Mänty
Sahatavara

20082019

KKN
U/S

KKN

-K-

S/F

VI

KKN

K-K-N

V

SCHAAL

Mittatarkkaa mäntysahatavaraa
Mäntyämme käytetään ympäri maailmaa niin laadukkaimpien huonekalujen ja sisäverhoustuotteiden valmistamiseen, kuin teolliseen rakentamiseen. Mäntysahatavara kuivataan ja lajitellaan Koskisella viimeisimmän
teknologian ja ihmisten tekemän huolellisen kontrollin yhteistyönä – juuri
kunkin käyttökohteen vaatimusten mukaan. Hyvä kuivaus, mittatarkkuus
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ja lajittelu ovat tuotteidemme vahvuuksia.

Kaunis mäntypuu

Mänty on suorarunkoinen havupuu, jonka rungon alin kolmannes on oksaton. Männyn kasvupaikkana on yleensä valoisa, kuiva tai hieman vähäravinteisempi maa. Männylle on ominaista erittäin hyvä työstettävyys ja
selvästi erottuvat tummempi sydänpuu sekä kellertävän- tai punertavan
valkoinen pintapuu.
Sydänpuulle luontaista on sen erittäin hyvä lahon kestävyys. Männyllä on
myös hyvät ominaisuudet kosteuden ja lämmön suhteen. Puuaineksen
tiheys vaihtelee yleensä välillä 450–550 kg/m³ (kosteudessa 12–18 %).

Käyttökohteet
Huonekalut

Lattialaudat

Liimalevyt- ja palkit

Listat ja runkorakenteet

Ikkunat ja ovet

Ulkoverhouspaneelit

Sisäverhouspaneelit

Pakkaukset ja palletit
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Muita kokoja erikseen tilattavissa. Yleisimmät pituutemme ovat 3.9 / 4,2 / 4,8 / 5,1 / 5,4 m

Lisätiedot
Ympäristö

U/S

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.

Muuta

VI

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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