HÖYLÄTAVARA

binderholz HÖYLÄTAVARA
Höylättyjä rakennetuotteita käytetään maailmanlaajuisesti enenevässä määrin kaikilla rakentamisen aloilla. binderholzin höylätavara vakuuttaa hienokuituisten puun syiden lisäksi myös luonnollisen tuntuisena. Sellaiset ominaisuudet kuin monipuoliset käyttömahdollisuudet sisällä ja ulkona, erinomainen
kestävyys suhteessa painoon ja helppo työstettävyys ovat olleet vuosisatojen ajan arvostettuja etuja.
binderholzilla on pitkä kokemus puun käytöstä raaka- ja rakennusaineena ja se kuuluu puualan johtaviin yrityksiin Euroopassa. Binderholz-konserni
korkeasti koulutettuine työntekijöineen tuottaa Itävallassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Suomessa sekä Yhdysvalloissa sijaitsevissa 29
toimipaikassaan uusinta teknologiaa käyttäen jätteettömyyden periaatteen mukaisesti valmistettuja laadukkaita puutuotteita.

Tiedot
•

pituudet: 2,00 - 5,10 m

•

3 sivulta höylätty sahatavara

•

tarkka pituuskatkaisu

•

4 sivulta höylätty (S4S)

•

valmistus tuumamitoilla

•

särmät pyöristetty / viistetty / teräväreunaiset

•

tasoitettu höylätavara

•

ei viimeistelyä rakennustyömaalla

Erinomaista testattua laatua
Binderholz GmbH | Fügen toimittaa Euroopan höyläämöiden liiton (VEH) jäsenenä erittäin laadukasta höylätavaraa. Höyläämöiden liiton tehtävänä
on edistää tutkimusta ja kehitystä, höylätavaran laatutietoista tuotantoa ja markkinoiden läpinäkyvyyttä. Laatu on kriteeri, jonka merkitys kasvaa
jatkuvasti erityisesti puuteollisuuden alalla. Ulkoinen valvonta parantaa turvallisuutta ja takaa asiakkaidemme välttämättömän tyytyväisyyden.

RAAKA-AINE
Eurooppalaisten ja amerikkalaisten metsien kestävä metsänhoito takaa sen, että laajassa tuotevalikoimassamme on aina riittävästi puuta saatavilla.
Luonnonraaka-ainetta kasvaa tämän johdosta jatkuvasti enemmän kuin sitä kaadetaan. Määräävän puulajin kuusen lisäksi jalostamme runsaasti myös
mäntyä, jalokuusta, lehtikuusta, sembramäntyä ja douglaskuusta. Kaikki tuotteet täyttävät yhteiset standardit, ja ne on sertifioitu myös maakohtaisten
standardien mukaisesti.

TUOTEVALIKOIMA
binderholzin höylätavaraa käytetään maailmanlaajuisesti moniin eri tarkoituksiin. Erinomaisen mitanpitävyytensä ansiosta sitä käytetään rakennepuuna
niin sisärakentamisessa kuin kalusteidenkin valmistuksessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää asennusten alarakenteina. Teollisuusasiakkaille tarjoamme
höylätavaraa myös asiakaskohtaiset vaatimukset huomioon ottaen niin käsittelyn, mittojen kuin pakkausten osalta.

PAKKAUKSET JA LOGISTIIKKA
Yksilölliset pakkausyksiköt sekä viivakoodit pakkausten sivulla tai päädyssä mahdollisia tilauksesta.
Parhaan mahdollisen logistiikkaketjun takaamiseksi kaikissa toimipaikoissamme on lyhyet toimitusajat mahdollistavat suuret varastotilat, nykyaikainen
kuljetuskalusto sekä omat ratayhteydet. Kontit voidaan pinota tehtaalle tai satamaan ja lastausmahdollisuudet kappaletavararahdille on Välimeren,
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Pohjanmeren ja Itämeren satamissa.
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