
Metsä Wood: Kokkupandavad Kerto LVL-i elemendid koostöös
Dupaciga
Metsä Wood tegutseb selle nimel, et luua Euroopas puitehitiste ökosüsteem, mille aluseks on tema väljatöötatud Kerto® LVL-i
tooted. Dupac, Belgia päritolu kokkupandavate puitelementide tootja on üks partnerettevõtetest, mis toodab Kerto-Ripa
elemente.

Tänu partnerlusele ettevõttega Metsä Wood jõudis Dupac cvba hiljuti oma lühikese ajaloo uue verstapostini: nüüd saab ta Belgia turul
pakkuda CE-sertifikaadiga Kerto-Ripa® katuse- ja põrandaelemente. Tänu sellele koostööle saab nüüd täita eriti just mitmekorruseliste
ehitistega seotud nõudlust.

CE-sertifikaat avab uusi võimalusi
Kerto-Ripa LVL-i elementide disainisüsteem on Metsä Woodi innovatsioon, mis võimaldab kasutada suuri sildeid, ilma et läheks vaja toestavaid
eraldusseinu või sambaid. Selle aluseks on Metsä Woodi Kerto LVL-i materjalist (liimspoonpuit) puitpaneelid, mis pakuvad suurepäraselt
stabiilseid mõõtmeid. Soome tootja töötas välja ribi- ja karpelementide tootmise, kasutades puidu erilist ühendamisviisi; nende elementide
kasutamine pakub tänu kuni 24 meetrisele läbilõike laiusele.

Ettevõttesisesed ja -välised kvaliteedikontrollid tagavad, et Dupaci toodetud Keto-Ripa LVL-i elementidel on olemas omadused, mis on
määratud Euroopa tehnilise heakskiiduga (ETA). Vastav kinnitus on nüüd saadud SKH instituudi poolt  väljastatud CE-sertifikaadi näol.

„Meie jaoks on sertifitseeritud Kerto-Ripa LVL-i elementide tootmine uues tootmisüksus tõeline verstapost. See lubab meil tõeliselt olla Metsä
Woodi partner niihästi Belgia turul kui ka tehniliselt keeruliste mitmekorruseliste hoonete ja suuremõõduliste ärihoonete või isegi
kinnisvaraprojektide puhul,“ ütleb Dupaci tegevdirektor Marc Cuyvers.

„Me näeme, et meie partnerlus Metsä Woodiga on hea võimalus ja oleme tuleviku suhtes väga kindlad. Meil on ainus CE-sertifikaadiga Kerto-
Ripa tootmisasutus Belgias ning turupotentsiaali pakuvad elamud, koolid, siseujulad ja spordirajatised, kontorihooned ning muud äri- ja
ametihooned,“ lisab Cuyvers.

Rohkem teavet Kerto partnerite kohta.

Pildid: databank.metsagroup.com/l/ppzXgsxzn6LS

Metsä Woodi avatud lähteteabega puidukasutuse algatus
Metsä Wood käivitas hiljuti avatud lähteteabega puidukasutuse algatuse, mis kutsub arhitekte, disainereid ja insenere ühendama oma jõud,
jagama uuendusi ja panustama teadmistesse suuremahulise modulaarse puitehituse vallas.



Modulaarsete puitehitiste avatud platvormi loomisega püüab Metsä Wood viia omavahel kokku kohaliku puitehitustööstuse ja globaalsed
teadmised, et soodustada koostööd ja kasvu.

Metsä Wood astub esimese sammu, jagades oma intellektuaalset omandit Kerto® LVL-i (liimspoonpuidu) modulaarsete puitelementide kohta,
tehes need kõigile kättesaadavaks.

Lisateavet avatud lähteteabega puidukasutuse ja algatuses osalemise kohta leiab aadressilt www.opensourcewood.com

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
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Metsä Wood pakub konkurentsivõimelisi ja keskkonnasõbralikke puittooteid ehituseks, tööstustarbijatele ning edasimüüjatele. Meie tooted on
valmistatud põhjamaisest puidust, kvaliteetsest jätkusuutlikust tippkvaliteediga toormaterjalist. Meie müügitulu 2016. aastal oli 0,5 miljardit
eurot ning anname tööd ligikaudu 1500 inimesele. Metsä Wood kuulub Metsä Gruppi.
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