Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista
sahatavaraa liiketoimintasi tueksi

UPM TIMBER

UPM TIMBER

Sinun
ykkösvalintasi
Nykyaikaiset ja
tehokkaat sahamme
sekä ammattitaitoinen
henkilöstömme ovat
avainasemassa, kun
varmistamme aina
tasalaatuisen mäntyja kuusisahatavaran
tuotannon.

Sahatavaramme ovat
puhtaita suomalaisia
tuotteita, joka täyttävät
korkeimmatkin
kestävän kehityksen
standardit. Käytämme
ainoastaan puuraakaainetta, joka on
täysin kontrolloitua
ja jäljitettävissä.

LUOMME LISÄARVOA
SINULLE

JATKUVA
HENKILÖSTÖN
KEHITYS JA
KOULUTUS

400 TODELLISTA
SAHATAVARAN
AMMATTILAISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN
TURVALLISUUS
ON MEILLÄ
YKKÖSASIA

VALMISTAMME MAAILMAN
LUOTETTAVINTA SAHATAVARAA

100 % PUUSTA
PERÄISIN
VASTUULLISESTI
HOIDETUISTA
METSISTÄ

KAIKKI TUOTTEET
VOIDAAN
MYYDÄ JOKO
PEFC™- TAI FSC®
-SERTIFIOITUNA

100 %
SUOMESSA
TUOTETTUA

Haluamme sinun onnistuvan kerta toisensa jälkeen. Voit luottaa sahatavaraamme
vaativimmissakin rakennus- ja tuotantosovelluksissa – kuten myös loppukäyttö
kohteissa, joissa muut havupuun ominaisuudet ovat tärkeämpiä. Tuotamme
korkealaatuista, sertifioitua sahatavaraa, johon käytämme mäntyä ja kuusta
kestävästi hoidetuista metsistä.
Vaalimme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Keskitymmekin toimittamaan aina oikeaa
laatua oikeaan aikaan. Valitsemalla UPM Timberin sinulla on mahdollisuus tarjota
asiakkaillesi tuotteita, joihin he voivat luottaa.

Löydä sahatavarasi
www.upmtimber.fi

TUEMME SINUN
LIIKETOIMINTAASI

1,5 MILJOONAA
KUUTIOTA
SAHATAVARAA

1 500
SAHATAVARA
TUOTTEEN
VALIKOIMA

TASAINEN JA
LUOTETTAVA
SAATAVUUS

RAKENNAMME PITKÄAIKAISIA
KUMPPANUUKSIA

ALAN PARAS OMA
KANSAINVÄLINEN
MYYNTI- JA
LOGISTIIKKA
VERKOSTO

LUOTETTAVAT
KUMPPANIT
AVAIN
MARKKINOILLA

ERINOMAINEN
TOIMITUSVARMUUS

Tarjoamme laajan
sahatavaratuote
valikoiman vaativiinkin
puusepän-, pakkaus-,
huonekalu-, rakennus-,
höyläys- ja jakelu
teollisuuden
loppukäyttöihin.

Uskomme hyvään
ja henkilökohtaiseen
palveluun. Myyntimme
on siellä missä
sinäkin – aina lähellä,
valmiina palvelemaan.
Kansainvälinen palveluja logistiikkaorganisaa
tiomme varmistaa, että
saat täsmälleen sen, mitä
tilasit oikeaan aikaan.

Löydä juuri sinulle
sopiva puutavara
Yli 1 500 vakio- ja erikoissahatavaratuotetta sekä
yli 300 eri sahausasetetta avaavat sinulle oven
mahdollisuuksien maailmaan.
Kerro meille, mitä sinä tarvitset onnistumiseen
ja hyvään liiketoimintaan. Meillä on sinulle
oikea sahatavara.
Vakiosahatavaravalikoimamme tarjoaa
sinulle runsaasti vaihtoehtoja monipuolisiin
loppukäyttöihin. Jos sinulla on lisävaatimuksia
liittyen laatuun, mittoihin tai loppukosteuksiin,
suunnittelemme ja valmistamme UPM+
erikoistuotteita erityisesti puusepänja huonekaluteollisuuden tarpeisiin.
Ero vakio- ja erikoistuotteiden välillä perustuu
sahaus- ja kuivaustekniikkaan, pituuksiin ja
laatuominaisuuksiin.

Luotettavaa toimintaa
UPM:n sahatavara on luotettava valinta.
Käytämme ainoastaan korkealaatuista pohjois
maista mäntyä ja kuusta, jonka alkuperä
voidaan todentaa. Kaikki sahamme Suomessa
noudattavat uusimpia tuotantostandardeja ja
niillä on PEFC™- ja FSC® -puun alkuperäketjun
hallintasertifikaatit.
UPM:n oma puunhankinta varmistaa jatkuvan
raaka-ainevirran sahoillemme. Teemme
vuosittain yli 20 000 puukauppaa ja saamme
päivittäin yli 250 puukuormaa. Näin meillä
on tarjota sahatavaraa aina kun tarvitset sitä.

EN 14081

UPM TIMBER
SUOMESSA
SAHA
PÄÄKONTTORI

Alholma

Korkeakoski
Tampere
Kaukas

Seikku

SAHAUSASETTEET

VAKIOMITAT
Vakiopituudet: 2,1–6,0 m, pituusmoduulit 300 mm

Vakiosahausasetteet:
2 ex log ja 4 ex log

Kuusi •

Erikoissahausasetteet:
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Mänty ja kuusi

UPM Timber valloitti
Kiinan markkinan ja voitti
asiakkaiden luottamuksen
erinomaisella tuotelaadulla,
ammattitaitoisella jakelu
kanavien hallinnalla ja
loistavalla asiakaspalvelulla.
Yongtang Zhang
Varatoimitusjohtaja,
Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd

Olemme tehneet yhteistyötä
jo pitkään hyvässä hengessä.
Olemme keskittyneet
asioinnissa etenkin toimitus
varmuuteen ja laatuun
ja olemme olleet erittäin
tyytyväisiä molempiin.
Jukka Valtonen
Ostopäällikkö,
Honkarakenne

Syyskuussa 2017.
UPM pidättää oikeudet muutoksiin.

www.upmtimber.fi

