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MEIE OLEME



Me loome ehtsast puidust 
lahendusi, mis kujundavad 
väärtusliku ja jätkusuutliku 
elukeskkonna. 
Thermory puidumeistritel
on üle 20 aasta kogemust
termotöötlemise alal.

Benchmark by Thermory termosaarest terrass, vooder ja katus
Maidla Loodusvilla Eestis

Arhitekt: Mari Hunt, b210 Arhitektid
Foto Elvo Jakobson



Thermory AS on suurima 
müügikäibega termopuidu ja 
saunamaterjalide tootja
maailmas



Meil on tipptehnoloogiaga
varustatud kaasaegsed
tootmisüksused
Põhja-Euroopas: 8 tehast ja 3
saeveskit

Termokamber Thermory Loo tootmisüksuses



o 2018 ühinesid kaks suuremat tootjat: Thermory ja HaServ

o 2019 osteti Siparila OY (Soome)

o 2020 ületas grupi müügikäive 110 milj €

o Ekspordime enam kui 50 riiki. Peamised turud: Soome, USA, 
Saksamaa, Rootsi, Prantsusmaa, BeNeLux

o Aastane toorikumaht on ligi 160 000 m3

o 750 töötajat

o 11 tootmisüksust Põhja-Euroopas: 8 tehast, 3 saeveskit

o Kõrgeimad kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: Nordic Eco 
Label, FSC, PEFC,  ISO 9001, ISO14001

FAKTE



SIPARILA OY / FIN
(sise- ja välistooted)

(100%)

THERMORY USA LLC
(70%)

THERMORY Deutchland
GmbH
(100%)

AUROOM OÜ / EST
(kasutusvalmis disainsaunad)

(100%)

IP MAURINO saeveski / BLR
VMS Timber / LAT

(saeveski, moodulmajad)
(50%)

THERMORY AS

LOO tehas / EST
(välistooted)

REOLA tehas / EST
(saunamaterjalid ja -tooted)

RANNU saeveski / EST

TOOTMISÜKSUSED MÜÜGIÜKSUSED TÜTARETTEVÕTTED

Thermory grupi ettevõtted



Auroomi valmissaunad –
disaini tippklass ja erilahendused

Kaasaegselt põhjamaised puitvoodrid

> TERMOTÖÖDELDUD VOODRILAUAD
> TERMOTÖÖDELDUD VÄRVITUD VOODRILAUAD
> TERMOTÖÖDELDUD TERRASSI- JA PÕRANDALAUAD
> SAUNATOOTED

> SISE- JA VÄLISVOODRILAUAD
> VÄRVITUD VOODRILAUAD
> TULETÕKKEGA VOODRILAUAD
> SEINAPANEELID

> KASUTUSVALMIS DISAINSAUNAD

Keskkonnasäästlikud ja vastupidavad
puittooted

Thermory peamised kaubamärgid



Terrassilauad Välisvoodrilauad

Põrandalauad ja sisevoodrilauad Saunamaterjalid ja valmissaunad

Thermory keskkonnasõbralikud puitlahendused kestavad põlvkondi, 
neid on ka lihtne paigaldada ning hooldada



Me tahame luua väärtuslikku 
ja puhtamat elukeskkonda, 
ühendades inimesed, kes 
hindavad kõrgelt puitu ning 
peavad seda parimaks 
positiivse keskkonnamõjuga 
ehitusmaterjaliks – esteetiliselt, 
funktsionaalsuselt ja 
jätkusuutlikkuselt.

kestvaid
väärtus
i

Loome



Puit on taastuv loodusvara, mis ehituses jätab väiksema
jalajälje, on taaskasutatav ning ei tekita ohtlikke jäätmeid

Puidul on väiksem 
ökoloogiline jalajälg kui 
betoonil ja terasel, mille 
tootmiseks kulub 3-4x 
rohkem vett ja pea 2x 
enam fossiilset kütust.

Puit talletab oma eluajal 
süsinikku, mitte ei eralda 

seda. Näiteks, 20 000 
ruutmeetri suuruse hoone 

ehitamine puidust on 
võrreldav 996 auto teelt 

kõrvaldamisega aastaks.



Themory hangib oma puitmateriali
säästlikult majandatud metsadest, 
peamiselt Skandinaaviast ja Põhja-
Ameerikast.

