOONE
Suur valik puuliike ja 
profiile

PUIDUTÖÖSTUSE 
EKSPERDID
Kogemusi üle 20 aasta

Thermory sisetootevalikus-
se on koondatud rohkelt 
erinevate profiilide ja pinna-
viimistlustega voodrilaudu 
ning kauneid pilkupüüdvaid 
põrandalaudu. Efektsete 
lahenduste loomiseks leiab 
tootevalikust innovatiivseid 
ning praktiliste paigaldusla-
hendustega üllatustooteid, 
mis panevad eristuda soo-
vijatel silmad särama. 

Iga puuliik oma eristuva karakteriga an-
nab võimaluse ruumide iseloomude kui 
ka nende poolt tekitatava meeleoluga, 
mängida. Kasuta puitu nii põranda-, 
lae-, kui seinamaterjalina, efektsete 
kujunduselementide valmistamiseks, 
treppide ehitusel, töötasapindadena 
ja mujalgi. Lisaks oma ilule, aitab puidu 
kasutus elu- ja kontoriruumides luua 
tasakaalu, pehmendada tühja ruumi 
ning külmana mõjuvaid materjale, olles 
samaaegselt ajatult elegantne ja vastu-
pidav viimistlusmaterjal.

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

HARJATUD JA VÄRVITUD 
PEALISPIND
Rõhutab vanutatud ilmet ja 
puidumustrit

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad 
värvimist, puit muutub 
naturaalselt halliks

DRIFT

DRIFT on Thermory innovaatiline toode, mis 
tänu materjali harjamisele ja värvimisele 
annab voodrilaudadele soovitud vanutatud 
ilme. Lisaks tagab termotöötlus nii vastupi-
davuse kui ka stabiilsuse. Luksuslikult laiad 

voodrilauad ja šikilt rustikaalsed värvitoonid 
sobivad kasutamiseks nii sise- kui välitingi-
mustes. Valikus on intensiivse termotöötlu-
sega kuusk viies erinevas värvitoonis.

Drift  
Black Pearl

Drift  
Sandy Pearl

PROFIIL VÄRV PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS 
(MM)

KATTEV  
LAIUS (MM)

TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

C15 Sandy Pearl Termokuusk 20 186 175 Intensiivne

Black Pearl Termokuusk 20 186 175 Intensiivne

Benchmark by Thermory termo radiata mänd C7J. Foto: Terje Ugandi

Drift by Thermory Sandy Pearl termokuusk

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

PRESSITUD JA VÄRVITUD 
PEALISPIND
Söestunud välimusega 
pind, mis ei määri. 

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad 
värvimist, puit muutub 
naturaalselt halliks

IGNITE

Aastasadu tagasi avastasid Jaapani pui-
dumeistrid, et puidu välispinna põletamine 
aitab pikendada selle kasutusiga. Sellest 
iidsest Jaapani traditsioonist nimetusega 
yakisugi on inspireeritud IGNITE voodri-

laudade efektne välimus, mis sarnaneb 
söestunud puidupinnaga. Muster on puidu 
sisse pressitud ning vastupidiselt põletatud 
puidule selle pealispind ei määri. 

PROFIIL VÄRV PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS 
(MM)

KATTEV  
LAIUS (MM)

TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

C15

Ignite5 Termokuusk

20 140 131 Intensiivne

20 186 175 Intensiivne

C24 Ignite5 Termokuusk

20 140 131 Intensiivne

20 186 175 Intensiivne

STS0 Sauna 
Ignite Lepp 15 90 80 –

PROFIIL DISAIN PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS 
(MM)

KATTEV  
LAIUS (MM)

TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

S2-BBMS Staggered Termosaar 24 340 1250 Intensiivne

S2-BBME Even Termosaar 24 340 1250 Intensiivne

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad 
värvimist, puit muutub 
naturaalselt halliks

SHINGLES

Saepinnalised THERMORY SHINGLES’i 
sindlid on trendikas viis sise- või välisseina-
le tekstuuri lisamiseks. Termotöötlus annab 
mõõtmete stabiilsuse ja vastupidavuse, 

tuues samas esile puidu loodusliku ilu. 
Sindlid on valmistatud intensiivse termo-
töötlusega termosaarest.

