
  
LOTUS TIMBER:
    PUIDU 
TÖÖTLEMINE   
       JA IMMUTAMINE



KINDEL KVALITEET 
   JA TOOTMINE 
 ÜHEST KOHAST

Lotus Timberi meeskonnal on pikaajaline kogemus 
puidu töötlemises ja immutamises. Lisaks profes-
sionaalsele meeskonnale on meie tehase eeliseks 
ka maksimaalselt efektiivne tootmisprotsess: nii 
puidu hööveldamine, järkamine, pakkimine kui ka 
immutus ja tuleaeglustiga töötlus ning kuivatus 
tehakse kõik samas kohas. Nii oleme oma klientide 
jaoks paindlik partner ning saame toota suuri par-
tiisid kiirelt ja garanteeritud kvaliteediga.

Pakume puidu immutust nelja autoklaaviga ning 
vastavalt NTR, EN, BS, CTB P+, COMO jt standar-
ditele. Meie autoklaavide immutusvõimsus on  
100 000 m3 aastas; höövlitšehhi tootmisvõimsus 
on 40 000 m3 valmistoodangut aastas ning 
kuivati võimsus 35 000 m3 aastas.



MÜÜME 
   KÄEGA KATSUTAVAT   
 VÄÄRTUST

Lotus Timberi põhirõhk on väärindatud materjali 
müügil. Me pakume alati suures valikus ja koguses 
kõrge väärtusega valmistooteid ning müüme 
lisaks ka sae- ja höövelmaterjali.

Meie ettevõte vastab kvaliteedijuhtimise 
standardile ISO 9001.



KAITSEME 
   PUITU JA LOODUST
Lotus Timberi immutatud puit sobib nii tava- kui 
tööstuskasutusse. Kasutame oma töös keskkonna-
sõbralikke puidukaitsevahendeid ning moodsaid 
tehnoloogiaid, mis suurendavad oluliselt puidu 
vastupidavust ja selle parimaid omadusi. Kogu 
meie protsess on loodussõbralik ega ohusta 
keskkonda. 



MEIE PROFESSIONAALSED    
  TEHNOLOOGIAD
Kõik Lotus Timberi puidutöötlustehnoloogiad 
lähtuvad sellest, et meie kvaliteetse lõpptoodangu 
kasutusiga oleks võimalikult pikk.

Oleme ainus tipptasemel tuleaeglustiga immutust 
pakkuv puidutöötleja Baltimaades.

PUIDU IMMUTUS TANALITH E 
PUIDUKAITSEVAHENDIGA

Immutame üld-, aia- ja vabaajakonstruktsioonide 
materjale ning tööstuslikke materjale (nt elektri- 
ja sidepostid).

PUIDU IMMUTUS TANATONE 
PUIDUKAITSEVAHENDIGA

Tanatone immutusega puit sobib kasutamiseks 
piirdetarades ja maastikukujunduses. Immutamisel 
lisame puidukaitsevahendile pruuni värvainet.

PUIDU IMMUTUS

Pakume immutust nelja autoklaaviga vastavalt
NTR, EN, BS, CTB P+, COMO jne standarditele.
Meie autoklaavide mõõtmed: 

 21 meetrit (läbimõõt 2.6 m)
 16 meetrit (läbimõõt 2.0 m)
 14 meetrit (läbimõõt 2.0 m)
 14 meetrit (läbimõõt 2.0 m)

PUIDU IMMUTUS TANALITH M 
PUIDUKAITSEVAHENDIGA

Kasutame Tanalith-M värvitut puidukaitse-
vahendit. See immutus sobib hästi välis-
tingimustesse, kus materjal ei puutu kokku 
maapinnaga (nt välisvooder, katuselaastud, 
terrassilauad). 



PUIDU  
KUIVATAMINE

Kuivatame nii okas- kui lehtpuud. Kuivatusteenus 
8…18 +/- 2%. Teenust osutame 8 puidukuivatiga. 
Lisaks pakume kuumtöötluse teenust. 
Pakendmaterjali kuumtöödeldakse HT56°
juures 30 minutit.