Termotöödeldud puit on 
keskkonnasõbralik valik
troopilise puidu ja
plastkomposiitmaterjalide
asemel



Meie nõuded tarnijaile on kõrged, nii kvaliteedi kui
ka säästlikkuse osas

Okaspuid ostame peamiselt Põhjamaadest, sest
siinses kliimas kasvanud kuusel ja männipuidul on 
parimad omadused. Suurem osa meie okaspuust 

pärineb Soomest ja Rootsist, osa hangitakse Eestist ja 
Venemaalt. 

TERMOSAAR TERMOMÄND TERMOKUUSK

Lehtpuitu hangime pehmema kliimaga 
aladelt, peamiselt parasvöötme 

metsadest Euroopas ja Põhja-Ameerikas



MIS ON TERMOPUIT?



Viikingid töötlesid puitu kuumusega, et puitlaevad 
vastupidavaks ja mädanikukindlaks muuta. 
Tänapaeva teadvusesse jõudis termopuit aga tänu
soomlastele, kes panid 1990ndatel aluse
termotöötlustehnoloogiale.

Termotöötlust võib mõneti võrrelda leiva 
küpsetamisega. Protsess toimub ahjus ehk 
termokambris, kus sensorite abil jälgivad arvuti teel 
töö käiku kogenud spetsialistid.

Termopuit on naturaalne
kemikaalivaba puit, mille 
vastupidavust ja stabiilsust on 
temperatuuri mõjul märgatavalt
parendatud

Termokamber Thermory Loo tootmisüksuses



Kuumus muudab puidu läbinisti vastupidavaks Aur tagab protsessi üle täieliku kontrolli

Termotöötlus väärindab puitu looduslikul
teel, kasutades ainult kuumust ja veeauru



0 6 hrs 12 hrs 24 hrs18 hrs 30 hrs 36 hrs 42 hrs 48 hrs

200°C
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Kuumutamine/kuivatamine Termiline töötlemine Jahutamine, niisutamine

1. KUUMUTAMINE/KUIVATAMINE

Aeglaselt kuumutades
alandatakse puidu niiskustase
0%-ni.

2. TERMILINE TÖÖTLEMINE

Järgnevalt kuumutatakse puitu
sõltuvalt puuliigist 190−215° C-ni
ja hoitakse sel temperatuuril ligi
2−3 h.

3. JAHUTAMINE/NIISUTAMINE

Sellele järgneb puidu jahutamine
ja niisutamine, et saavutada
lõppkasutuseks sobiv niiskustase.

Thermory kvaliteedi tagab 20-aastase kogemusega välja
töötatud spetsiaalne termotöötluse programm, mis puuliigiti
erineb. Kuid 48h kestva protsessi põhimõte on alati sama. 



Termotöötlus muudab puidu vastupidavamaks ja stabiilsemaks

Suureneb puidu bioloogiline vastupidavus, kuna puidus leiduvad toitained muutuvad termotöötluse
käigus puidukahjuritele ja hallitusseentele raskemini kättesaadavaks. See suurendab puidu 
vastupidavust just välistingimustes ning võimaldab vältida puidu töötlemist toksiliste 
immutusainetega.

Väheneb puidu niiskusimavuse võime ning kiirus. Puit püsib mõõtmetelt stabiilsem ning paisub ja 
kahaneb välistingimustes oluliselt vähem.

Termopuidu väiksemad sisepinged alandavad märgatavalt materjalikulu ehitusel.

Termopuit ei lähe päikese käes nii kuumaks.

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



SYNTHETICS

VASTUPIDAV
EHE PUIT
ÜHTLANE VÄRVITOON
MÄDANIKUKINDEL 25+ AASTAT
LIHTNE PAIGALDADA
KEMIKAALIVABA 
KESKKONNASÕBRALIK

Termosaar Troopiline puit (ipe) Sünteetilised materjalid

Termotöödeldud puidul on mitmed
eelised konkureerivate materjalide ees



Thermory intensiivse termotöötlusega toodete
vastupidavust välistingimustes on testinud CATAS* ning
kinnitanud vastupidavusklassid**

*CATAS on Euroopa suurimaid puidu- ja mööblisektori katse- ja rakendusuuringute laboreid. / CATAS.COM
** Euroopa standardi EN350 vastupidavusklassid

Termory termosaar ja termokuusk klass 1, 25+ aastat

Thermory termomänd klass 2, 15-25 aastat

Süvaimmutatud puit klass 3, 8-15 aastat

https://catas.com/


THERMORY 
TERRASSITOOTED



Termotöödeldud terrassilauad

on vastupidavad ja

stabiilsed

Kõik meie terrassilauad läbivad 
intensiivse termotöötluse, 
mis muudab need välistingimustes
vastupidavaks ning mõõtmetelt 
stabiilseks.

