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Talking Wood pressiteade

Talking Wood koos kirglike professionaalidega
Metsä Wood annab välja videote seeria, et tõsta teadmiste taset kaasaegsete
puidutöötlemise protsesside vallas
Puit on ideaalne viis nii kliimamuutustega võitlemiseks kui ka kasvava elanikkonna
majutamiseks. Ometi valitseb suur teadmatus töödeldud puidu, täpsemalt Kerto® LVL
(Laminated Veneer Lumber - spoonliimpuidu) kasutamise võimaluste osas. Metsä Wood on
ühendanud jõud juhtivate professionaalidega, kes jagavad meie kirge puitkonstruktsioonide
suhtes, ja tulemuseks on videoseeria nimega Talking Wood.
Igas videos räägib üks puiduekspert temale südamelähedasel teemal. Talking Wood on
seeriate sari, milles ühtemoodi mõtlevad professionaalid saavad jagada oma arusaamu,
teadmisi ja lugusid. Esimene videote rühm on nüüd valmis.
Keerukate struktuuride teostamine
Arhitekt Henk Moen, arhitektuuribüroo Moen & Van Oosten Architecten omanik, räägib
keerukate struktuuride teostamisest – kasutades samal ajal ära puidu võlu. Tema disaini
loosung on: "Ma ehitan hästi disainitud ruumiga hooneid – kliimamasinaid, mis jäävad
looduslähedaseks, kasutades kõiki kaasaegse tehnoloogia võimalusi."
Vasara-kindlad turvauksed
Ettevõtte Rocal Group tegevdirektor Stephen Nadin räägib sellest, kuidas töödeldud puit võib
olla loomulik valik turvauste jaoks. Kui teid huvitab, mis juhtub, kui Kerto LVL materjalist
valmistatud ust vasaraga lüüa, vaadake tingimata seda.
Töödeldud puit suurendab materjali looduslikku tugevust
Konstruktsioonide projekteerija ja Delfti ülikooli õppejõud Vincent Raadschelders räägib
sellest, kuidas puidu looduslikku tugevust kasutatakse töödeldud puidu puhul, mis pakub
üllatavaid materjaliomadusi ja materjalile omast tugevust, võimaldades luua suuri pindasid ja
valmismooduleid.
Kerto LVL paindlikkus ja tugevus rahuldab erinevaid vajadusi
Ettevõtte Finnholz tehnilise osakonna juhataja Andreas Rutschmann räägib Kerto LVL-i
paindlikkusest – kuidas seda saab hõlpsalt lõigata ning see säilitab sellegipoolest oma
tugevuse.
Eelmisel aastal ühendas Metsä Wood oma jõud samameelsete partneritega, viies ellu Plaan
B-d – projekt, mis näitab, kuidas kuulsaid ehitisi, näiteks Colosseumi Roomas, võiks ehitada
puidust. Talking Wood läheneb samadele küsimustele teise, isiklikuma nurga alt.
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Vt Talking Woodi videoid aadressil www.metsawood.com/publications
Videoseeria/Images: http://databank.metsagroup.com/l/LhZCkfQQsBRt
Lisainformatsiooniks võtke ühendust:
Henni Rousu, turundusjuht, Metsä Wood, mobiiltelefon: +358 (0) 40 5548388,
henni.rousu@metsagroup.com.
Metsä Wood pakub konkurentsivõimelisi ja keskkonnasõbralikke puittooteid arendajatele, ettevõtetele
ja edasimüüjatele. Meie tooted on valmistatud põhjamaisest puidust, kvaliteetsest jätkusuutlikust
toormaterjalist. Meie müügitulu 2015. aastal oli 0,9 miljonit eurot ning anname tööd umbes 2000
inimesele. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi.