ANALÜÜSID

Teostame puidu ja immutusvahendi analüüse.  
Küsi täiendavat infot: info@lotustimber.ee

PUIDU HÖÖVELDAMINE  
JA SAAGIMINE

Pakume hööveldamisteenust WEINIG 
Hydromat 23 ja Weinig UNIMAT 500 Profi 
nelikanthöövlitega, millega toodame kõiki 
levinud lauaprofiile. Saagimisteenust pakume 
kahelindilise lintsaega WACO/WEINIG BKL TWIN 
ja ühelindilise lintsaega BKG-1100A. Teostame 
mõõdulõikust, tsentreerivat lõikust ja lõikust 
0-45° nurga all.

PUIDU LõIKUS,  
JÄRKAMINE, TAPPIMINE

Pakume materjali järkamist ja mõõtulõikamist 
järkamissaega STROMAB ning pakisaega 
HOLTEC. Lisaks pakume otsatappimist WINTER 
End Matcher Profiler otsatapi masinaga.

TRANSPORT

Asume logistiliselt suurepärases kohas – eri 
transpordiliikide ristumispunktis Tallinna külje 
all. Lisaks pakume transporditeenust materjali 
immutusse toomiseks ja kliendi juurde viimiseks. 

PUIDU 
VÄRVIMINE

Värvime tööstuslikku puitu sissekastmismeetodil, 
milleks kasutame immutusvanni (12.5 m x 1.3 m x 
1.3 m). Värvivalikus on hetkel must toon.

PUIDU IMMUTUS VACSOL AqUA 
PUIDUKAITSEVAHENDIGA

Üldehitus- ja tislerpuidu immutamisel lisame 
Vacsol Aqua puidukaitsevahendile kollast 
värvainet. 

PUIDU TÖÖTLUS  
TULEAEGLUSTIGA

Lotus Timber on ainus tipptasemel tuleaeglustiga 
immutust pakkuv puidutöötleja Baltimaades. 
Immutame puitu Dricon tuleaeglustiga, mis 
kuulub Euroopa standardi EN13501-1 klassidesse B 
ja C. Meie tulevastase immutuse autoklaav on 14 
meetrit pikk ja läbimõõduga 2 meetrit.



Puidu kvaliteet ja selle püsimine sõltub alati õigesti 
valitud puidukaitsest. Lotus Timber kasutab puidu 
töötlemisel parimaid kaasaegseid tehnoloogiaid, 
et suurendada puidu vastupidavust ja selle 
erinevaid omadusi. Pakume immutamist vastavalt 
spetsiifilistele nõudmistele ja lähtuvalt erinevate 
riikide standarditest (nt CTP, TIM, EN jt).

KesKKonnasõbraliK Kaitse
Lotus Timber kasutab maailmas kõrgelt hinnatud 
Arch Timber Protectioni toodangut, mis pakub 
erinevatele puuliikide täielikku kaitset puitu 
lagundavate seente ja putukate eest. Kuna paljud 
meie valmistooted viiakse kasutuseks tagasi 
loodusesse - põldudele, metsadesse, aedadesse -,  
kasutame keskkonnasäästlikku Tanalith E 3492 
puidukaitsevahendit, mis on tõhus alternatiiv 
kreosootõlidele.

Lotus Timber on Arch Timber Protectioni 
ainuesindaja Eestis.

