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Yhtiön perustaja Franz Binder



Franz Binder vanhempi teki intohimostaan puuhun ammatin viime vuosisadan 

viisikymmentäluvulla. Tätä intohimoa Binderin perhe toteuttaa jo kolmannessa sukupolvessa 

vision, innovaation ja kaikkien työntekijöidensä väsymättömän työpanoksen avulla.

Nimi Binder edustaa puualalla perinnetietoa, suoraselkäisyyttä sekä huipputeknologiaa 

ja innovaatioita. Perheyritys oli reilut 70 vuotta sitten vielä pieni sahalaitos. Tänään se on 

täysin integroitunut yritysryhmä, joka käyttää nykyaikaisinta saatavilla olevaa teknologiaa ja 

valmistusmenetelmiä.

binderholz hyödyntää uusiutuvan puuraaka-aineen sataprosenttisesti.

Toimimme systemaattisesti läpi koko arvoketjun taimien kasvattamisesta ja metsänhoidosta 

puunkorjuuseen, puutavaran käsittelyyn sahalaitoksissa, omatoimirakentamisen tuotteisiin, 

räätälöityihin pakkausratkaisuihin, massiivipuutuotteiden valmistukseen, innovatiivisiin 

rakentamislaasteihin sekä kohtuuhintaisiin asuntoihin. Tuotannossa syntyvä jätepuu muunnetaan 

biopolttoaineeksi, vihreäksi sähköksi, puristepahvilavoiksi ja puristekappaleiksi.

Fügenissä Itävallassa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Binderholz-konserni toimii yli 60 

muulla toimipaikalla. Yli 6 300 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa saa näin tehdä työtä 

intohimonsa puun parissa.

HE RAKASTAVAT PUUTA 
RAAKA-AINEENA

binderholzin johto

Tämä rakkaus puulle yhdistävät Teitä meihin

binderholz vuonna 1963 Franz ja Paula Binder





Koska mottomme on ”Yhdessä vahvoina metsän hyväksi”, haluamme tarjota sinulle  

metsänomistajana ammattilaisjärjestelmän kaikkien keskeisten metsätalouden palveluiden 

hoitamiseen. Metsätalous- ja puunhankintayritystemme avulla olemme luoneet kestävälle 

metsätaloudelle uudenlaiset raamit. Filosofiamme ”Kaikki yksissä käsissä” tarkoittaa  

puuliiketoiminnan nopeaa, mutkatonta ja läpinäkyvää hoitamista yhden yhteyshenkilön kautta 

korjuun suunnittelusta aina laskutukseen saakka. Palvelumme kattavat kaikki metsätalouden 

osa-alueet. Niihin kuuluvat taimien kasvattaminen ja istuttaminen, metsänhoito sekä metsitys ja 

hoitotoimenpiteet samoin kuin oikea-aikainen hakkuu, logistiikka sekä puuostot ja poistumat 

koko valikoiman kattavasti.

Sopivien korjuumenetelmien harkittu valinta, tarkoituksenmukaisesti suunniteltu maanmuokkaus, 

nykyaikaiset koneet ja ammattitaitoiset metsurit pitävät asiakkaamme tyytyväisinä. Yhdessä  

ammattitaitoisten kumppaneidemme kanssa pystymme takaamaan laadun ja tarjoamaan laajan 

palveluvalikoiman. Paikallisten ammattilaisten käyttö on mahdollista alueellisten yritysten kautta. 

Me koordinoimme ammattilaisia!

UUSIUTUVA RAAKA-AINE
Taimista metsitykseen ja tukkitoimituksiin



binderholz on asiakkailleen asiansa osaava kumppani monivuotisella kokemuksellaan sekä luotettavilla ja testatuilla massiivipuisilla 

rakennusratkaisuillaan. Tehokkaan teknisen osaston työntekijät tarjoavat monipuolista neuvontaa ja hyvää palvelua. Ammattitaitoiset 

insinöörit, rakennusmestarit ja tekniset piirtäjät neuvovat pätevästi kaikissa statistiikkaa ja rakennetta, rakennusfysiikkaa ja palon-

torjuntaa koskevissa kysymyksissä. binderholzin kokeneet asiantuntijat avustavat aktiivisesti rakennusten, kantavien rakenteiden ja 

yksityiskohtien suunnittelussa.

binderholzin menestyksen tukena ovat aktiivinen ja asiantunteva asiakaspalvelu, tuotevalikoima ja hinnoittelun markkinavastaavuus sekä 

binderholzin laadunhallinta. Tuotteita viedään koko maailmaan.

Älykkäitä ja monikäyttöisiä ratkaisuja massiivipuusta

PROJEKTIEN SUUNNITTELU
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'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR
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KOHTAAMISTILOJA
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binderholz woodcenter, Kösching | DE

Kahvipaahtimo Johannson, Vestby | NO

Hotelli MalisGarten, Zell am Ziller | AT Asuinrakentaminen 'Talo pylväillä' Tillystraße, Regensburg | DE

binderholz headquarter, Fügen | AT
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Toimistorakennus 't Centrum, Westerlo | BE

'BURJ Zanzibar', Sansibar | AFR

Chalet, Rohrberg | AT

Omakotitalo An Cala, Nedd | SCT

Rautatieasema ja kaupungintalo 'Stadshus', Växjö | SE
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Koneellinen laatulajittelu
CLT BBS-elementteihimme, liimapuuhun, massiivipuuraaka-aineeseen ja massiivipuulevyihin käytetyn sahatavaran koneellinen 

laatulajittelu neliväriskannerilla ja koneellisella lujuuskokeella.

Täydellinen liimaustekniikka, jatkuva valvonta liimantoimittajan toimesta

Jatkuva sisäinen laadunhallinta
Manuaaliset ja automaattiset lajittelut tuotannon aikana sekä kaikkien tuotteiden lopputarkastus.

