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LEIJONA-Levyt™ ovat 
korkealuokkaista suomalaista 
laatua. Kovalevyt valmistetaan 
lähes kokonaan puhtaasti 
puusta hyödyntäen lähialueiden 
puunjalostusteollisuuden 
sivutuotteita.  LEIJONA-Levyt™ 
ovat terveydelle turvallisia ja 
niillä on erinomaiset lujuus- ja 
työstöominaisuudet. 
 
LEIJONA-Levyillä™ 
on NFB-tavaramerkki. 
Märkämenetelmällä 
valmistamamme kovalevy eroaa 
muista puukuitulevyistä siten, 
että käytämme hyväksemme 
puun omaa luonnollista 
sideainetta, ligniiniä. Näin ollen 
levyistä ei vapaudu haitallisia 
aineita ja ne voidaan helposti 
kierrättää ja hävittää. Lisätietoa 
NFB:stä löytyy osoitteesta www.
naturalfiberboard.eu.  
 
LEIJONA-Levyt™ ovat mitä 
luultavimmin yksi markkinoiden 
ympäristöystävällisimmistä 
puulevyistä. Puuraaka-
aineemme tulee lähes 
kokonaan eteläisen Suomen 
PEFC-sertifioiduista 
metsistä, lähialueiden 
puunjalostusteollisuudesta 
syntyvänä kierrätystuotteena. 

Terveellinen sisäilmanlaatu 
vaatii tavanomaisissa 
työ- ja asuintiloissa 
käytettäville materiaaleille 
hyvän päästöluokituksen. 
LEIJONA-Levyt™ ovat 
turvallinen ja laadukas 
valinta myös sisätiloihin. 
Kaikki kovalevytuotteemme 
täyttävät rakennusmateriaalien 
puhtaimman M1-päästöluokan 
vaatimukset. LEIJONA-Levyt™ 
ovat tukenasi, Kun suunnittelet 
ja rakennat puhtaampaa ja 
kestävämpää asuinympäristöä, 
voit luottavaisin mielin käyttää 
LEIJONA-Levyjä. 
 
Valvomme jatkuvasti 
tuotteidemme laatua 
omassa laboratoriossamme. 
Näin varmistamme, että 
toimittamamme tuotteet 
vastaavat laatuvaatimuksia. 
Pysyviin rakenteisiin 
tarkoitetut LEIJONA-
Levyt™ ovat vaatimusten 
mukaisesti CE-merkittyjä. 
Suoritustasoilmoitukset (DoP) 
löytyvät nettisivuitamme www.
suomenkuitulevy.fi.

Paksuus (mm) 2.5 2.7 3.0 4.8 6.0

LEIJONA ÖljykarkaistuTM

LEIJONA HD SeinälevyTM* 

LEIJONA VakiolaatuTM 

LEIJONA KalustelaatuTM 

LEIJONA Rei’itettyTM 

LEIJONA RakentajanlaatuTM

LEIJONA SuojalevyTM 

Vakioleveys

1220 mm

Vakiopituudet

610, 1830, 2440, 2745 ja 3050 mm

LEIJONA HD SeinälevyTM

Vakiomitta: leveys 1200 mm ja pituus 2745 mm

Erikoismitat
Myös muut koot mahdollisia. Lisäksi pintojen hionta ja
levyjen paksuuskalibrointi mahdollista.

2.0

Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva LEIJONA-LevyTM, markkinoiden laajimmasta valikoimasta.
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LEIJONA HD Seinälevyn™ valkoiseksi maalattu pinta tekee tilasta siistin, valoisan ja 
avaran. LEIJONA HD Seinälevy™ soveltuu hyvin esimerkiksi meijereiden, eläinsuojien ja 
muiden talousrakennusten, kuten teknisten tilojen sisäverhoukseen, tienvarsimainoksiin 
ja myymäläsisustuksiin. Levyjen kosteuden kestoa on parannettu öljykarkaisulla ja levyn 
sivujen reunamaalauksella. LEIJONA HD Seinälevyä™ on mahdollista tilata myös muissa 
väreissä (erikoistilaus, määrät sovittava erikseen).

LEIJONA Öljykarkaistu™ on karkaistu ympäristöystävällisellä bioöljyllä. Levyt ovat vettä 
hylkiviä, kosteutta kestäviä ja rakenteeltaan erityisen lujia. Levyt sopivat niin pysyviin 
rakenteisiin kuin tilapäiskäyttöönkin.

LEIJONA Vakiolaatu™ on laadukas, helposti työstettävä ja monipuolinen kovalevy, jonka 
suurimpia käyttäjiä ovat puusepän- ja kalusteteollisuus. LEIJONA Vakiolaatu™ sopii hyvin 
myös rakennusteollisuuden ja pienrakentajien käyttöön, koska CE-merkintä mahdollistaa 
käytön pysyvissä rakenteissa. Lisäksi LEIJONA Vakiolaatu™ soveltuu vaalean värinsä vuoksi 
hyvin maalattavaksi.

LEIJONA Kalustelaatu™, maalattu valkoinen on sileältä puolelta valmiiksi maalattu. 
Vesiohenteisella maalilla maalatut levymme eivät ole terveydelle tai ympäristölle haitallisia. 
Vakioväri on valkoinen, mutta myös muut värisävyt ovat mahdollisia (erikoistilaus, määrät 
sovittava erikseen).

