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Jatkojalosteet
Kuusi, mänty

Koskisen sahatavarajalosteet tarjoavat
laajan valikoiman tuotteita kaikkiin
rakentamisen vaiheisiin, valmiit
ratkaisut yksittäiselle kuluttajalle tai
puolivalmisteita teolliseen tuotantoon.
Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja yhdessä
kehitetty laatu ovat jalostuksemme
kulmakiviä. Jalostamme kuusta ja
mäntyä.
Höylätavara
Höyläämön raaka-aine lajitellaan
asiakkaan ja tuotteen vaatimusten
mukaisesti. Asiakaskohtaisesti
määrittelemme lopullisen laadun,
halutun kuivausasteen ja paketointiin
liittyvät yksityiskohdat. Tuotteet voidaan
toimittaa päätypontattuna, niputettuna,
folioituna ja osa- tai kokopaketteina.
Pohjamaalatut tuotteet
Ulkoverhoustuotteet maalataan
ympäristöystävällisillä vesiliukoisilla
maaleilla vakioiduissa ja hallituissa
olosuhteissa käyttäen tehokasta
vakuumilevitystä. Pohjamaalaus antaa

ECO-FRIENDLY

hyvän tartuntapinnan ja seuraaville
käsittelyille, ja suojaa paneeleita
kosteudelta ja auringolta ennen
seuraavia käsittelyjä. Tuotteet voidaan
myös maalata eri värisävyillä asiakkaan
tarpeiden mukaan.

Tuoteryhmät

EASY TO PAINT

SAFETY OF TOYS

Sisä- ja ulkoverhouspaneelit
Lattialaudat
Koneellisesti lujuuslajitellut ja
mitallistetut tuotteet

SAFETY OF FOOD

Ympärihöylätyt tuotteet
Kevythirsiprofiilit

ACOUSTIC

Teolliset puolivalmisteet
Mittatarkat ja viimeistellyt
komponentit

ANTIBACTERIAL

Tekniset tiedot − Jatkojalosteet
Sileähöylätyn puutavaran poikkileikkausmitat teräväsärmäisenä, viistetyin tai pyöristetyin kulmin.
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Oksainen mänty, OM

Vähäoksainen
mänty, VM

Terveoksainen kuusi,
TK

Vähäoksainen kuusi,
VK

Lisätiedot
Ympäristö
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 kehityksen mukaisen raaka-aineen.
Lisätiedot
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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