Mõningaid näiteid
tanalith e on äärmiselt tõhus ja usaldusväärne 
kaitsevahend puidu surveimmutamiseks 
piirdeaedade, terrasside, aiamajakeste, 
mänguväljakute ja sideliini/elektripostide 
ehitamisel. Lisaks annab see puidule ka 
suurepärase värvipüsivuse välistingimustes. 
Tanalith E on heaks kiidetud enam kui 30 riigis üle 
maailma ning seda on põhjalikult kontrollitud nii 
labori- kui välistingimustes.
 
tanalith e Creol on vastupidav tumepruun 
immutus vabaõhu puitrajatistele. Sellega 
surveimmutatud puit omandab suurepärase 
vastupidavusega ühtlase ja täidlase tumepruuni 
värvuse. Immutuse väga hea veehülgavus 
parendab kaitset ilmastiku eest ja tagab 
mõõtmete püsivuse, ning selle pealekantav kiht 
ühineb puidu struktuuriga ja on pleekimiskindel. 
Lisaks kahjuritele kaitseb Tanalith E Creol puitu ka 
pehkimise eest ning tagab puidu pika kasutusea.

MEIL ON MOODSAIM 
   PUIDUKAITSE

tanatone värvilisandiga töödeldud puit on 
mõeldud kasutamiseks piirdetarades ja 
maastikukujunduses. Lisand sobib kasutamiseks 
hööveldamata aiamaterjalil ning sellega 
töötlemisel ei ole vaja puitu paigalduskohas 
värvida. Parimad tulemused saab puhta, kuiva ja 
ilmastikuoludest mõjutamata puidu korral. 

tanalised Cleariga surveimmutatud puitu kaitseb 
ainulaadne metallivaba immutusvahend, mis 
tagab ka puidu kauni välimuse. Tanalised Clear 
on ideaalne väliskonstruktsioonidele, mis ei puutu 
kokku maapinnaga. Lisaks ei pea seda kasutades 
puitu eelnevalt töötlema täiendava puidukaitse-
vahendiga.

antiblu select on kaasaegne vesialusel 
puiduimmutusvahend. See põhineb biolagunevatel 
koostisosadel ning tagab värskelt langetatud 
puidu või saematerjali hea ja ökonoomse kaitse 
värvikaotuse põhjuseks oleva sinimädaniku ja 

hallitust tekitavate seente vastu. Kuna nakatunud 
puit ei kõlba enam paljudeks lõppkasutusviisideks, 
aitab Antiblu Select ära hoida suurt väärtuskadu.

ensele on lihtsalt pintsliga pealekantav puidu 
otsakiudude kaitsevahend surveimmutatud 
puidu lõikepindade, sälkude või puuritud alade 
järelimmutamiseks. 

Vacsol aqua on veepõhine puidukaitsevahend, 
mis kantakse puidule madalsurvetopeltvaakum-
meetodi abil ning mis annab üldehitus- ja 
tisleripuidule välise kaitsekihi.



AINULAADNE JA 
  KINDEL TULEAEGLUSTI
Puidu tulepüsivuse tagamine on ehituses üks 
suuremaid väljakutseid ning tavaline puidu 
immutamine tulekaitsevahenditega ei taga alati 
kindlat ja ühtlast kvaliteeti. Lotus Timber on 
ainsana Baltimaades võtnud kasutusele uue 
tehnoloogia – puidu immutamise ainulaadse 
Driconi tuleaeglustiga.
 
 
PIKAD KOGEMUSED, EUROOPA TOETUS
Dricon tuleaeglusti on Suurbritannia ainsas 
eriotstarbelises immutuskeskuses toodetud 
puidukaitseliidu WPA toode - see  on järele-
proovitud rahvusvaheline kaubamärk, millel on 
vajalikud sertifikaadid ja enam kui 25-aastane 
tulepüsivuse omaduste kogemus.

Dricon on tunnustatud Rootsi ja Hollandi 
instituutide sertifikaatidega ning sellele on oma 
heakskiidu andnud ka Ameerika Ühendriikide 
sõjavägi. Samuti vastab Dricon Londoni metroo 
ja Euroopa raudtee veeremkoosseisu nõuetele. 

Sõltumatud katseandmed näitavad, et immutatud 
puidu tulepüsivuse omadused ei ole muutunud ka 
pärast 21 kasutusaastat.

 Heakskiidetud WPA poolt  
suure niiskusega lõppkasutuseks. 

