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Ilmoitukset

Liitteet

Ilmoituskoot ja hinnat

Puulehteen on mahdollista laittaa irtoliitteitä valituille kohderyhmille. Hinta määräytyy liitteen painon ja kohderyhmän koon
mukaan. Kysy lisää!

Vakiokoot

Koko mm*

Hinta €

2/1 sivua

430 x 280 mm

2 750 €

1/1 sivua

215 x 280 mm

1 650 €

1/2 sivua vaaka

215 x 137 mm

1 250 €

1/2 sivua pysty

105 x 280 mm

1 250 €

1/4 sivua

88 x 120 mm

650 €

2. ja 3. kansi

215 x 280 mm

1 980 €

Takakansi

215 x 245 mm

2 500 €

Advertoriaali

2 sivua/aukeama

2 900 €

Ilmestymisaikataulu
Nro

Ilmestyy

Ilmoitus
varaukset

Aineistot

1

3.4.2018

19.2.

2.3.

Päiväkodit ja
koulut

2

11.6.2018

2.5.

11.5.

Pientalot ja
vapaa-ajan
rakentaminen

3

29.10.2018

18.9.

28.9.

Puu kaupungissa
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*Muutokset mahdollisia
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Aikakausmedian järjestö- ja ammattilehdille vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan
• Puulehteä pidetään erittäin tärkeänä ammattilehtenä.
• Puulehti luetaan tarkkaan ja sitä pidetään tärkeänä
tiedonlähteenä.
• 52 % luottaa lehdessä esitettyjen tuotteiden tai palvelujen
laatuun.
• Kokonaisarvosana lehdelle on 8,7.
• Ilmoitusten huomioarvot ovat jopa yli 80 %.
• Huomatuimmat ilmoitukset tukeutuvat vahvasti lehden
sisältöön.

Takakansi

Määräpaikka korotus +20 %. Kaikkiin hintoihin lisätään alv.
Mahdolliset peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitusten
varauspäivän jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan 40 %
ilmoitushinnasta.

Puulehti tavoittaa hyvin
rakentamisen päättäjät

-lehti
Puulehti esittelee suomalaista puu
arkkitehtuuria ja -rakentamista sekä edistää
puutuotteiden oikeaa ja korkeatasoista
käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa.
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa
ja sitä on julkaistu jo 37 vuotta.
Puulehteä julkaisee Puuinfo Oy.

Alustavat
teemat*

Lehdellä on Suomessa noin 8 300 tilaajaa:
• Arkkitehdit 2 730
• Sisustussuunnittelijat 705
• Rakennesuunnittelijat 1 900
• Rakentajat ja rakennuttajat 1 695
• Kuntapäättäjät ja viranomaiset 585
• Puutuotetoimiala 225
• Muut 210
• Ulkomaalaiset tilaajat 250
Lukijoita painetulla lehdellä on yli 12 000. Tilaajista 50 % jakaa lehden 1-2 henkilön kanssa.
Puulehti on kaksikielinen (suomi/englanti).

Puulehti jaetaan sähköisenä
näköislehtenä
Lehti jaetaan Puuinfon uutiskirjeen tilaajille.
Uutiskirjejakelussa on 8 300 alan ammattilaista, joista kotimaisia on 7 150 ja kansainvälisiä
1 150.
Sähköisiä Puulehtiä luetaan yli 13 000 kertaa
vuosittain.
Lehden nettisivuilla vierailee 20 000 käyttäjää vuosittain.

Ilmoitus julkaistaan myös näköislehdessä – linkitys suoraan
verkkosivuillenne!

Tekniset tiedot
ILMOITUS | ADVERTISEMENT
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Kuultavaa ja väritöntä
PALOSUOJAA PUULLE

Tintable transparent
and clear finish

INFO:
NordTreat AS
Ari Risku, DI
tel. +358-40-5533845
ari.risku@nordtreat.com
www.nordtreat.com

FIRE RETARDANTS
FOR WOOD
The new tintable transparent and clear finish
fire retardants are perfect for solid wood panels
and cladding both indoors and outdoors.

