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Seinäpaneelit yhdessä luonnon kanssa
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OVIT JÄRJESTELMÄT SISÄTILAT 

Hoset rakkaus luontoon ja kauneuteen ohjaa kaikkia päätöksiä 
pyrkien kestävään tasapainoon ihmisten ja luonnosta 
huolehtimisen välillä. Tuotannon aikana seinäpaneelit jokainen 
suunnittelu, materiaali ja prosessi yhdistyvät itsessään 
teknologinen innovaatio tehdä poikkeuksellisen moderni tuote, 
joka painottaa luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Käytämme seinäpaneelien viimeistelyyn vesiohenteisia lakkoja, 
luonnonöljyjä ja liimoja, jotka eivät vahingoita terveyttä ja 
ekologista järjestelmää.

Jatkuva ponnistelumme raaka-aineiden ja toimittajien 
valinnassa sekä käytön optimoinnissa luonnonvaroja ruokkii 
halumme säästää ja parantaa ympäristöä tuleville sukupolville.
Seinäpaneelit luovat täydellisen sisustusratkaisun yhdessä 
Hosetin tai Aludoorsin kanssa.
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TIE PUUSEPPIEN PERINTEISTÄ
NYKYAIKAISIIN INNOVAATIOIHIN



LIITTEÄT 

LIITTEÄT VIILUTETUT - seinäpaneelit voivat toistaa Hosetin piiloovien koristelun 
ja luoda siten yhtenäisen harmonisen koostumuksen koko sisustuksesta.
Voit järjestää seinäpaneelin peräpeiliksi oviaukon yläpuolelle, mikä lisää 
visuaalisesti oven korkeutta. Tätä menetelmää käytetään, jos oviaukon korkeus 
ylittää rakenteellisesti sallitut merkit tai korkeita ja raskaita ovia ei voida tehdä.
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LIITTEÄT VIILUTETUT 
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LIITTEÄT 
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LIITTEÄT VIILUTETUT seinäpaneelit voidaan liittää tiiviisti yhteen muodostaen 
jatkuvan puutekstuurin tai rustikoilla, kun paneelit on erotettava visuaalisesti 
toisistaan. Rustikka voidaan viiluttaa toistaen paneelien tekstuuria tai maalata 
RAL-värillä.
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LIITTEÄT MAALATUT  
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LIITTEÄT 

LIITTEÄT MAALATUT seinäpaneelit 
voidaan olla maalatut himmeällä tai 
kiiltävällä RAL-maalilla.
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LIITTEÄT 

LASISET/PEILIKIRKKAAT seinäpaneelit voidaan olla maalatut RAL-
standardin mukaan. Lasista ja peileistä valmistetut paneelit eivät ole 
pelkästään ympäristöturvallisia, vaan niillä on myös muita etuja, kuten 
kosteudenkestävyys, auringonvalon kestävyys ja helppo puhdistaa.



LASISET 
SEINÄPANEELIT 
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LIITTEÄT 

SEINÄPANEELIT
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HPL-seinäpaneelit voivat olla jäljitelmiä kivestä, puusta, metallista 
jne. Niiden avulla voit tehdä seinäpaneeleja materiaaleista, joista 
tämä on mahdotonta tehdä. Tällaiset paneelit ovat kulutusta kestäviä, 
eivät haalistu tai muuta väriä suorassa auringonvalossa.
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RAUTAISET 



23



24

RAUTAISET 

RAUTAISET VIILUTETUT seinäpaneelit luonnollisesta tammiviilusta 
voi olla sekä pystysuora kiskojen suunta, joka lisää visuaalisesti 
huoneen korkeutta, että vaakasuora.



25



26

RAUTAISET 
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RAUTAISET VIILUTETUT 
seinäpaneelit voidaan yhdistää maalattuun 
pohjaan, mikä voi olla mielenkiintoinen 
suunnitteluratkaisu ja yhdistää puutekstuurin 
huoneen pääväriin.
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RAUTAISET 
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RAUTAISET 



RAUTAISET RAL-paletin MAALATUT seinäpaneelit 
voivat olla sekä yksivärisiä että monivärisiä, 
jolloin voit yhdistää sisustuksen värimaailman.
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RAUTAISET 
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RAUTAISET 
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RAUTAISILLA MAALATUILLA seinäpaneeleilla voi olla eri muoto, 
kiskojen paksuus ja kiskojen välinen askelma, minkä ansiosta voit 
toteuttaa erilaisia   suunnitteluideoita.
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RAUTAISET 
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RAUTAISET 

MASSIIVISIA RAUTAISILLA PANEELEILLA voi olla eri muoto, kiskojen 
paksuus ja kiskojen välinen askelma, jonka ansiosta voit toteuttaa 
erilaisia   suunnitteluideoita.
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JYRSITYT 

VIILUTETUILLA JYRSITYILLÄ seinäpaneeleilla voi olla eri muoto, 
kiskojen paksuus ja kiskojen välinen askelma, jonka ansiosta voit 
toteuttaa erilaisia   suunnitteluideoita.
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JYRSITYT 

MAALATUT jyrsityt seinäpaneelit näyttävät olevan luotu moderniin 
sisustukseen minimalismin tyyliin ja tuovat eloon suunnittelijoiden 
rohkeimmat ideat.
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JYRSITYT 

MAALATUT jyrsityt seinäpaneelit näyttävät olevan luotu moderniin 
sisustukseen minimalismin tyyliin ja tuovat eloon suunnittelijoiden 
rohkeimmat ideat.
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JYRSITYT 
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MASSIIVISTA JYRSITYILLÄ seinäpaneeleilla voi 
olla eri muoto, kiskojen paksuus ja kiskojen välinen 
askelma, jonka ansiosta voit toteuttaa erilaisia   
suunnitteluideoita.
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JYRSITYT 
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MASSIIVISTA JYRSITYILLÄ seinäpaneeleilla 
voi olla eri muoto, kiskojen paksuus ja kiskojen 
välinen askelma, jonka ansiosta voit toteuttaa 
erilaisia   suunnitteluideoita.
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YHDISTETYT

YHDISTETYILLÄ-seinäpaneeleilla voi olla eri 
muoto, kiskojen paksuus ja kiskojen välinen 
askelma, minkä ansiosta voit toteuttaa erilaisia   
suunnitteluideoita.
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Yhteystiedot
Myynti
044 744 1465
Sähköposti
myynti@hoset.fi
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