Industrial solutions
för den skandinaviska träindustrin

Industrial solutions

är SCA Timbers leverantörs

koncept med kompletta helhetslösningar för den skandinaviska träindustrin.
Konceptet baseras på en integrerad förädlingsprocess kompletterat med
extra kundvärden i form av partnerskapsbaserad service och IT-integration.
Målsättningen är att, tillsammans med våra prioriterade kunder, reducera
kostnaderna i leverantörskedjan, vilket ökar affärsvärdet och skapar kon
kurrenskraftiga marknadsfördelar för bägge parter.

Produkter
Vi erbjuder anpassade trävaror,
ämnen och k omponenter inom
följande marknadssegment:
•
•
•
•
•
•
•

Fönster
Golv
Hyvlade trävaror
Konstruktion
Limfog/möbel
Limträ
Trädgårdsträ/garden

Kunskap, teknik och miljö
SCA Timber har erfarenhet, kunskap och en effektiv sågverksteknik vilket
ger oss förutsättningar att vara en k omplett och kompetent leverantör.
Expertkunskaper
SCA Timber är ett av Europas största såg
verksföretag med lång erfarenhet av att
producera och leverera trävaror. I hela för
ädlingskedjan arbetar vi med kompetens,
engagemang och kreativitet. Våra produkt
ingenjörer delar gärna med sig av sina
kunskaper för att ta fram produkter och
lösningar anpassade till kundens specifika
behov.

Miljö och hållbarhet
Träanvändning bidrar till en hållbar utveck
ling. Trä är en förnyelsebar och energieffektiv
råvara. När skog växer med en kubikmeter
virke, binds 1,4 ton koldioxid. Träprodukter
lagrar i sin tur koldioxid och kan ersätta
produkter som ger större utsläpp.

Våra produkter tillverkas av råvara från
ansvarsfullt brukade skogar med hänsyn till
ekologiska system och biologisk mångfald.
SCAs skogsbruk är certifierat enligt
standarder från FSC® (Forest Stewardship
Council) och PEFC™ (Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
Samtliga enheter inom SCA Timber har
spårbarhetscertifikat FSC Chain of Custody
(CoC) och PEFC Chain of C
 ustody (CoC).
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Våra moderna sågverk och hyvlerier erbjuder
flertalet tekniska lösningar för anpassning
efter kundens behov och önskemål. Vi kan
förädla vår egen högkvalitativa råvara till
anpassade trävaror, ämnen och komponenter
genom kapning, hyvling, tryckimpregnering,
limning samt fingerskarvning.
Relax-torkteknik kan utföras på alla pro
dukter torkade till målfuktkvot 14 procent
eller lägre. Tekniken innebär bland annat
ett stabilare, spänningsfritt virke och mindre
problem med sprickor, skevhet och k
 upning.
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Effektiv teknik

SCA Timber arbetar aktivt för att underlätta våra kunders
affärsprocesser. Vi erbjuder kompletterande service
lösningar inom distribution, lager och IT.

Distribution och lager
Vi har flexibla lager-, logistik- och distribu
tionsalternativ som kan anpassas efter våra
kunders behov och önskemål.

IT-service
scawoodshop.com är vår e-handelsplats där
våra kunder kan se status på egna kontrakt
i SCA Timbers produktions- och leverans
process samt få information om SCA Timbers
överskottslager. Vi kan även erbjuda elek
tronisk dokumenthantering (EDI, XML) för
integration med våra kunders affärssystem.

scatimber.com
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Tjänster och information