 Liigitatud Euroopa standardi EN13501-1 
klassidesse B ja C. 

 Liigitatud hästi hooldatud välisrakenduste 
tuleaeglustite klassi EXT (prEN 15912).

UUS TASE TULEOHUTUSES
dricon tuleaeglustiga immutatud puit vähendab 
oluliselt tule pindmise leviku kiirust ja kuumuse 
eritumist ning annab seega inimestele ohutuks 
lahkumiseks vajalikku aega. Ühtlasi vähendab 
Dricon märkimisväärselt ka suitsu tekkimist 
(suitsu sissehingamine on tulesurmade esmane 
põhjus); pikendab oluliselt tule plahvatusliku 

leviku aega (tekib piiratud ruumis olevate 
süttivate materjalide üheaegse süttimisega) ning 
vähendab tuleõnnetuse kahjude maksumust.

BIOLOOGILINE VASTUPIDAVUS ILMA 
TÄIENDAVATE SÄILITUSAINETETA  
Driconiga kõikidelt külgedelt immutatud puit 
ei vaja kasutusajal lisakatmist tuleaeglustiga 
ning immutus on üle 90%-lise õhuniiskuse 
juures niiskuskindel. See vetthülgav ja mitte-
pleekiv immutus lubab puitu ka värvida ja 
liimida ning võimaldab seeläbi loodusliku 
jätkusuutliku materjali paindlikumat kujundamist. 
Immutuskemikaalide mitteleostumine tagab, et 
immutatud puit ei soodustaks metallkinnituste 
korrodeerumist.

Erinevalt tavapärasest anorgaanilisest 
sooladega immutamisest ei mõjuta Driconiga 
immutus oluliselt ka puidu ja plaatmaterjalide 
tugevusomadusi. Lisaks ei mõjuta ka uuesti 
kuivatamine immutatud materjalide mehaanilisi 
omadusi (võrreldes immutamata materjalidega).



HÖÖVELMATERJALID

Meie põhitootevalikusse kuuluvad voodrilauad nii sise- kui välistöödeks. Meie sortiment on lai ning 
täieneb pidevalt. Valik meie põhiprofiile:

STANDARDTOODETE MõõDUD:

UYV  18x95/120/145/170/195 
peensaetud pinnaga / höövelpinnaga

UtV 18x95/120/145  
peensaetud pinnaga / höövelpinnaga

UYs 18x95/120/145  
peensaetud pinnaga

UYl 18x95/120/145  
peensaetud pinnaga

Kõik meie voodrilauad on toodetud kvaliteetsest 
männi või kuuse toormest ning on eelnevalt 
tööstuslikult kuivatatud kondensatsioonikuivatiga, 
et tagada puidu struktuuri säilimine ja kestvus.

TERRASSIMATERJALID
Pakume erineva profiiliga terrassimaterjale nii 
pruun- kui roheimmutusega, mõõtudes
28x95/120/145.

Lisaks pakume lehisest terrassimaterjali mõõduga
28x95/120/145. 

sH 18x95/120/145  
peensaetud pinnaga / höövelpinnaga

stV 12x95/120  
höövelpinnaga

stP 12x95/120  
höövelpinnaga

UYV

sH

UtV

stV

UYs

stP

UYl

Lisaks põhiprofiilidele toodame eritellimusel ka 
erinevaid vanema aja profiile (laudiseid, akna ja 
ukse piirdeliiste, karniise).



TUGEVUS-
  SORTEERITUD PUIT

  TÖÖSTUSLIK 
VÄRVIMINE

Nõudlus kvaliteetsete ja vastupidavate karkassi-
materjalide järele on kasvanud nii tootmises 
kui ka ehitussektoris. Lähtuvalt turunõudlusest 
suudame pakkuda visuaalselt tugevussorteeritud 
ja kalibreeritud puitmaterjale tugevusklassidega 
C24 ja C18.

