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UPM Plywood

• UPM Plywood valmistaa korkealaatuisia 

WISA®-vanereita ja -viilutuotteita pääasiassa 

rakentamiseen ja kuljetusteollisuuteen 

sekä lämpömuotoiltavaa UPM Grada® -

puumateriaalia muotopuristamiseen

• UPM Plywoodin WISA on markkinoiden 

johtavin tuotemerkki tasaisen korkean laadun 

ja erinomaisen asiakaspalvelun ansiosta

www.wisaplywood.com www.upmgrada.com

Erinomainen asiakastuntemus

Asiantuntevat tekniset ja 

toimitusketjupalvelut

Laadukas ja luotettava toimittaja

Vaativien loppukäyttökohteiden 

johtava toimittaja

Vahva brändi

Uusiutuvan energian tuotanto

UPM PLYWOOD

ARVONLUONTI

Vaativat loppukäyttösegmentit

#1 EMEA-ALUEELLA

LNG plywood

#1 MAAILMASSA
• Rakentaminen

• Kuljetusvälineiden lattiat

• Nesteytetyn maakaasun (LNG) 

laivanrakennus

• Parketti

• Muu teollinen tuotantoL
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WISA Bonded Floor Solution

Teknologia vanerin liimaamiseen trailerin runkoon

• Saavutetaan lisää rakenteellista lujuutta

• Runko voidaan suunnitella uudelleen  painosäästöä jopa -500kg!

• Lisää kuljetuskapasiteettia, vähemmän polttoainekulutusta

• Lattiarakenteen elinkaari pitenee

• Digitaalinen prototyyppien mallinnus säästää aikaa ja kustannuksia
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WISA-Top Grip

Vanerilevy jossa korkeat kitkaominaisuudet omaava pinnoite

• Suunniteltu liikenneturvallisuuden vuoksi korkeaa kitkaa vaativiin 

kuljetuksiin (esim. paperirullat, kemikaalit)

• Säästää kustannuksia ja ympäristöä - erillisiä kertakäyttöisiä 

kitkamattoja ei tarvita

• Hyvin kulutusta kestävä, helppo ja nopea korjata
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WISA-FormMBT

Kosteussululla varustettu betonivalulevy

• WISA-FormMBT tuote on suunniteltu betonointi loppukäyttöön

• Tuote minimoi ns. ”rippling” ongelmaa

• Voidaan käyttää useaan kertaan



| © UPM

WISA-SpruceBT

Homesuojalla varustettu havuvaneri

• Korkealaatuinen monikäyttöinen havuvaneri. Tuote pohjautuu 

laadukkaaseen WISA-Spruce tuotteeseen.

• WISA-SpruceBT on pintakäsitelty hometta vastaan. Käsittely antaa 

myös kosteussuojaa rakentamisen aikana. Helppokäyttöisen 

tuotteen  avulla voit säästää aikaa ja rahaa.
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Kehitystyö jatkuu!

Tuote- ja teknologiakehitys on 

erottamaton osa UPM:n 

vaneriliiketoimintaa. Tavoitteena 

on parantaa kilpailukykyä 

kehittämällä uusia ja parempia 

tuoteratkaisuja asiakkaiden ja 

markkinoiden tarpeeseen.

Tulossa myöhemmin tänä

vuonna

Korkealaatuinen monikäyttöinen 

havuvaneri 

palonsuojaominaisuuksin 

rakenteelliseen käyttöön.

Tutkimus- ja kehitysaiheita

• Digitalisaatio ja sen tuomat 

mahdollisuudet

• Puun modifiointi

• Tuotteiden valintaa, ostamista 

ja käyttöä tukevat 

palveluratkaisut

• Sivutuotevirtojen lisäarvoa 

tuottava hyödyntäminen

• Uusiutuvien raaka-aineiden, 

kuten ligniinin hyödyntäminen 

esim. liimauksessa