Thermory valikus on eri profiili ja 
laiusega termosaarest, -männist ja 
–kuusest terrassilauad ning ka 
termosaarest terrassimoodulite
süsteemid.  



SILE TÖÖTLUS
Pinnuvaba terrass

OTSATAPP
Vähendab jäätmeid, 

säästab kulusid

VÄIKSEM 
SOOJUSJUHTIVUS

Ei lähe päikese käes liiga
kuumaks

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja palju hooldust

LIHTNE 
PAIGALDUS

Uuenduslikud ja
lihtsad

kinnitusviisid

Thermory terrasse iseloomustab erakordselt sile töötlus, 
kasutusmugavus ja lihtne kuluefektiivne paigaldus



TERMOSAAR TERMOMÄND TERMOKUUSK

Ajatu, funktsionaalne, vastupidav ja keskkonnasõbralik. 
Benchmark termotöödeldud terrassilaudade seeria rõhutab 

lihtsust ja puidu loomulikku ilu.



• Intensiivselt termotöödeldud terrassilauad, mis on kemikaalivabad.
• Erakordselt vastupidavad ning stabiilsed.
• Olenevalt profiilist, paigalda kruvidega või peidetud kinnitusega.
• Enamik profiile on võimalik tellida otsatapi lahendusega.

TERMOSAAR TERMOMÄND TERMOKUUSK

Thermory Benchmark terrassilauad



Thermory terrassilaudadel võivad ilmneda väikesed pinnapraod. Need ei ole tavaliselt 
laiemad kui 2 mm ja pikkus ei ole piiratud. Pinnapragude tekkimine on puidu puhul normaalne
ega ole põhjus kaebuse esitamiseks. Õigesti paigaldatud Thermory terrassilaudade pind 
paisub ja tõmbub alati kokku kiiremini kui laua sisemus ning põhjustab kokkutõmbumise ajal 
pragude teket. 

Regulaarne õlitamine terrassiõliga aitab pinnapragude tekkimist vähendada. Otste 
pragunemist saab vähendada, kui töödelda laudade otsad enne paigaldamist otsavaha või
õliga. Otste vahatamisel olge ettevaatlik, et vaha ei satuks terrassilaua esiküljele, kuna see
võib pinna värvust muuta.

Puit on naturaalne materjal, millel esineb värvimuutuseid, 
mis tulenevad südapuidu ja maltspuidu värvierinevusest, 
puu kasvutingimustest ja -kohast. See on normaalne nähtus
ja muudab tooted veelgi omanäolisemaks.



Thermory Benchmark termosaarest terrass ja välisvooder
Eramaja Kanadas

Thermory Benchmark termosaar

Termosaar on erakordselt vastupidav lehtpuu, 
mida iseloomustab läbiv eksootiline tumepruun
toon ning kaunis puidustruktuur. Termosaare laua
pealmine pool sorteeritakse oksavabana.

Koduterrassile sobib termosaare terrassilaud 
paksusega 20mm, aga avalikus kasutuses
terrassile soovitame paigaldada terrassilauad
paksusega 26 mm.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Terrassilaua paksused: 20 mm, 26 mm
Laiused: alates 95 mm kuni 160 mm
Pikkused: 1200-4800 mm
Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle
kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.



Thermory Benchmark termosaarest terrass
Sydhavneni kool Kopenhaageni Lõunasadama piirkonnas

WANi 2016. a auhind haridusasutuste kategoorias, 
aasta hoone 2015 (Taani) ja parim koolihoone 2015 (Taani)

TERMOSAAR



Thermory Benchmark termosaarest terrass
ZEBi näidismaja Norras

WANi 2015. a auhind säästvate ehitiste kategoorias Norra

TERMOSAAR



Thermory Benchmark termosaarest terrass
Eramaja Prantsuse Rivieral

TERMOSAAR



Thermory Benchmark termosaarest terrass, õlitamata ja loomulikult
vananenud halliks
Eramaja Rootsis

TERMOSAAR



Thermory Benchmark termomännist terrass
Eramaja Norras

Thermory Benchmark termomänd

Mänd on nähtavate oksakohtadega okaspuu, 
millele termotöötlus on andnud lisaks
vastupidavusele ka kauni kuldse tooni. 