Tuotantoprosessin jatkuva valvonta omissa laboratorioissa.

Ulkopuolinen valvonta riippumattomien laitosten toimesta
binderholzin tuotteiden jatkuva valvonta riippumattomien tarkastuslaitosten toimesta takaa, että tuotteet ovat

asiaankuuluvien standardien mukaisia.

LAADUNVALVONTAA KORKEIMMALLA TASOLLA

VAIN PARAS KELPAA



PUURAAKA-AINEEN
SATAPROSENTTINEN HYÖDYNTÄMINEN

ZERO WASTE -PERIAATTEEN MUKAISESTI

binderholzin arvonlisäketju noudattaa zero waste -periaatetta.

Se tarkoittaa, että puuraaka-aine ja -materiaali prosessoidaan sataprosenttisesti.

binderholz prosessoi toimitettavat rungot lähes täydellisesti sahatavaraksi, massiivipuuksi, liimapuuksi ja

 binderholz CLT BBS -levyiksi. Tuotannon yhteydessä syntyvät sivutuotteet, kuten kuoret, katkaistut kappaleet, hake,

 sahanpurut ja höylänlastut, prosessoidaan biopolttoaineina käytettäviksi pelleteiksi ja briketeiksi tai muunnetaan

 ilmastoneutraaliksi lämpöenergiaksi ja ekosähköksi omissa biomassavoimaloissamme. Tämä säästää arvokkaita 

luonnonvaroja ja mahdollistaa Zero-Waste-periaatteen mukaisen ilmastoneutraalin tuotannon ilman jätteitä.

KAIKKI TUOTANTOPAIKAT OVAT OMIEN SAHOJEN ANSIOSTA 100% OMAVARAISIA

RAKENNUSTEOLLISUUS
JÄLLEENMYYNTI
JATKOJALOSTUS
TEE-SE-ITSE
KULUTTAJAT

Sahatavara
Profiloitu puu
Höylätavara
Terassipuut

SAHATAVARATUOTTEET PUURAKENTAMISTUOTTEET

binderholz CLT BBS
Liimapuu
Rakennuspuutavara
Massiivipuulevyt

SAHALAITOS KIERRÄTYS
LÄMMITYSKÄYTTÖ
UUDELLEENKÄYTTÖ

BIOENERGIA
SAHAUKSEN SIVUTUOTTEET

Ekosähkö
Kaukolämpö
Biopolttoaineet
Hevoskuivike
Puristetuotteet

Aurinkoenergia
Ilmasto

METSÄNHOITOPALVELUTMETSITYS



TUOTEVALIKOIMA

Liimapuu MassiivipuulevytCLT BBS Rakennuspuutavara

Puurakentamistuotteet

Sahatavaratuotteet

Profiloitu puu HöylätavaraSahatavara

Tee se itse -valikoima

Rakennustarvikemyymälän massiivipuuvalikoima

Puurakenteiset pakkausmateriaalit

Puristepuulavat Puristepuukappaleet

Pellettikuivike hevosille Kutterinpuru

Biopolttoaineet | Ekosähkö | Hevoskuivike

Briketit | Pelletit

Terassipuut

Puulavat

Asuinrakennukset

Massiivipuiset järjestelmäratkaisut kohtuuhintaiseen asumiseen



TOIMIPAIKAT

Kauppanimen Binderholz takana on Binderin perhe. Binder-filosofian ytimenä ovat intohimo puuta kohtaan sekä yrittäjähenkisyys. 

Visio, innovointi, rohkeus sekä kaikkien työntekijöiden omistautuminen tekevät binderholzista luotettavan puuhun liittyvien 

kokonaisratkaisujen tarjoajan. Franz Binder vanhempi teki viisikymmentäluvulla intohimostaan - puusta - itselleen ammatin. 

Tämä intohimo on Binderin perheessä voimissaan jo kolmannessa polvessa.

binderholz toteuttaa massiivipuusta huolellisesti suunniteltuja ratkaisuja. Ainutlaatuisen raaka-aineen käsittely jätteettömyyden 

periaatteen mukaisesti taimesta puuaineksen täysimääräiseen hyödyntämiseen takaa massiivipuutuotteiden ja biopolttoaineiden 

korkean laadun. Massiivipuisten tuotteiden valikoimaan kuuluvat sahatavara, profiloitu puu, yksi- tai monikerroksinen liimattu 

massiivipuulevy ja liimapuu sekä binderholz CLT BBS. Näitä täydentävät omatoimirakentamisen tuotteet, kuten terassipuut, 

rakennuspuutavara ja monikäyttöiset puulevyt sekä puulavat ja räätälöidyt pakkausratkaisut. Tuotannossa syntyvä jätepuu 

muunnetaan biopolttoaineeksi, vihreäksi sähköksi, puristepahvilavoiksi ja puristekappaleiksi.

Fügenissä Itävallassa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi binderholz toimii yli 60 muulla toimipaikalla. Itävaltalaisilla, saksalaisilla, 

brittiläisillä, latvialaisilla, suomalaisilla sekä yhdysvaltalaisilla toimipaikoilla yli 6 300 työntekijää saa toteuttaa intohimoaan ja

työskennellä puun parissa.

ITÄVALTA

headquarter
5 toimipistettä

YHDYSVALLAT

3 toimipistettä

LATVIA

1 toimisto

ISO-BRITANNIA

yli 40 toimistoa

SAKSA

5 toimipistettä

SUOMI

3 toimipistettä



Ladattava tiedosto
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Binderholz GmbH · Puuteollisuuslaitos
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen 
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
fuegen@binderholz.com · www.binderholz.com bi
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