ILMOITUS
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ccording to tabulated data in the fire safety regulations, exterior cladding in P1 and P2 fire class buildings must mainly be
fire class B products. If fire class B exterior cladding products
are used, for instance, in a five-storey wooden building, no fire
barriers or eaves are needed.
The fire class of the new fire retardants NT Deco and NT Neutra is
B-s1, d0, and they can be used for both interior and exterior cladding.
Wood that is treated with NT fire retardants does not need any other
coating. The fire class of the backing plate must be A1-s1, d0 or A2-s1,
d0. The panels or the cladding are attached to the battens mechanically
with metal fasteners.
The fire retardant no longer needs to be opaque. NT Deco can be pigmented to produce the required transparent shade. NT Neutra produces
a clear finish.

Safe both indoors and outdoors
NT palosuoja-ainetta on käytetty Jyväskylän Puukuokan ulkoverhoustuotteissa.

Helsingin keskustassa uuden Allas Sea Poolin terassi on käsitelty NT -palosuoja-aineella. Allas Sea Pool / Eetu Ahanen
At the heart of Helsinki decking of the Allas Sea Pool has been treated with NT-fire retardant agents. Allas Sea Pool / Eetu Ahanen

Uusi kuultavan sävyinen sekä
väritön palonsuoja-aine soveltuvat
massiivipuupaneeleille ja
-verhouksille sisällä ja ulkona.

P

1- ja P2-paloluokan rakennuksen
ulkoverhoukseen tulee käyttää palomääräysten taulukkomitoituksen
mukaan pääsääntöisesti B-paloluokan verhoustuotteita. Käyttämällä B-paloluokan verhoustuotteita esimerkiksi viisikerroksisen puukerrostalon ulkoverhouksessa
vältytään muun muassa palokatkoilta ja paloräystäiltä.
Uusien palosuoja-aineiden NT Deco ja NT
Neutra paloluokka on B-s1, d0 ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. NT palosuoja-aineilla käsitellyn puun päälle ei tarvita muuta
pinnoitusta. Taustalevyn paloluokan tulee olla A1-s1, d0 tai A2-s1, d0. Paneeli tai verhous
kiinnitetään koolaukseen mekaanisesti metallikiinnittimillä.
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Enää ei palosuoja-aineen tarvitse olla peittävä. NT Deco voidaan pigmentoida haluttuun kuultavaan sävyyn, NT Neutra on väritön.

Turvallinen sisällä ja ulkona
NT Neutra ja NT Deco on kehitetty Multiprotect-tuotteista saatujen kokemusten perusteella. Niiden etuna on neutraali pH,
jonka ansiosta ne eivät syövytä käsittelylaitteistoa eivätkä heikennä puun lujuusominaisuuksia. Tuotteiden homeen, lahon ja sään
kesto sekä varastointiaika ovat myös kehittyneet.
Tuotteet eivät sisällä mitään ihmisille, eläimille tai ympäristölle myrkyllisiä ainesosia
tai VOC-päästöjä. Sisätiloissa niillä on M1
sisäilmaluokka ja Indoor Air Comfort (IAC)
-luokitus.
Palosuoja-aine kyllästetään puuhun joko
pinta- tai painekäsittelyllä. Työmaakohtainen
käsittely onnistuu paloviranomaisten hyväksynnällä. Tämä tulee kyseeseen lähinnä sa-

NT fire retardant was used in exterior cladding products in the Puukuokka
building in Jyväskylä.

neerauskohteissa, kun käsitellään kiinteitä
rakenteita, jotka ovat puhtaalla puupinnalla. Huoltoväli on 5-10 vuotta riippuen olosuhteista. Mekaanisesti vaurioituneet kohdat
suojataan samalla aineella.

