
Harmoniaa, lämpöä, kodikkuutta
PUULATTIAT • ERIKOISPANEELIT • ERIKOISLISTAT



PonttiSet-puulattia on aito, kestävä ja puhdas 
luonnontuote, jonka valmistuksessa ja asennuksessa 
ei käytetä mitään kemikaaleja. Tuotteidemme raaka-
aine on kotimainen puu. Jalan alla puu tuntuu kotoisan 
lämpimältä ja luonnolliselta, ja lattia lautojen alle voi 
tietyin edellytyksin asentaa myös lattialämmityksen, 
joka lisää asumismukavuutta entisestään. Vuosien 
saatossa lattian pintaan tulevat elämisen jäljet voi 
poistaa hiomalla, ja lattia on jälleen kuin uusi.

PonttiSet-lattioiden puulajeja ovat perinteisen männyn 
lisäksi kuusi ja suursuosioon noussut koivu. Kaikki 
PonttiSet-tuotteet toimitetaan puuvalmiina eli 
käsittelemättöminä, joten voit valita minkä hyvänsä 
monista pintakäsittelyvaihtoehdoista. Näin saat oman 
makusi mukaisen lattian, joka sopii saumattomasti 
kotisi sisustukseen ja tunnelmaan. 

Valmistamme perinteisellä ammattitaidolla myös 
laadukkaat erikoislistat ja -paneelit. 

LÄMPÖÄ JA LAATUA
jokaiseen kotiin

Kun valitset PonttiSet-lattian, edistät kestävää 
puuntuotantoa ja tuet suomalaista työtä!

Voit pintakäsitellä PonttiSet-puulattian kuten haluat. Laadukkaat listat viimeistelevät kotisi ilmeen. 

PonttiSet-puulattia antaa lämpimän ja luonnollisen pohjan elämälle. 



Koivu on perinteikäs puusepänteollisuuden raaka-aine, 
jonka käsittely vaatii erityisosaamista ja vankkaa ammat ti-
 taitoa. Se on kiehtovan ilmeikäs materiaali: puun syyt 
ja oksat synnyttävät lähes kolmiulotteisen vaikutelman 
valon osuessa lattiaan otollisessa kulmassa.

PonttiSet-koivu- ja mäntylattiasta on saatavana myös 
vähäoksainen/oksaton laatu, joka tuo kotiisi erityistä tyyliä 
ja arvokkuutta. Koivu on hieman mäntyä ja kuusta kovempi 
materiaali ja siten vähemmän altis kolhuille.

PonttiSet®-lattiat 
Puulaji Paksuus mm Leveys mm

Koivu 28 70
28 95
28 120
28 145

Mänty 28 70
28 95
28 120
28 145
33 70
33 95
33 190

Kuusi 28 95
28 145

Paneelit ja listat
Sisustuspaneelit
Tyyppi Paksuus mm Leveys mm

Hirsipaneeli mänty 20 145
Hirsipaneeli kuusi 20 145

20 170
STP kuusi 14 95

14 120
Sisarpaneeli kuusi 14 95
Sormipaneeli mänty 16 80
Helmipaneeli kuusi 14 95
Helmipaneeli kuusi 14 120

Pispala-listat
Sadan vuoden takaisten mallien mukaan valmistetut Pispala-
mäntylistat viimeistelevät talosi näyttävästi.

Tyyppi Paksuus mm Leveys mm

Peitelista 22 115
Peitelista 22 70
Jalkalista 22 115
Kattolista 22 70

Muihin listamalleihimme voit tutustua verkkosivuillamme. 
Valmistamme myös muita paneeleja ja listoja erikoistilauksesta.

Laadukkaat listat viimeistelevät kotisi ilmeen. 



Puun käyttö rakennus- ja sisustusmateriaalina on 
ekoteko. Siinä missä muut materiaalit tuottavat  
hiilidioksidipäästöjä, puu sitoo itseensä hiiltä koko  
pitkän elinkaarensa ajan – ja sen lopuksi puulla voi 
korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa. 

Kyyjärven Saha Oy on vuonna 1907 perustettu pieni perheyritys,  
joka siirtyi vuonna 2015 jo neljännen polven omistukseen. Mylly-  
ja sahaustoiminnasta on vuosikymmenten mittaan siirrytty jatko-
jalostukseen. Nykyisin valmistamme PonttiSet-lattiatuotteita sekä 
erikoispaneeleja ja -listoja lautaisella ammattitaidolla.

PonttiSet-lattioita on toimitettu 1980-luvun alkupuolelta lähtien jo 
tuhansiin koteihin ja lukemattomiin julkisiin kohteisiin, joiden joukossa 
on niin kulttuurihistoriallisia arvorakennuksia kuin liikuntahallejakin. 
Helsingin Musiikkitalon konserttisalin esiintymislavan PonttiSet-lattia 
on viime vuosien näkyvin ja kuuluvin taidonnäytteemme.

puh. 014 469 2620
myynti@ponttiset.fi
www.ponttiset.fi

Meidän kuivaamomme ja yrityksen muutkin tilat  
lämmitetään PonttiSet-lattioiden ja muiden tuotteiden  
valmistuksessa syntyvällä puujätteellä. Hankimme  
tarvitsemamme raaka-aineen aina niin läheltä kuin  
mahdollista, jotta kuljetusmatkat jäisivät lyhyiksi.

Kaikki tämä auttaa kutistamaan tuotteidemme  
ja sinunkin kotisi hiilijalanjälkeä.

PonttiSet®-tuotteet valmistaa

Lautaista 
ammattitaitoa

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt  
PonttiSet-puulattioille Avainlipun käyttöoikeuden 
merkkinä niiden korkeasta kotimaisuusasteesta.


