Puutavarako

kallista? 1

OSA

NO EIPÄ OLE!
Sisustus- ja saunapaneelia, lattiaponttia kodin ja mökin remonttiin
nyt edullisesti. Mutta kannattaa pitää kiirettä, tuotteita rajallisesti!
Mökkilattiaponttia
edullisesti, pakattu
muovikelmuun,
kätevä kuljettaa
ja varastoida,
II-laatu.

ERÄ! Supersuosittu
Siparila Design
sisustuspaneeli
15 x 176 x 2350 mm
pääpontattu
Lievä II – laatu, valkoinen,
hiekka, musta ja
helmiäisharmaa
myös saunapanelointiin,
Myyntierä 6 kpl/ pkt 39,90/ pkt

1,89/ m2/ pkt

n.

21,-

28 x 95 Pääpontattu

Vire – paneeli tuo tilaan harkittua
eleganssia ja antaa tilaa luovuudelle
sisustuksessa. Aaltomaisen kaunis,
kolmiulotteinen pinta muuttaa
muotoaan katselusuunnasta riippuen
ja luo tilaan miellyttävän akustiikan.
Upeat suosikkivärit musta ja kuultava
hiekka.

Ajatonta
muotoilua nyt
edullisesti!

VIRE paneeli 15 x 90
Sävyt musta ja hiekka, lievä II - laatu,
n.24,-/ m2
67021 – 67152

1,90

ERÄ!

Kuusipaneeli
14 x 120 x 4770 mm STS/4
pääpontattu

ERÄ! Mäntyponttilauta 15 x 121 x 2050 mm II

MYYNTIERÄ

/m

61038

1,65 m2

20,-

/ pkt

12,10/ m2

67154

Lunawood lämpökäsitelty
lattiapontti
26 x 92 x 3000 mm
I-laatu, pääpontattu
n.65,-/ m2 63046
Kotimaisesta männystä lämpökäsitelty
lattiapontti. Hyvä mittapysyvyys,
ei rakoile! Tämän lattian päällä
on mukava tepsutella. Soveltuu
erinomaisesti esim. lasitetulle parvekkeelle,
terassille, sisätilat, saunat ja mökit.
Tuote on kuvasta poiketen pääpontattu!

67228/67227

15

n. 30,70/ m2 34009

Tästä paneloit sisäseinät ja katot, myös saunaan!
Eipä ole kallista! pääpontattu.

2,15

Myyntierä
8 kpl/ pkt n. 82,-/ pkt

Sisustuspaneeli
USVA HIEKKA
15 x 90 x
2050/2350 II
pääpontattu

5

50

n.

/m

/m

n. 21,85/ m2 34036

II– laatu

/m

28 x 145 Pääpontattu

1,90 4,15

/ m2

50

/ m2

/m

Nämä kolme paneelierää poikkeuksellisen edullisesti.
ERÄ!
Tervaleppäpaneelia
15x120 STS/4

ERÄ! Lämpöhaapapaneelia
15x120 STS/4

Oksaton/vähäoksainen, 5,15/m

Pituus 1500 / 1800 mm
Osa myös pääpontattuna, 6,55/m

ERÄ!
Haapapaneelia
15x120 STS/4

64065

47,-

n.

6,50/m
65053

/ m2

63199-63198-63122

59,-

n.

/ m2

59,-

n.

/ m2

Meille on hyvät ja nopeat
yhteydet joka suunnasta
Kuljetuspalvelu!
Peräkärrylainaus!
ERI KESTOPUURakennuslevyjen
TUOTETTA
sahauspalvelu!

likoisimme ja suurva
Tutustu tarjouk puutoimi.fi/ tuotteet
maamme www. tarjouspyynnön,
a
Voit lähettää
tiin/ mökille vaikk
tilata tuotteet koohvalta.
kotis

Ylöjärvi, Elopellontie 2, puh. (03) 3142 4300
Palvelemme MA-PE 7-18, LA 9-15

Tuotteita rajoitetusti, ei jälleenmyyjille, ei vaihto/ palautusoikeutta, 6 kpl lainaperäkärryjä + 1 kpl n. 2000 kg kantava

