20082019

Kuusi

KKN
U/S

Sahatavara

KKN

-K-

S/F

VI

KKN

K-K-N

V

SCHAAL

Lujaa ja sitkeää kuusisahatavaraa
Käyttämämme kuusi kasvaa maailman parhailla kuusen kasvualueilla. Tämä takaa
sahatavarallemme erittäin hyvät ominaisuudet jo alusta alkaen. Kuusisahatavarallemme on tyypillistä hyvä tiheys, terveoksaisuus ja tasainen laatu.
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Helposti työstettävää kuusta

Kuusi on melko tiheäoksainen hitaasti kasvava suorarunkoinen havupuu. Se on
hieman kellertävän valkoinen puulaji, jolla ei ole selvää eroa sydän- ja pintapuulla.
Vuosirenkaat erottuvat puusta selvästi. Kuusi on lujaa ja sitkeää ja siksi erinomainen
kantavissa rakenteissa ja ulkoverhouksissa. Kuusen työstö on helppoa ja sen ominaisuudet tekevät sen sopivaksi niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Puuaineksen tiheys
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vaihtelee yleensä välillä 370-450 kg/m³ (kosteudessa 12-15 %).

Tasaista hyvää laatua

Tukki jalostuu sahatavaraksi läpi modernin tuotantoketjumme, jonka toimivuuden
takaa erittäin kokenut ja osaava henkilöstömme sekä viimeisin teknologia. Uudistamme sahatavaran tuotantoprosessiamme jatkuvasti tuottaaksemme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia tuotteita mahdollisimman tehokkaasti.
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Muita kokoja erikseen tilattaessa, leveys 275 mm asti

Lisätiedot
Ympäristö
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Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva
materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen
sahatavaratuotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen,
kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen
on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti
tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi
yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset
metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan
puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävän kehi-
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tyksen mukaisen raaka-aineen.
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Puu on elävä materiaali ja jokainen sahatavarakappale on
uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia tuotteita kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien
yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot tuotteiden
välillä ovat mahdollisia.
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