Sindel S2-BBME

Sindel S2-BBMS

Ignite by Thermory Ignite5
Foto: Jeffrey A. Davis

Shingles by Thermory termosaar S2-BBMS
Foto: Marita Mones

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi. Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



BENCHMARK

BENCHMARK termotöödeldud voodrilau-
dade seeria rõhutab lihtsust ja puidu loo-
mulikku ilu, pannes esikohale puidu imelise 
mustri ning sooja tooni. Valikus on igale 

maitsele sobivaid profiile ja puuliike –  
oksavaba ja kauni kuldpruuni tooniga  
radiata mänd, hubaselt soe saar, iseloo-
muliku oksamustriga mänd.  

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad 
värvimist, puit muutub 
naturaalselt halliks

LIHTNE PAIGALDADA
Uuenduslikud ja lihtsad 
kinnitusviisid

PROFIIL PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) KATTEV  
LAIUS (MM)

TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

C4J

Termosaar 20 52 57 Intensiivne

Termosaar 42 42 57 Intensiivne

Termo radiata mänd 42 42 57 Intensiivne

C7J

Termosaar 20 52 57 Intensiivne

Termosaar 26 52 57 Intensiivne

Termomänd 20 65 64 Intensiivne

CAR3 Termo radiata mänd 20 138 130 Intensiivne

D4

Termosaar 42 42 42 Intensiivne

Termosaar 42 90 90 Intensiivne

Termosaar 42 135 135 Intensiivne

Termomänd 42 42 42 Intensiivne

Termomänd 42 140 140 Intensiivne

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad 
värvimist, puit muutub 
naturaalselt halliks

DECOR MOSAIIKPLAADID

Thermory mosaiikplaatidega DÉCOR an-
nad uue elu oma siseruumidele. Keskmise 
või tugeva termotöötluse läbinud ja lakikihi-
ga viimistletud termosaarest plaadid anna-

vad siseruumidele jõulise ja värvika nüansi. 
Plaate võib kasutada ka niisketes ruumi-
des. Mosaiikplaate paigaldatakse sarnaselt 
keraamiliste plaatidega.

PROFIIL PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

Termosaar 23 23 Keskmine

Termosaar 23 23 Intensiivne

Termosaar 23 73 Keskmine

Termosaar 23 73 Intensiivne

Benchmark by Thermory termo 
radiata mänd CAR3

Foto: Terje Ugandi

Decor by Thermory 23x73 termosaar

Olenevalt profiilist saab Benchmarki  
voodrilauad paigaldada kruvide, 
klambrite või PaCS – maailma lihtsaima 
kruvideta süsteemi – abil. Uuri Pacs kin-
nituslahenduste kohta meie kodulehelt.

Enamiku profiile saab tellida otsatappi-
dega lahendusena. See tähendab, et 
ühenduskohad ei pea toetuma aluslip-
pidele ning tänu sellele tekib tunduvalt 
vähem jäätmeid, vähenevad tööjõuku-
lud ja lüheneb paigaldusaeg.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi. Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



ACCENT

Lisa seintele aktsenti, andes siseruumide-
le stiilse viimistluse ACCENT sarja värvitud 
voodritega. Valikus on nii tagasihoidlikumad 
kui ka põnevad lainelised seinapaneelid. 

Tooted on kaetud naturaalne tikkurila sau-
navahaga, kuumakindel ja nahasõbralik. 
Tooted sobivad sauna kui ka üleüldisesse 
interjööri.

VÄRVITUD TEHASES
Kokkuhoitud aeg ja 
kvaliteetne viimistlus

KERGE KAAL
Hõlbus käsitsemine
ja väiksem
soojusjuhtivus

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

SILE VIIMISTLUS
Kvaliteetne hööveldus 
tagab pinnuvaba sauna

PROFIIL VÄRV PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) KATTEV  
LAIUS (MM)

SRP

Valge Haab 15 82 72

Hall Haab 15 82 72

Must Haab 15 82 72

STS4

Valge Lepp 15 90 80

Hall Lepp 15 90 80

Must Lepp 15 90 80

Must / harjatud Lepp 15 120 110

MOTION

Pane seinad elama MOTION sarja seina-
paneelidega. Sarjast leiad palju huvitavaid 
nurgelisi kui ka kaarjaid profiile, mis anna-
vad võimaluse interjööris efektsete mustrite 
loomiseks.

