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Puupinnat tekevät tuloaan kaupunkikoteihin!
Puu mielletään usein kesäasuntojen pintamateriaaliksi, mutta
nyt puu on valloittamassa myös kaupunkikodit. Luonto ja
luonnollisuus ovat tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia teemoja, joten trenditietoiset kuluttajat sisustavat kotiaan puulla.
Puupintojen suojaamiseen kannattaa kuitenkin kiinnittää
huomiota, jotta niiden huollettavuus olisi helppoa. Osmo
Colorin pintakäsittelyaineet säilyttävät puupintojen
luonnollisuuden ja antavat hyvää suojaa kulutusta vastaan.
Koska puu on monipuolinen ja helposti työstettävä materiaali, se
sopii monenlaisiin tyyleihin sekä erikokoisiin tiloihin. Puun tuntua
voidaan tuoda kotiin seinien, kattojen ja lattioiden lisäksi esimerkiksi puisten huonekalujen ja piensisustusesineiden avulla. Puu
koetaan lämpimäksi, tyylikkääksi, ajattomaksi ja rauhoittavaksi
materiaaliksi, joten ei ole ihme, että sen suosio on lisääntymässä.
Lisäksi puu on kestävä ja terveellinen valinta. Se esimerkiksi
vaimentaa ääniä ja tasaa kosteudenvaihteluita.
Puu on materiaalina pitkäikäinen, koska puupinnan voi useimmiten huoltaa täysin uuden veroiseksi. Jotta puu pääsisi oikeuksiinsa
ja kestäisi mahdollisimman pitkään, pintakäsittelyyn kannattaa
valita oikeanlaisia ja käyttötarkoitukseen sopivia tuotteita. Osmo
Colorin ekologiset pintakäsittelyaineet kuten Puuvahat ja Öljyvahat
on kehitetty puuta kunnioittaen. Ne suojaavat, sävyttävät ja
korostavat puupintoja säilyttäen samalla puun luonnollisen
ulkonäön ja tunnun. Osmon tuotteet antavat sisustajalle mahdollisuuden joko luonnollisempaan tai erottuvampaan lopputulokseen.
Vain mielikuvitus on rajana.
Kasviöljypohjaisia Puuvahoja voidaan käyttää useisiin puupintoihin sisätiloissa, kuten seiniin, huonekaluihin, oviin tai
kattoihin. Valikoimassa on näyttäviä tummia sävyjä, klassisen
tyylikkäitä luonnollisia sävyjä tai voimakkaasti sävyttäviä vaaleita
sävyjä, joilla kodin sisustusta voidaan raikastaa.
Osmo Color Öljyvahat perustuvat nopeasti uusiutuviin
kasviraaka-aineisiin, jotka imeytyvät puun pintaan säilyttäen puun
luonnollisen lämmön ja tunnun. Öljyvaha antaa kestävän suojan
esimerkiksi puisille lattioille, portaille ja huonekaluille. Sävyvalikoimasta voidaan valita luonnollisia sävyjä tai kevyesti sävyttäviä
vaihtoehtoja.
Hinnat: Öljyvaha alkaen 0,75 l 46 euroa ja Puuvaha alkaen 0,125
l 17 euroa.

Pieniin kaupunkikoteihin on helppo tuoda ripaus kodikkuutta ja lämpöä
puupintojen avulla.

Kaipaatko lisätietoa? Ota ystävällisesti yhteyttä:
Sirpa Pitkänen, Osmo Color, 040 4511 083, sirpa.pitkanen@osmocolor.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
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Osmo Color on vuonna 1878 perustettu saksalainen perheyhtiö, joka toimii puunjalostuksen ja rakennustarvikekaupan aloilla. Puun pintakäsittelyaineita
Osmo Color on valmistanut vuodesta 1964 lähtien. Yritys on merkittävä suomalaisen sahatavaran jatkojalostaja. Osmo Colorin maalitehtaalla Saksassa
on oma laboratorio, jossa tehdään tuotekehitystä ja tutkimusta. Sarbon Woodwise Oy on Osmo und Color GmbH & Co. KG:n tytäryhtiö Suomessa.
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