LEIJONA Rei’itetty™ on saatavana sekä maalattuna että maalaamattomana ja myös 
öljykarkaistuna. Maalatun levyn vakioväri on valkoinen, mutta myös muut värisävyt ovat 
mahdollisia (erikoistilaus, määrät sovittava erikseen). 
Seuraavat reikäkoot ja -välit ovat mahdollisia: 
Ø 4.8 mm, reikäväli cc. 12.7 mm / 19 mm / 25.4 mm  
Ø 7.1 mm, reikäväli cc. 25.4 mm 

LEIJONA Rakentajanlaatu™ on erinomainen levy kaikenlaiseen tilapäisrakentamiseen ja 
pakkaamiseen. Levyt soveltuvat hyvin myös rakennusaikaiseen suojaamiseen, sillä ne ovat 
kestäviä ja pysyvät viirapintansa ansiosta hyvin paikoillaan. 

LEIJONA Suojalevy™ on hieman ohuempi kovalevy, joka sopii hyvin suojauskäyttöön. 
Levyä voidaan käyttää lattioiden ja seinien suojaukseen rakennustyömailla ja remonteissa. 
LEIJONA Suojalevy™ soveltuu hyvin myös pakkausteollisuuden tarpeisiin. 

Aluskate (LEIJONA Aluskate™)
Rossipohjan levyttämiseen
Rakenteiden suojaamiseen
Seinien ja kattojen vuoraukseen
Aluslattiaksi (LION Floor™)

VALITSE MARKKINOIDEN LAAJIMMASTA VALIKOIMASTA 
LEIJONA-Levyt™ ovat toiselta puolelta sileitä ja toiselta puolelta viirakuvioisia kovaksi puristettuja kuitulevyjä. 

LEIJONA Vakiolaatu™

Puusepänteollisuuden tuotteisiin
Kalusteteollisuuden tuotteisiin
Autoteollisuuteen
Laminointiin – myös paperi- ja pvc-pinnoitteet
Rakentamiseen
Myymäläsisustuksiin

Digi- and silkkipainatuksiin
Puusepänteollisuuden tuotteisiin
Myymäläsisustuksiin, näyttely- ja 
messutiloihin 
Kalusteteollisuuden tuotteisiin

Kalusteteollisuuden tuotteisiin
Akustisiin rakenteisiin
Myymäläsisustuksiin, näyttely- ja 
messutiloihin 

Yleiskäyttö
Verhoiltujen kalusteiden kehyksiin
Myymäläsisustuksiin, näyttely- ja messutiloihin 
Suojauskäyttö
Väliaikaiset rakenteet
Pakkaaminen ja varastointi
Ammattilaisille ja harrastelijoille

Suojaus
Lavankannet  
(LEIJONA Lavankansi™) 
Pakkaaminen
Varastoiminen

Digi- ja silkkipainatukseen
Sisäkatto- ja seinäverhoukseen
Tilapäisrakentamiseen
Talousrakennusten ja 
julkisten tilojen rakentamisen 
sovelluksiin

LONG 
LastING

LONG 
LastING

LEIJONA HD Seinälevy™

LEIJONA Öljykarkaistu™

LEIJONA Kalustelaatu™, maalattu valkoinen

LEIJONA Rei’itetty™

LEIJONA Rakentajanlaatu™

LEIJONA Suojalevy™
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Yhtiömme ottaa osaltaan vastuun ympäristön hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen 
periaatteiden noudattamisesta. Tehtaamme lämpöenergia tuotetaan lähes kokonaan 
biopolttoaineella. Lisäksi käytämme modernia haihdutustekniikkaa tuotantovesiemme 
käsittelyssä. Näillä toimenpiteillä alitamme erittäin vaativat ympäristöluparajat. 

LION BOARDS @LION BOARDS suomenkuitulevy.fi

 

Suomen Kuitulevy Oy on yksi Euroopan suurimmista ja vanhimmista kovalevyvalmistajista. 
Koska Suomi on yksi Euroopan metsäisimmistä maista, on luonnollista että laadukkaat 
kovalevytuotteemme valmistetaan kotimaassamme.

LEIJONA-puukuitulevyjen pääkäyttökohteet ovat rakentamisessa, kaluste- ja 
puusepänteollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Huippuosaamisemme perustuu yli 
80 vuoden kokemukseen ja tietotaitoon, joka näkyy tuotteemme laadussa. Ei siis ihme, että 
moni ammattilainen valitsee LEIJONA-Levyn.

Ammattitaitoiset ja sitoutuneet asiakaspalvelijamme auttavat oikeiden tuotteiden valinnassa 
ja niiden käytössä. Kysy myyjältäsi myös mahdollisista erikoistoiveista ja erikoismitoista. 
Palvelemme joustavasti ja luotettavasti huolehtien toimitustemme varmuudesta ja 
kokonaislaadusta.

KESTÄVÄÄ SUOMALAISTA LEIJONA-LAATUA 

YMPÄRISTÖÄMME AJATELLEN 

LUOTETTAVAA PALVELUA ASIAKKAAN PARhAAKSI 
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PL 4, 18101 hEINOLA
Puh +358 20 110 3300 

myynti@finfib.fi




