Smo več kot žagarski obrat
Naša ponudba
V osrčju Koroške je MBS Timber Handels GmbH eno od
vodilnih podjetij v lesni industriji z globalnimi
povezavami in široko paleto storitev, povezanih z lesom,
ki brezhibno potekajo v sodelovanju z ljudmi in naravo.

Kakovost
Za vse naše izdelke zahtevamo le najvišjo kakovost.
Seveda se to nanaša tudi na zagotovljeno dobavo in
dobavne roke. Naše nadaljnje prednosti so dolgoletne izkušnje, obsežno znanje o lesu, najsodobnejša tehnologija
in logistika ter visoko usposobljeni sodelavci.

Refined Wood Products
MBS Timber ponuja širok portfelj izdelkov za hišno gradnjo, med drugim tudi izdelke za rafiniranje in nadaljnjo
predelavo lesnih izdelkov. Naša proizvodnja profiliranih
plošč in letev, poleg vseh standardnih lepljenih in
žaganih lesnih izdelkov, nam je zagotovila mesto med
celovitimi ponudniki za vsa lesnopredelovalna podjetja
in proizvajalce montažnih hiš.

Zanesljiv partner za
lesene konstrukcije
Vsi izdelki in storitve MBS Timber
potrjujejo odlično kakovost naše
blagovne znamke.

Uveljavljena lesnopredelovalna podjetja na Koroškem rada sodelujejo z
MBS Timber zaradi vrhunske kakovosti izdelkov, zanesljivosti, prijaznih
in kompetentnih svetovalnih storitev
ter preproste in pravočasne dobave.
S tem se je MBS Timber uveljavil kot
zanesljiv partner v lesni gradnji.

Naši izdelki
Opažne plošče
Žagan les

Opažne plošče MBS so visokokakovostne, trislojne lesene plošče, izdelane iz smrekovega in
jelovega lesa. Plošče so v celoti prevlečene z visokoodporno melaminsko smolo, ki jim zagotavlja odlič no zaščito. Najpogosteje se uporabljajo
za opaženje betonskih konstrukcij, zaradi svoje
izjemne funkcionalnosti pa so primerne tudi za
druge namene uporabe. Odlikujejo jih vrhunska
kakovost, trajnost in večkratna uporaba.

Naša ponudba izdelkov iz žaganega lesa obsega
naslednje vrste izdelkov: prizmatične lesene
izdelke, grobo oblane lesene izdelke, ozke
lesene izdelke, embalažne izdelke, lesene stebre,
laminirani les / dvojne neobdelane segmente,
neobdelan gradbeni les, kvadratni les, segmente
iz neobdelanega lesa.

Lepljeni les
Ti izdelki so izdelani iz večslojnega zlepljenega
lesa. Prednosti: Razpoke se pojavljajo v bistveno
manjšem obsegu kot pri masivnem lesu. Ti
izdelki so zato primerni za odprte strešne konstrukcije ali druge namene, pri katerih so lesne
razpoke nezaželene. Izdelke iz lepljenega lesa
ponujamo v naslednjih izvedbah:
lepljeni lamelirani les, dvojni/trojni tramovi.

Skobljani les
Ta skupina izdelkov se nanaša na gradbeni
les, ki se uporablja za podporne elemente, ki
morajo izpolnjevati nekatera merila. Naša
ponudba izdelkov iz oblanega lesa vključuje:
profile iz vlaknenih plošč , plošče z gladkimi
robovi, profile za savne, les za pero in utor.

Letve
Imamo obsežno ponudbo lesenih letev, prilagojenih vašim potrebam. Ponujamo širok
nabor dimenzij in kakovosti – od grobo
rezanih do brušenih in/ali oblanih.

Izdelki po meri
Prizadevamo si zagotoviti najboljše
svetovalne storitve in poiskati individualne
rešitve za vaše potrebe. Za podrobnejše
informacije o posameznih izdelkih, izdelavo
ponudbe ali oddajo naročila se obrnite na
nas.
Veselimo se vašega povpraševanja.

Avtomatizirana
proizvodnja
Naše proizvodne linije so visoko avtomatizirane.
Najsodobnejša tehnologija strojnega obdelovanja
razbremeni naše sodelavce pri opravljanju nevarnih in monotonih nalog, da se lahko osredotočijo
na izpolnjevanje naših strogih zahtev glede
kakovosti.
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