Kestvusklass: 2 (vastupidavus mädanikule 15+ aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Terrassilaua paksused: 26 mm
Laiused: 115 mm ja 140 mm
Pikkused: 3000-5400 mm
Värvus: Kuldne pruun. Tooni säilitamiseks töötle kord
aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.



Thermory Benchmark termomännist terrass ja välisvooder
Eramaja Uus-Meremaal

TERMOMÄND



Thermory Benchmark termomännist terrass
Elamukompleks Waterfront Norras

TERMOMÄND



Thermory Benchmark termomännist terrass
Surfiklubi Eestis

TERMOMÄND



Thermory Benchmark termokuusest terrass

Thermory Benchmark termokuusk

Kuusk on nähtavate oksakohtadega okaspuu, 
millele termotöötlus on andnud lisaks erakordsele 
vastupidavusele ka kauni kuldse tooni. 
Paigaldamisel tuleb jälgida, et laua südamiku pool 
jääks
allapoole.

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Terrassilaua paksused: 26 mm
Laiused: 185 mm 
Pikkused: 3000-5400 mm, harva kuni 6000 mm
Värvus: Kuldne pruun. Tooni säilitamiseks töötle kord
aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.



Uuenduslikud lahendused. Lihtne paigaldus. 

Thermory moodulterrassid



TERMOSAAR

Terrassilaudade moodulsüsteem, millega on stiilse
kalasabamustriga terrassipõranda paigaldamine imelihtne. 
Vaid kolmandik ajast, mis varem kulus, ja terrass on valmis! 



Herringbone on valmistatud eriti vastupidavast
termosaarest. Terrassimoodulid sobivad ideaalselt 
kokku, et luua kalasabamuster kiirelt ja lihtsalt.
Algus- ja lõpumoodulid võimaldavad iga mustrirea
lihtsat alustamist ja lõpetamist.

Moodulite paigaldamine on lihtne: altpoolt moodulitele 
kinnitatud ribade kruvikinnituse augud joondatakse 
aluskonstruktsiooni taladele ja fikseeritakse roostevabast 
terasest kruvidega (komplektis kaasas). Terrassi 
põhimoodulid ning rea algus- ja lõpumoodulid on 
pakendatud eraldi karpi, mis võimaldab vastavalt terrassi
suurusele osta vajaminev arv mooduleid. 

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks töötle
kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Herringbone termosaar

Kaasas põhjalik paigaldusjuhis!
Vaata ka paigaldusvideot YouTube’s >

Thermory Herringbone terrassimoodulid
Eramaja Eestis

https://www.youtube.com/watch?v=0axNHMSZprk


TERMOSAAR

Terrassi ehitamine Thermory QuickDeck moodulitega on 
erakordselt lihtne. Pole vaja ei kruve ega ka tööriistu. 

QuickDeck paigaldussüsteemi võid kasutada mistahes 
tasasel pinnal ilma aluskonstruktsioonita.

Thermory QuickDeck Mosaic terrassimoodulid
Eramaja Eestis



Thermory QuickDeck termosaar

QuickDeck terrassilaudade valikus pakume kaht
erinevat moodullahendust: Maxi ja Mosaic. 
Termopuidust moodulite alla on kinnitatud
ilmastikukindlad plastikust toestused, mille abil
saab lauad hõlpsasti üksteise külge ühendada.

QuickDeck moodulid sobivad kasutamiseks ilma
aluskonstruktsioonita mistahes tasasel pinnal nii
sise- kui välistingimustes. 

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks
töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory QuickDeck Maxi termosaarest terrass
Eramaja Aasias

Vaata Quick Deck Maxi 
paigaldusvideot YouTube’s >

https://www.youtube.com/watch?v=UBtaTVtazCo


Thermory QuickDeck termosaar

QUICK DECK MAXI 
Mooduli mõõdud: 32x238mm
Karbis 6 lauda (1,71 m2)
Pikkused karbis: 1800 mm 2 tk, 900 mm 2 tk, 
1350 mm 1 tk, 450 mm 1 tk

QUICK DECK MOSAIC 
Mooduli mõõdud: 31x199x795mm
Karbis 6 moodulit (0,95m2)



Thermory QuickDeck termosaar

Thermory QuickDeck Mosaic terrassimoodulid
Eramaja Eestis

Thermory QuickDeck Maxi terrassimoodulid
Minibaar Parrot Tallinnas



TERMOSAAR

Thermory Flow lainelised termotöödeldud terrassilauad on 
inspireeritud looduslikest vormidest. Keeruka disaini ja 
tootmisprotsessi tulemuseks on kaarjad lauad, mille

kumerused sobituvad ideaalselt üksteisega ning
moodustavad lõputult jätkatava lainemustri.



