
Spoonid ja saematerjal Väärispuu ja Spoonist
 
Väärispuu ja Spoon OÜ tootevalikusse kuuluvad spoonid, tehnilised spoonid, saematerjal ja 
terrassilauad. Aastaid tagasi said mööblitootjad ning interjöörikujundajad puitu ja spooni kasutada 
võrdlemisi piiratud valikus. Praegusajal on Väärispuu ja Spoon OÜ Tänassilma tehnopargis 
1500m2 laopinda, kus pidevalt ladustatakse enam kui viiekümne puiduliigi spooni ja saematerjali.

Firma teenindusvalmis spetsialistidelt saab pakutavate toodete kohta asjatundlikku konsultatsiooni. 
Teretulnud on kõikvõimalikud kliendid, nagu mööbli-, trepi-, ukse- ja aknatootjad, kaatrite ning 
purjelaevade ehitajad, väiketootjatest mööblirestauraatorid ja pillimeistrid. Igal konkreetsel juhul 
suudetakse kõigile pakkuda teavet materjalidest lähtuvatest põnevatest ning ainulaadsetest 
võimalustest. Väärispuu ja Spoon tegevuse põhialuseks on, et iga klient leiaks pakutavast alati 
soovikohase valiku.
Tule ja tutvu Väärispuu ja Spoon põneva ja värvika väärispuidumaailmaga!

Tutvuge Väärispuu ja Spoon puuliikide galeriiga klikkides siia: Puuliigid
Väärispuu ja Spoon tootevalikusse kuuluvad:
Spoonid
Puidu spooniks lõikamine on ümarmetsamaterjali kasutamise 
säästlikumaid võimalusi. Palkide ühest tihumeetrist saab liigist 
sõltuvalt toota 600...900 ruutmeetrit spooni. See annab võimaluse 
pinna katmisel niisuguse väärismaterjaliga valmistada mitukümmend 
korda rohkem mööblit kui saaks näiteks saetud 26-millimeetrise 
paksusega samaliigilise massiivpuidu puhul.
Loe edasi...
  
Tehnoloogilised spoonid
Väärispuu ja Spooni As pakub Itaalia tehase Ipir tehnoloogilisi spoone.
Tehnoloogiline spoon toodetakse vähemväärtuslikest puiduliikidest (pappel, ayous, koto jne) spooni
ümbertöötlemise meetodil.
Loe edasi...
    

Eebenipuu Hele tamm Tamm Wenge
    

http://www.vaarispuu.ee/et/puuliikide-galerii.html
http://www.vaarispuu.ee/tehnilised-spoonid.html
http://www.vaarispuu.ee/spoonid.html
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Saematerjalid
Spooniga samaväärse osa Väärispuu ja Spooni Aktsiaseltsi 
tootevalikus hõlmavad väärispuidust saematerjalid. Kuivõrd puit on 
looduslik materjal, varieeruvad selle omadused ja struktuur iga tüve 
lõikes. Mõistagi annab hea lõpptoote ainult kõrgekvaliteediline toore. 
Seetõttu on oluline kasutada ainult usaldusväärseid toorpuidu 
tarnijaid. Praegused koostööpartnerid on selekteerunud pikkade 
aastatega. 
Loe edasi...
  
iDECK terrassilauad
iDECK terrassilaud on dekoratiivne ja kauakestev.Kujundamine iDeck terrassilaudadega on 
nauding ja eksterjööri kujundamise võimalused piiramatud. Olgu töös terrass, rõdu, paadisild või 
trepp - iDECK-i kvaliteeti võib usaldada. Teadmine, kuidas loodusega koos elada, tähendab looduse
peale mõtlemist juba disainimisel. Puidu, loodusliku kivi, roostevaba terase ja vee kombineerimine 
annab aiale suurepärase välimuse, mis muutub koos aastaaegadega.
Loe edasi...
    

    
  

Väärispuu ja Spoon OÜ

Piirimäe 8, Tänassilma küla,
Saku vald, Harjumaa
Tel: 622 1991

info@vaarispuu.ee
www.vaarispuu.ee
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