SILE VIIMISTLUS
Kvaliteetne hööveldus 
tagab pinnuvaba 
viimistluse

HULGALISELT 
KOMBINATSIOONE
Suur valik puuliike  
ja profiile

KERGE KAAL
Hõlbus käsitsemine ja 
väiksem soojusjuhtivus

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

PROFIIL PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) KATTEV  
LAIUS (MM)

TERMO- 
TÖÖTLUSE ASTE

STS3F Termosaar 12 115 162 Keskmine

STS4

Haab 15 90 80 –

Termohaab 15 90 80 Keskmine

Termo radiata mänd 15 90 80 Keskmine

STEP
Lepp 27 64 72 –

Termolepp 27 64 72 Keskmine

SRP
Haab 15 82 72 –

Termohaab 15 82 72 Keskmine

KYTE Termohaab 15 60 53 Keskmine

KYTE-S Termohaab 15 60 53 Keskmine

VIRE by Siparila Termohaab 15 69 59 Keskmine

Accent by Thermory SRP haab must

Motion by Thermory STEP haab

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi. Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



TILES

Kaunite TILES sarja toodetega saate luua 
kordumatu mustri. Seinapaneelid võimal-
davad kombineerida eri laiusi ja pikkusi või 
mängida värvitoonide, tekstuuride ja nur-

kadega. Otsatapiga laudu on lihtne paigal-
dada ja need sobivad kasutamiseks mis 
tahes siseruumis.

SILE VIIMISTLUS
Kvaliteetne hööveldus 
tagab pinnuvaba 
viimsitluse

HULGALISELT 
KOMBINATSIOONE
Suur valik puuliike  
ja profiile

KERGE KAAL
Hõlbus käsitsemine ja 
väiksem soojusjuhtivus

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

PROFIIL PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS 
(MM)

KATTEV  
LAIUS (MM)

STF

Lepp 15 85 293

Lepp 15 85 578

Lepp 15 120 293

Lepp 15 120 578

Haab 15 85 293

Haab 15 85 578

Haab 15 120 293

Haab 15 120 578

VIRE

VIRE sarja voodrilaudade välimus teise-
neb valguse muutudes hommikust õhtuni, 
lainjas viimistlus aga mahendab kodust 
akustikat. VIRE lauad on loodud koostöös 

tunnustatud Soome disaineri Ristomatti 
Ratiaga ning lisavad igasse ruumi elegantsi 
ja stiili. Piire seab vaid kujutlusvõime.

PROFIIL VÄRV PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) KATTEV  
LAIUS (MM)

VIRE

Valge Mänd 15 90 79

Läbikumav liiv Mänd 15 90 79

Must Mänd 15 90 79

Tiles by Thermory STF 15x120 lepp

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi. Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



PÕRANDAD

Kvaliteetsel põrandal pole mitte lihtsalt 
mõnus astuda, vaid lisaks teeb see kodus 
olemise tõeliselt nauditavaks – Thermory 
termotöödeldud põrandalauad on oma 
klassi parimad.

Termotöötlemine väärindab puitu läbinisti, 
mitte ainult selle pealispinda. Tulemuseks 
on igati stabiilsed ja vastupidavad lauad. 
Termotöötluse tulemusel väheneb puidu 
niiskusimavuse võime ning kiirus, mistõttu 
vähenevad niiskusdeformatsioonid. Puit 
püsib mõõtmetelt stabiilsem ning paisub 
ja kahaneb muutuva õhuniiskusega 
oluliselt vähem. Thermory termotöödeldud 
põrandalauad sobivad ka põrandaküttega.