Thermory Flow termosaar

Eksklusiivse termosaarest terrassi Flow 
paigaldamiseks kasuta Thermory TENI 
klambreid. Terrassilaua paksus on 21mm ja 
laius varieerub 90-180 mm. Kõik lauad on 
pikkusega 2400 mm.
Üks komplekt koosneb kuuest märgistatud
lauast, mis on ca 1,8 m2.
Paigaldusjuhisest leiad 4 m, 5 m ja 6 m laiuse
terrassi skeemid

Kestvusklass: 1 (vastupidavus mädanikule 25+ 
aastat)
Esialgne niiskussisaldus: 4.0-6.0%
Värvus: Eksootiline tumepruun. Tooni säilitamiseks
töötle kord aastas UV-kindla pigmenteeritud õliga.

Thermory Flow termosaarest terrass
Eramaja Mehhikos

Kaasas põhjalik paigaldusjuhis!



TERRASSI PAIGALDUS 
JA HOOLDUS



PaCS® klambrisüsteem - tõenäoliselt maailma lihtsaim ja kiireim paigaldusviis!



Thermory Benchmark termomännist terass, profiil D45J 26x118 mm, PaCS klamberkinnitus
Eramaja Eestis

PaCS (Press and Click System) 
süsteem on peitkinnitusega
paigalduslahendus, mis teeb
terrassilaudade paigaldamise
kiireks ja hõlpsaks. 
Thermory spetsiaalse profiiliga laudade
tagaküljel on sooned, millesse kinnituvad
PaCS klambrid. Tulemuseks on kaunis ja 
kruvivaba terrassipind.



Vaata PaCS paigaldusvideot YouTube’s >

1. PaCS Strip
Kuuest klambrist koosnev kinnitusriba, millega saab

kolm lauda põigiti ühele laagile paigaldada. 

2. Uus! PaCS Alu Rail 56 ja PaCS Alu Rail Start  
terrassilaudadele laiusega 118 mm. 

PaCS Alu Rail 56 on alumiiniumist kandev
konstruktsioon.
PaCS Alu Start Rail on eelkinnitatud
klambritega mittekandev alumiiniumlaag, mille
võib paigaldada ühtlasele tasapinnale või
puittaladele.

PaCS lahendusega kinnituvad lauad vaid kerge surumisega

https://www.youtube.com/watch?v=z2j67_bztHQ


PaCS Alu Rail lahenduse abil ehitad
kauakestva terrassi, mille üksikuid laudu
saad mistahes ajahetkel eemaldada ja 
välja vahetada nii, et olemasolevad
kinnitusklambrid säilivad. Laudade
eemaldamiseks saab kasutada vastavaid
võtmeid.

Vaata PaCS Alu Rail avamisvõtmete
videot YouTube’s >

Uus! PaCS Alu Rail nutikad paigaldustarvikud

https://www.youtube.com/watch?v=PduAf2vOe1s
https://www.youtube.com/watch?v=PduAf2vOe1s


Vaata Top Cube videot YouTube’s >

Uus! PaCS Alu Rail nutikad paigaldustarvikud

PaCS Alu Rail laagid sobivad hästi koos Top Lift pjedestaalidega kasutamiseks. 

Alumiiniumlaagi all soovitame kasutada 2−4 mm kummist pehmendusriba.

Vaata TopLift videot Youtube’s >

Paigaldustarvikute valikus veel Top Link ühendusdetailid, 
alumiiniumlaagide sidumislatid, sidumislati kinnitusnurgad, 
servalaudade kinnitussüsteem Top Cube.

Thermory Benchmark termosaarest terass, profiil D45J 21x118 mm, PaCS klamberkinnitus
Eramaja Eestis

https://www.youtube.com/watch?v=PduAf2vOe1s
https://www.youtube.com/watch?v=PPmg8L0Oh8w
https://www.youtube.com/watch?v=nzDlYfyJz5g
https://www.youtube.com/watch?v=nzDlYfyJz5g


PC peidetud klambrid

Musta värvi PC klambrid jätavad ühtlase kruvivaba terrassipinna ning
laudade vahele 6 mm õhutusvahed.

