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HE RAKASTAVAT PUUTA
RAAKA-AINEENA
Tämä rakkaus puulle yhdistävät Teitä meihin

binderholz vuonna 1963

Franz ja Paula 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. Fügenissä Itävallassa sijaitsevan
päätoimipaikan lisäksi Binderholz-ryhmä toimii 28 muulla toimipaikalla. Noin 5 000 työntekijää
Euroopassa ja Yhdysvalloissa saa näin tehdä työtä intohimonsa puun parissa.
Nimi Binder on yhtä kuin puualan perinnetieto, luotettavuus sekä huipputeknologia ja innovaatiot.
Binderholzin perheyritys, joka reilut 60 vuotta sitten oli pieni sahalaitos, on tänä päivänä
markkinoiden johtava ja maineikas, modernia teknologiaa ja nykyaikaisia valmistustapoja
hyödyntävä yritys.

binderholzin johto

TAIMISTA METSITYKSEEN
JA TUKKITOIMITUKSIIN
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!

PUU SEN PARHAIMMALTA PUOLELTA
Puu on rakennusmateriaali, joka antaa vapauden ideoinnille.
Joustavuus, innovaatio ja luotettavuus ovat binderholzin osaamisalueita.
Puu, älykäs ja monipuolinen raaka-aine.
Massiivipuun tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, muotohöylätty lauta, yksi- ja monikerroksiset liimatut massiivipuulevyt, liimapuu
ja binderholz CLT BBS. Tuotannossa jäljelle jäävä puu työstetään biopolttoaineeksi ja ekosähköksi. binderholzin tehokas ja ympäristön
kannalta kestävä tuotantoprosessi noudattaa zero waste -periaatetta, ja puumateriaali hyödynnetään siinä sataprosenttisesti. binderholzin
menestyksen tukena ovat aktiivinen ja asiantunteva asiakaspalvelu, tuotevalikoima ja hinnoittelun markkinavastaavuus sekä binderholzin
laadunhallinta. Tuotteita viedään koko maailmaan.

PROJEKTIEN
SUUNNITTELU
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 palontorjuntaa
koskevissa kysymyksissä. binderholzin kokeneet
asiantuntijat avustavat aktiivisesti rakennusten, kantavien
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rakenteiden ja yksityiskohtien suunnittelussa.
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Yksityinen ratsastustalli 'Quellhof', Wiesing | AT
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KOHTAAMISTILOJA

© Christof Lackner
© JOH-SALG AS

binderholz woodcenter, Kösching | DE
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binderholz headquarter, Fügen | AT

Hotelli MalisGarten, Zell am Ziller | AT

Asuinrakentaminen 'Talo pylväillä' Tillystraße, Regensburg | DE
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INSPIRAATIOJA KEHITYSTILOJA
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Päiväkoti Hoffeld, Aspangberg-St. Peter | AT
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Omakotitalo, Uderns | AT

Kaksikerroksinen omakotitalo, Mut zur Lücke, Innsbruck | AT

Hotelli MalisGarten, Zell am Ziller | AT

LUOTTAMUS HYVÄ - KONTROLLI PAREMPI

VAIN PARAS KELPAA
Olemme sen velkaa itsellemme ja ennen kaikkea teille.
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.
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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.
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BINDERHOLZ-KONSERNIN TOIMIPAIKAT
binderholz on Euroopan johtava massiivipuutuotteiden ja innovatiivisten rakennusratkaisujen yritys
Fügenissä Itävallassa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Binderholzilla on 28 muuta toimipaikkaa. Yrityksellä on viisi toimipaikkaa
Itävallassa, viisi Saksassa, neljätoista Isossa-Britanniassa, yksi Latviassa, kaksi Suomessa ja kaksi Yhdysvalloissa, ja näissä kaikkiaan
noin 5 000 työntekijää saa toteuttaa intohimoaan ja työskennellä puun parissa.
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