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Talking Wood pressemeddelelse  
 

Talking Wood med passionerede fagfolk 
Metsä Wood lancerer en række videoer for at øge viden om processerne i forbindelse 
med moderne trækonstruktioner. 
 
Træ er ideelt til både at bekæmpe klimaændringer på og huse en voksende bybefolkning. 
Der er imidlertid stadig stor mangel på viden om mulighederne med konstruerede 
træprodukter, især Kerto® LVL (lamineret finertømmer). Metsä Wood er gået sammen med 
førende fagfolk, der deler vores passion for trækonstruktioner, om en række videoer kaldet 
Talking Wood.  
 
I hver video optræder en træekspert, der taler om et emne, som ligger vedkommendes hjerte 
nær. Talking Wood er en løbende serie – og ligesindede fagfolk må meget gerne dele deres 
opfattelse, viden og historier. Den første række videoer er allerede klar. 
 
Udførelse af krævende konstruktioner 
 
Arkitekt Henk Moen, indehaver af Moen & Van Oosten Architecten, taler om udførelse af 
krævende konstruktioner - samtidig med at man udnytter træets naturlige charme. Hans 
erklærede designmæssige tilgang er “Jeg bygger rummelige og veldesignede bygninger - 
klimamaskiner, der forbliver tæt på naturen og udnytter alle de tekniske muligheder, vi har i 
dag.” 
 
Særlige sikkerhedsdøre, der kan modstå en forhammer 
 
Den adm. direktør for Rocal Group, Stephen Nadin, taler om, hvordan konstruerede 
træprodukter er det naturlige valg til særlige sikkerhedsdøre. Hvis du er nysgerrig efter at 
vide, hvad der sker, når en dør, der er lavet af Kerto LVL rammes med en forhammer, vil du 
rigtig gerne se denne video.  
 
Konstruerede træprodukter øger den naturlige styrke  
 
Konstruktionsdesigner og lektor ved Delft University, Vincent Raadschelders, taler om, 
hvordan træets naturlige styrke bruges i konstruerede træprodukter, der giver plads til 
overraskende materialemuligheder og en indbygget styrke med mulighed for store 
spændvidder og præfabrikerede moduler. 
 
Fleksibiliteten og styrken ved Kerto LVL imødegår forskellige udfordringer 
 
Lederen af den tekniske afdeling hos Finnholz, Andreas Rutschmann, taler om fleksibiliteten 
ved Kerto LVL – hvordan det nemt kan skæres og stadig bevare sin høje styrke.  
 
Sidste år gik Metsä Wood sammen med ligesindede partnere om Plan B – et projekt, der 
handler om at vise, hvordan berømte bygninger som Colosseum i Rom kan konstrueres i træ. 
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Talking Wood beskæftiger sig med de samme spørgsmål fra en anden, mere personlig 
vinkel.  
 
Se videoerne Talking Wood på www.metsawood.com/publications 
 
Video/Billeder: http://databank.metsagroup.com/l/LhZCkfQQsBRt 
 
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 
Henni Rousu, Marketing Manager, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388, 
henni.rousu@metsagroup.com. 
 
 
 
Metsä Wood leverer konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter til byggeriet, industrien og 
distributionspartnere. Vi fremstiller produkter af nordisk træ, et bæredygtigt råmateriale af 
førsteklasses kvalitet. I 2015 havde vi en omsætning på EUR 0,9 milliarder, og vi har mere end 2.000 
medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group. 
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