Vaata paigaldusvideot YouTube’s >

https://www.youtube.com/watch?v=XKHbkSKM72I


Peiteklambrid T-4 ja T-6

Peiteklambrid T-4 ja T-6 on mõeldud terrassilaudade varjatud kinnitusega paigaldamiseks.

Roostevabast terasest kinnitusklambrid on erakordselt tugeva kandevõimega. Tulemuseks on ühtlaselt sile
ja kruvivaba terrassipind.

Vaata paigaldusvideot YouTube’s >

https://www.youtube.com/watch?v=hKUz6v1bg2k


TENI peiteklambrid

THERMORY TENI peiteklambritega saab luua kauni kruvivaba pinna.

TENI klambritega kinnitatud üksikuid laudu on hiljem lihtne välja
vahetada, kuna kõrvalasuvaid laudu ei pea eemaldama.



Enamikku Thermory profiilidest on võimalik tellida otsatapiga.

Otsatapp võimaldab paigaldada eri pikkusega terrassilaudu kiiresti ja tõhusalt.

Otsatapi tugeva kandevõime tõttu ei pea lauaotste ühenduskohad toetuma aluskonstruktsiooni taladele.
See vähendab materjalijääke, tööjõukulusid ja lühendab paigaldusaega.

Otsatapp



Terrassilaudade paigaldusviise

Loe paigaldusviisidest ka blogist >

https://thermory.com/et/blogi/terrassilaudade-paigutusvoimalused/


Kauni ja kauakestva terrassi ehitamiseks on tähtsad
õigeid paigaldusvõtted

VAATA SIIN Thermory terrassilaudade paigaldusjuhendit

https://thermory.com/wp-content/uploads/2021/06/thermory-paigaldusjuhend-terrassilauad-mai-2021-et-web.pdf


Peale terrassi paigaldamist on oluline hoida terrassi pind
puhas lehtedest, okastest ja muust niiskust hoidvast
prahist, mis soodustavad hallituse teket

Õlitamata Thermory Benchmark termomännist terrass
ca 1 aasta möödudes
Eramaja Norras
Foto: Moelven Norra



Termotöödeldud puit ei vaja tingimata
pinnatöötlust. Ent sarnaselt mistahes muu
puiduga muutub ka Thermory toodete
pealispind aja jooksul naturaalselt halliks. 

Õlitamata Thermory Benchmark termosaarest terrass
paar kuud peale paigaldust



Puidu värvimuutuse
protsess käivitub 
kohe alates toodete 
paigaldamisest ja 
võtab olenevalt UV-
kiirguse mõjust aega 
mõnest kuust kuni 
mõne aastani.

Benchmark termosaar

Benchmark termomänd ja -kuusk



Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni 
taastamiseks kata termopuit UV-kindla pigmenteeritud
viimistlusvahendiga

Thermory Benchmark termosaar, õlitatud
Eramaja Itaalias

Regulaarne viimistlemine takistab puidu 
lõhenemist, tagab vee ja mustuse hülgavuse

ning loob visuaalselt ühtlase tooni. 

Orgaaniliste õlide kasutamist ei soovitata välitingimustes, 
kuna need sisaldavad aineid, mis on toitumisallikaks 

bioloogilistele organismidele, nagu bakterid, hallitus jne.



Terrassi vastupidavuse tagamiseks
tuleb terrassi hooldada igal aastal
enne hooaja algust

Thermory Benchmark termomänd, õlitatud
Eramaja Eestis

Termopuitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja 
sooja veega. Suurema mustuse saab eemaldada 
mehhaaniliselt (pesuhari, terrassipuhastusmasin
jmt).

Loputamiseks on hea kasutada pihustusotsaga 
aiavoolikut, millele vali pehme surve ja proovi 
eelnevalt väikesel pinnal. Tugev veejuga võib 
rikkuda puitmaterjali ja muuta puidupinna 
visuaalselt ebaühtlaseks. 

VAATA KA Thermory terrasside hooldusjuhis >

https://thermory.com/wp-content/uploads/2021/05/thermory-maintenance-guide-decking-et-web.pdf


>TESTI SIIN oma teadmisi ning
edasta meile ametliku
terrassipaigaldaja taotlus.

TÄNAME!

ametlikpaigaldaja@thermory.com
Kontakt:

https://thermory.com/et/paigaldajate-programm-test/
mailto:ametlikpaigaldaja@thermory.com
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