Meie peamised materjalimõõdud:

Tööstuslikult värvitud voodrilauad on kiire 
töötempo puhul suureks abiks nii ehitajale 
kui tellijale. Lotus Timber pakub tööstuslikult 
krunditud ja värvitud voodrilaudu nii sise- kui 
välisviimistluseks. 

Puit krunditakse ja värvitakse võimalikult ruttu 
peale hööveldamist, et garanteerida värvi  
maksimaalne nakkuvus laua pinnal. Laudu 
viimistleme vastavalt vajadusele, kas kolmest 

Meie höövelmaterjali laovaru on alati piisav, 
et tagada meie klientidele tarnekindlus.

Parima kvaliteedi kindlustamiseks kuivatame
ja eelsorteerime enne hööveldust kogu oma 
tooraine. 

45x70
45x95
45x120

45x145
45x170
45x195

45x220
45x245

või neljast küljest. Standardina soovitame oma 
klientidele valmis viimistlusena krunti pluss 
kahte värvikihti, et tagada lauale võimalikult 
pikk kasutusiga. Vajadusel konsulteerime teid 
ka paigalduse küsimustes. Kõiki materjale 
on võimalik Lotus Timberist tellida ka 
tulepüsivusklassiga B-s1, d0. 

Kasutame ainult vesipõhjalisi alküüdvärve, mille 
toonid on saadaval enimlevinud värvikaartidel. 



KVALITEET

Meie ettevõte vastab kvaliteedijuhtimise 
standardile ISO 9001. Lisaks järgime Nordic 
Wood Preservation Council (NTR) puidu 
kaitsemise standardeid NTR A ja NTR AB.

 

Me oleme Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Teeme 
oma tööd kvaliteetselt ja kiirelt, avatult ja paindlikult. 
Meie eeliseks on kvaliteedigarantii ja efektiivsus: kogu 
Lotus Timberi tootmine toimub algusest lõpuni ühes 
kohas.”

aare Pilv 
Lotus Timberi tegevdirektor

LOTUS 
   TIMBER

ASUKOHT

Asume transpordiliikide ristumispunktis, Tallinna 
ääres Maardus. Meie lähedal on nii raudtee, Muuga 
konteinerterminal, Muuga sadam kui ka Tallinna 
sadamad – meie klient saab oma tellimuse alati 
kätte kiirelt ja sujuvalt. 

TEHASED
Lotus Timberi kaasaegne ja euroopalik tootmine asub Tallinna ääres Maardus. Meie käitises töödel-
dakse puupalgid toodeteks: kuivatatud, hööveldatud, immutatud, värvitud, järgatud või saetud 
postideks, liipriteks, prussideks ja laudadeks. Tootmine, materjali vastuvõtt ning väljastus toimub meie 
tehases 24/7, kaasa arvatud riiklikel pühadel. 



MIDA ME 
   VEEL TEEME?
Lisaks väärindatud materjali masstootmisele, 
kuulub Lotus Timberi toote-ja teenuseportfelli ka 
järgnev: 
 

 Elektri- ja sideliinide puitpostid, mis on 
valmistatud tihedast ja spetsiaalselt mastipuudeks 
valitud puidust. Postid on immutatud parimate 
kaitsevahenditega ning püsivad  kvaliteetsena 
ka kõige karmimas looduses. Meie postide 
läbimõõduks on kahe omavahel ristisuunalise
läbimõõdu keskväärtus.

 Hööveldatud (rihveldatud pinnaga) ja saetud 
maastiku- ja aianduskujunduse liiprid suuremateks 
maastiku- ja aianduskujunduse projektideks. 
 

 Sae- ja höövelmaterjalide vahendamine ja 
turustamine nii Eestis kui rahvusvaheliselt. 
 

 Lotus Timber on Arch Timber Protectioni 
ainuesindaja Eestis.

lotus timber oÜ
Vana-Narva mnt. 31
Maardu 74114, Eesti

info@lotustimber.ee
Tel +372 636 3165

Fax +372 636 2500
www.lotustimber.ee
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