■ VIHREÄN KULLAN LUONNOLLINEN KUMPPANI

Anaika Wood Ltd Oy on merkittävä kotimainen puunjalostusyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen
1993. Yritys työllistää kolmen maakunnan alueella noin 150 puualan ammattilaista.

Raaka-aineena lähipuuta
Anaika Woodin jalostuslaitokset sijaitsevat Lieksassa ja
Joensuun Kiihtelysvaarassa. Sahalaitokset ovat Iisalmen
Soinlahdessa ja Toivakassa. Raaka-aineena käytämme
lähipuuta: Savon ja Keski-Suomen suorarunkoista ja
terveoksaista kuusta sekä kiinteää ja kaunisrakenteista
Pohjois-Karjalan mäntyä.

Puu hyödynnetään viimeiseen
lastuun saakka
Puuraaka-aineen jalostamme sahatavaraksi, höylätavaraksi ja liimapuuksi. Tuotannon sivutuotteena syntyy
mm. kutterilastua koti- ja lemmikkieläinten kuivikkeeksi.
Sahanpuru ja hake toimitetaan paperitehtaiden ja lämpölaitosten raaka-aineeksi.

Puu taipuu moneksi
Luja suomalainen mänty- ja kuusiraaka-aine takaavat
tuotteidemme korkean laadun.

Joustava tuotantojärjestelmämme mahdollistaa laajan
skaalan eri tuotekokoja ja -pituuksia, joista asiakas voi
valita.
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Höylätavara

24 x 60

27 x 105

30 x 40

105 x 105 4 ply

105 x 300 10 ply

Liimatut tuotteet

60 x 150 5 ply

Sahatavara

Höyläyksen sivutuote kuivikkeeksi - Ekologinen valinta myös kotieläimillesi
Kuivikekutteri on hyvin imukykyinen, kompostoituva ja
puhdas luonnontuote. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi hevos- tai karjasuojien kuivikkeeksi ja on turvallista käyttää.

Anaika Woodin kuivikekutteri on pehmeää ja pitää
eläinsuojan raikkaana sekä eläimet kuivina. Se ei pölyä
eikä tahraa. Kutteria myydään helposti liikuteltavissa ja
varastoitavissa muovitetuissa paaleissa tai irtotavarana.

Kutteripaalin tiedot:
■ 580(P)x310(K)x410(L) mm
■ Paino n. 23 kg, tilavuus noin 220 litraa
■ Irtosisältö 0.22 m³ kutterilastua
■ Kuormalavalle mahtuu 35 paalia
■ Tiiviiksi puristettua höylälastua
Kuivikekutteri

■ Pakattu kosteutta ja uv-säteilyä kestävään

muovipakkaukseen

Vientiä eri puolille
maailmaa
Anaika Woodin tuotannosta 30% koostuu liimapuupalkeista, 45% rakennehöylätavarasta ja 30%
sahatavarasta. Suurin osa tuotteista viedään
Japaniin ja muualle Aasiaan. Lisäksi tuotteita
viedään eri puolille Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa
ja Yhdysvaltoja.

Tuotantolaitokset
ja toimistot

Iisalmi, Soinlahti

■ Tuotantolaitokset: Lieksa ja Kiihtelysvaara
■ Sahalaitokset: Iisalmi (Soinlahti) ja Toivakka

Lieksa

Kuopio

■ Toimistot: Kuopio ja Lieksa

Kiihtelysvaara

Toivakka

Yhteystiedot
■ Tuomikoskentie 2, 81720 Lieksa
■ Puhelin: 0207 598 120
■ Fax: 0207 598 139
■ Sähköposti: anaika@anaika.com
■ www.anaika.com

Sahatavaramyynti
■ Jorma Tuhkanen
■ Puh. 040 546 6905

Sitoudumme korkealaatuisiin raaka-aineisiin
ja ympäristön suojelemiseen
Anaika Wood Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän
metsätalouden periaatteisiin. Yritys sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Systems) puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuotteemme ovat tarkoin
testattuja ja ajantasaisten standardien mukaisia. Oma laboratoriomme valvoo tuotantoa jatkuvasti ja varmistaa tuotteiden
laadukkuuden. Jokaisen vuoron tuotannosta otetaan tietty määrä
tuotteita tuotetestaukseen. Tuotevalvontaa tehdään Japanin JASstandardin ja eurooppalaisen EN-standardin mukaisesti.

■

www.anaika.com
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