CE-merkitty ulkoverhoustuote
NT Neutra ja NT Deco palosuoja-aineilla
voidaan valmistaa kuusesta CE-merkittyä
B-s1, d0 -luokan palonsuojapaneelia, jonka
minimipaksuus on 18-20 mm. Loppuvuoden
aikana haetaan sertifikaatit myös muille puulajeille. CE-merkittyjä massiivipuupaneeleita verhouksiin on saatavilla valtuutetuilta
käsittelijöiltä: US Wood, Siparila ja Veljekset
Vaara.
NT ja Multiprotect palonsuoja-aineita valmistava suomalaisomistuksessa olevalla Nordtreat AS:llä on edustaja Norjassa, Ruotsissa,
Tanskassa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Uusia edustajia etsitään
aktiivisesti. ■

NT Neutra and NT Deco have been developed based on the experiences
gained from Multiprotect products. Thanks to their neutral pH, they do
not corrode the application equipment or weaken the strength properties
of wood. The mould, rot and weather resistance and the shelf life of the
products have also been developed further.
The products do not contain any toxic ingredients that could be hazardous to people, animals or the environment. They do not emit volatile
organic compounds (VOCs), either. Their indoor air class is M1, and
they hold IAC product certification.
Wood is impregnated with the fire retardant by coating or by pressure
treatment. On-site treatment is possible with the permission of the fire
authorities. In general, on-site treatment is only necessary in renovations, in which fire retardant is applied to fixed structures with clean surfaces. The maintenance interval is 5-10 years, depending on the circumstances. Mechanically damaged areas are treated with the same retardant.
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CE-marked exterior cladding product

Kivistön Puumeran rappukäytävän puupinnat on NT palosuojattu.
In the Puumera wooden multi-storey building in Kivistö, the wooden surfaces in
the staircase were fire protected with NT fire retardant.

NT Neutra and NT Deco fire retardants can be used to produce CEmarked fire class B-s1, d0 spruce panels with the minimum thickness of
18-20 mm. Towards the end of the year 2016, applications for certificates
for other wood types will also be submitted. CE-marked solid wood panels and cladding are available from authorised wood treatment providers:
US Wood, Siparila and Veljekset Vaara.
Finnish-owned NordTreat AS, which manufactures NT and Multiprotect fire retardants, has representatives in Norway, Sweden, Denmark,
the United States, New Zealand and Australia. The company is continually on the lookout for new representatives. ■
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kartoitetaa
mahdollisu
n
udet tehostamis
een yhdessä.
Santeri Pyhäniemi

santeri.pyh
aniemi@ve
rtex.fi
Vertex Systems
Oy
+358 40 5200315
Vaajakatu 9,
33720 Tampere
www.verte
x.fi

Vertex BD

Building Design
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Advertoriaalit ovat artikkelimuotoon tuotettuja ja taitettuja ilmoituksia, jotka noudattavat ulkoasultaan ja sisällöltään Puu
lehden toimituksellisia kriteerejä.

Advertoriaaliin tarvittavat aineistot (aukeama):
• Raakateksti enintään 4 000 merkkiä suomen- ja/tai englanninkielellä. Editoimme raakatekstistä noin 2 000 merkkiä pitkän
lopullisen tekstin.
• Painokelpoiset kuvat. Kuvien tulee olla resoluutioltaan 300
dpi:tä.

•
•
•
•
•
•
•
•

lehden koko 215 x 280 mm
leikkuuvarat 3 mm
marginaalien sisäinen alue 178 x 245 mm
painomenetelmä offset
paperi LumiSilk 115g, kansi LumiSilk 200g
liimasidonta
painopaikka PunaMusta Joensuu
ISSN-L 0357-9484, ISSN 2243-0423

Ilmoitusaineisto vaatimukset
•
•
•
•
•
•
•

offset-painokelpoinen PDF
fontit sisällytettyinä tai konvertoituina
värit CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39)
kuvien resoluutio vähintään 300 dpi
leikkuumerkit
tiedoston nimessä ilmoittajan nimi ja lehden numero
Ilmoitusaineistojen toimitus hilppa.iittilainen@puuinfo.fi

Ilmoitusmyynti
Puuinfo Oy, Hilppa Iittiläinen
hilppa.iittilainen@puuinfo.fi
puh. 040 940 1300

