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Pressmeddelande om Talking Wood

Vi talar trä med experter som delar vår passion
Metsä Wood lanserar en serie videofilmer för att öka kunskapen om nya metoder inom
träbyggande.
”Trä är en lösning på klimatutmaningen och ger bostäder till en växande stadsbefolkning. Det
finns dock fortfarande stora kunskapsluckor om hur mycket det går att göra med
träprodukter, särskilt Kerto® LVL (Laminated Veneer Lumber). I samarbete med ledande
experter som delar vår passion för träbyggande lanserar Metsä Wood nu en serie videofilmer
som vi kallar Talking Wood.
I varje film deltar en expert på trä som talar om något som ligger han eller henne varmt om
hjärtat. Talking Wood är ett pågående projekt – och experter som delar vår passion är mer än
välkomna att bidra med egna insikter, kunskaper och berättelser. Den första omgången
videofilmer är nu klar.
Strukturer för höga krav
Arkitekten Henk Moen, som äger byrån Moen & Van Oosten Architecten, talar om hur han
arbetar med krävande strukturer och samtidigt kan utnyttja träets naturliga charm. Mottot är:
”Jag bygger hus med bra disponering av utrymmet – riktiga klimatmaskiner som är en del av
naturen samtidigt som de tillvaratar dagens tekniska möjligheter.”
Säkerhetsdörrar som klarar allt
Stephen Nadin, verkställande direktör på Rocal-koncernen, berättar om varför träprodukter är
det naturliga valet för deras mycket motståndskraftiga säkerhetsdörrar. Om du är nyfiken på
vad som händer om man försöker komma igenom en dörr som tillverkats med Kerto LVL med
en slägga, ska du inte missa det här inslaget.
Träprodukter har en naturlig styrka
Vincent Raadschelders, konstruktionsdesigner och lärare på universitetet i Delft, berättar om
hur virkets naturliga styrka kan utnyttjas i nya och överraskande material och träprodukter i
konstruktioner med stort spann och förfabricerade moduler.
Kerto LVL har den flexibilitet och styrka som krävs
Chefen för Finnholz tekniska avdelning, Andreas Rutschmann, talar om flexibiliteten hos
Kerto LVL – hur lätt den är att kapa utan att den förlora sin höga hållfasthet.
Förra året började Metsä Wood tillsammans med likasinnade att arbeta med Plan B. Det var
ett projekt där man visade hur berömda byggnader som Colosseum i Rom kunde ha byggts i
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trä. Talking Wood tar sig an samma ämne men ur en lite annorlunda och mer personlig
vinkel.
Talking Wood-videorna kan ses på www.metsawood.com/publications
Videofilmer/Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/LhZCkfQQsBRt

För mer information kontakta:
Henni Rousu, Marknadschef, Metsä Wood, mobil: +358 (0) 40 5548388,
henni.rousu@metsagroup.com.

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och
distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår
omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till
Metsä Group.