Termotöötlus annab puidule kauni ja 
sügava tooni, mis teeb meie termosaarest 
suurepärase alternatiivi troopilisele 
lehtpuidule.

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub 
vastupidavamaks ja 
väheneb niiskussisaldus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu 
vastupidavusklass

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes 
mõõtmetelt stabiilseim

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust 
metsamajandusest, 
kemikaalivaba termotöötlus

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja palju hooldust

LIHTNE PAIGALDADA
Uuenduslikud ja lihtsad 
kinnitusviisid

SILE TÖÖTLUS
Pinnuvaba põrand

PROFIIL PUULIIK PAKSUS 
(MM)

LAIUS (MM) TERMOTÖÖTLUSE 
ASTE

F5-2

Termosaar 15 245 Keskmine

F5-2 
RUSTIC Termosaar 15 245 Keskmine

INDUSTRIAL
Termosaar 14 22 Intensiivne

Flooring by Thermory termosaar F5-2

Termotöötlus on viis, kuidas puidu 
omadusi looduslike vahenditega rikastada. 
Kemikaalivaba kuumtöötlus muudab 
puidu vastupidavaks ja stabiilseks ka 
välistingimustes kasutamisel, andes 
puidule kaunilt sügava värvitooni ja tuues 
esile selle loomuliku ilu.

Thermory termotöötleb puitu moodsaima 
tehnoloogiaga, mis erinevalt keemilisest 
immutamisest väärindab puitu läginisti, 
mitte ainult selle välispinda. Tulemuseks on 
stabiilsed ja vastupidavad kvaliteetlauad.

Oleme Thermorys keskendunud 
puidu termotöötluse protsessile 
ja tehnoloogiale

 KUUMUS
 MUUDAB PUIDU  

LÄBINISTI VASTUPIDAVAKS

 AUR
 TAGAB MEILE PROTSESSI ÜLE  

TÄIELIKU KONTROLLI

TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Loomulik ilu, mis on loodud 
kestma

VASTUPIDAVUS
Suurem vastupidavus ja 
parem mädanikukindlus

MÕÕTMETE PÜSIVUS
Parem mõõtmete püsivus 
erinevates ilmastikuoludes

PAREMAD SOOJUSTUS-

OMADUSED
Väiksem soojusjuhtivus

KEMIKAALIVABA
Ainult kuumuse ja auruga 
töödeldud puit

TAVAJÄÄTMED
Ohutu jäätmekäitlus

HOOLDUS 

Kasutates Thermory voodrilaudu 
kuivades sisetingimustes ei vaja need 
täiendavat hooldust. Puidu määrdu-
misel eelmalda mustus ja tolm lapiga 
pühkides. 

Põrandate tavaliseks hoolduseks piisab 
üksnes tolmuimejast, vajadusel peaks 
põrandat aeg-ajalt puhastama ka hästi 
väljaväänatud lapi või mopiga, mis on 
niisutatud puhastusvahendiga. Põrand 
peab olema kuiv ca 1 minuti pärast 

peale niiske lapiga puhastust, siis on 
vee kogus õigesti doseeritud.

Põhjalikumad hooldus- ja paigaldus-
juhised leiad Thermory kodulehelt – 
www.thermory.com.

TERMOTÖÖTLUS 

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



Viimati uuendatud: Detsember 2021.
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

THERMORY on puidu termotöötluse valdkonnas 
üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvali-
teetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad 
keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase 
kahe aastakümne jooksul arendanud oma tead-
misi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, 
ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle 
oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat. 

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustund-
likku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja 
suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostu - 
protsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik 
ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkus-
standardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja 
hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi 
korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade 
ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja üht-
lasi suurepärane isolatsioonimaterjal, on sinu ehi-

tusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid 
valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta 
meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks  
pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me 
loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast 
maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI 
KAUNID JA VASTUPIDAVAD

Loome kestvaid väärtusi

 VÄLISVOODRILAUAD

 TERRASSILAUAD

 SISETOOTED

 SAUNAD

 PÕRANDAD

Thermory projekt “Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu 
väljatöötamine” on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise  
Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga “Green ICT”.

thermory.com


