
Metsä Wood: Esivalmistettuja Kerto LVL -elementtejä yhteistyössä
Dupacin kanssa
Metsä Woodin tavoitteena on luoda Eurooppaan puurakentamisen ekosysteemi Kerto® LVL -insinööripuutuotteidensa ympärille.
Belgialainen puuelementtien valmistaja Dupac on yksi Metsä Woodin Kerto LVL -Ripa-elementtejä valmistavista
kumppaniyrityksistä.

Dupacin uudella tuotantolinjalla voidaan nyt valmistaa CE-sertifioituja Kerto-Ripa®-katto- ja lattiaelementtejä. Dupacista tuli uuden
tuotantolinjan myötä Metsä Woodin kumppani Belgian markkinoille. Sertifioinnin ansiosta se pystyy vastaamaan puuelementtien kysyntään
etenkin kerrostalojen rakentamisessa.

CE-sertifiointi tuo uusia vaihtoehtoja
Kerto LVL Ripa-elementit ovat Metsä Woodin pitkän tuotekehityksen tulos.  Rakenteellisesti liimatut elementit perustuvat Kerto LVL -
puulevyihin, joiden mittapysyvyys on erinomainen.  Kerto-Ripa-elementtien käyttö tuo puurakentamiseen uusia mahdollisuuksia, sillä niiden
avulla voidaan toteuttaa jopa 24 metrin jännevälit ilman tukiseiniä tai -pylväitä. 

Sisäisillä ja ulkoisilla laatutarkastuksilla varmistetaan, että Dupacin valmistamilla Kerto-Ripa-elementeillä on eurooppalaisessa teknisessä
arvioinnissa (ETA) määritetyt ominaisuudet. SKH on nyt myöntänyt niiden valmistukselle CE-sertifioinnin.

”Uusi linja sertifioitujen Kerto-Ripa-elementtien tuotantoon on meille merkittävä virstanpylväs. Sen myötä meistä tuli Metsä Woodin kumppani
Belgian markkinoille. Pystymme vastaamaan elementtirakentamisen vaatimuksiin teknisesti haasteellisten kerrostalojen rakentamisessa ja
suuren mittakaavan kaupallisessa rakentamisessa sekä kiinteistörakentamisen hankkeissa”, sanoo Dupacin toimitusjohtaja Marc Cuyvers.

”Kumppanuus Metsä Woodin kanssa antaa meille hyvät lähtökohdat, ja suhtaudumme erittäin luottavaisesti tulevaisuuteen. Meillä on Belgian
markkinoiden ainoa CE-sertifioitu Kerto-Ripa-tuotantolinja, joka vastaa asuntojen, koulujen, uimahallien ja urheilutilojen sekä liike- ja julkisten
tilojen rakentamisen tarpeisiin”, Cuyvers jatkaa.

Lue lisää Kerto-kumppanuuksista.

Kuvat: databank.metsagroup.com/l/ppzXgsxzn6LS

Metsä Woodin Open Source Wood -hanke
Metsä Woodin äskettäin käynnistämä Open Source Wood -hanke kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit yhdistämään voimansa:
innovoimaan ja jakamaan tietoa suuren mittakaavan puuelementtirakentamisesta.

Hanke toimii avoimena innovaatioalustana puuelementtirakentamiselle. Metsä Woodin tavoitteena on edistää kasvua ja yhteistyötä
yhdistämällä paikalliseen puurakennusteollisuuteen maailmanlaajuista näkemystä ja osaamista.



yhdistämällä paikalliseen puurakennusteollisuuteen maailmanlaajuista näkemystä ja osaamista.

Metsä Wood näyttää mallia antamalla Kerto® LVL -puuelementtiensä immateriaalioikeudet vapaaseen käyttöön.

Lue lisää ja liity hankkeeseen: www.opensourcewood.com
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Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet
valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta. Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2016 oli 0,5 miljardia euroa,
ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia sosiaalisessa mediassa:
Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest
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