SAHATAVARA

binderholz SAHATAVARA
Sahatavara on maailmanlaajuisesti pisimpään ja useimmin käytetty materiaali kaikilla rakentamisen aloilla. Sellaiset ominaisuudet kuin monipuoliset
käyttömahdollisuudet, erinomainen kestävyys painoon nähden ja helppo työstettävyys ovat olleet vuosisatojen ajan tunnettuja etuja.
binderholzilla on Itävallassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa yhteensä 17 sahalaitosta. Kaikilla toimipaikoilla
työstetään ainoastaan sertifioitua pyöreää puutavaraa, joka on tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Yrityksen valtteja ovat yli 60 vuoden
kokemus puuraaka-aineen käsittelystä, aina uusimman teknologian hyödyntäminen, tulevaisuuteen suuntaava hallinto sekä ammattitaitoiset työntekijät.

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
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standardien mukaisesti.

TUOTEVALIKOIMA
binderholzilla on täydellinen sahatavaran tuotevalikoima, joka vastaa mitä moninaisimpiin vaatimuksiin. Valikoimista löytyy niin rakennepuolelle kuin
esteettisimpiinkin kohteisiin kaikki laadut ja mitat. Sahatavaraa on saatavana 3 - 6 metrin pituisena.
•

särmätty pää- ja sivupuutavara

•

määrämittaan sahattu puu

•

sahatavara lavateollisuudelle

•

rakennepuu

•

puukynnykset

•

lankut ja laudat, myös punaiseksi käsitelty

•

liimapuulamellit

•

soirot ja tolpat

•

välikerrokset parketti- ja levyteollisuudelle

•

massiivipuuraaka-aine

•

rimat ja rungot

•

raakalaudat

•

lyhyt ja kapea puutavara

•

huulletut laudat

•

pakkauspuu

Uppokyllästys tilauksesta
Uppokyllästyksessä puu upotetaan kokonaan puunsuoja-ainekylpyyn. Suoja-aineen imeytyminen riippuu upoksissaoloajasta sekä liuoksen pitoisuudesta,
lisäksi siihen vaikuttaa sekä puulaji että puun kosteus. Uppokyllästystä käytetään suojaamaan sahatavaraa puuta tuhoavilta ja värjääviltä organismeilta.
Sävyinä saatavana vihreä tai ruskea.

Luottamus hyvä - valvonta parempi
Koneellinen laatulajittelu ja lujuustarkastus, jatkuva sisäinen laadunvalvonta sekä riippumattomien testauslaitosten suorittama valvonta takaavat
kaikkien binderholzin tuotteiden korkean laadun. binderholzin verkkosivuilta osoitteesta www.binderholz.com voit ladata kaikki testaustodistukset
ja sertifioinnit.

OPTIMOITU SAHAUS
Hyödyntämällä pyöröpuun optimaalisesti nykyaikaisten sahaustekniikoiden avulla binderholz pystyy tarjoamaan kaikki yleisimmät mitat ja taipuu myös
erikoistoiveisiin. Joustavuus ja innovointi tekevät yrityksestä luotettavan kumppanin. Kaikki tuotannossa syntyvä jäännöspuu käsitellään zero waste
-periaatteella.

PUUN KUIVAUS
Sahatavara kuivataan moderneissa digitaalisesti ohjatuissa kuivauskammiossa haluttuun loppukosteuteen. Tämä takaa mitanpitävyyden ja parhaan laadun
jatkokäsittelyyn, tarvittaessa omien erityistoiveidesi mukaan.

TOP NORDIC QUALITY
binderholzin molemmissa Suomen toimipaikoissa Lieksassa ja Nurmeksessa tuotetaan laadullisesti parasta pohjoismaista sahatavaraa. Pohjoisen kuusien
ja mäntyjen erityisen hidas ja tasaisen suora ja terveoksainen kasvu takaa koko sahatavaravalikoiman erinomaiset ominaisuudet. Samalla äärimmäisen
tasaiset puun syyt takaavat parhaan pinnan laadun. Nordic Quality soveltuu ihanteellisesti näkyviin jääviin osiin sekä massiivipuutuotteiden viimeistelyyn.

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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