
Framgångsrikt byggande med PERI

PERI och hållbar utveckling
Miljömedvetet tänkande och agerande

Begreppet hållbarhet står för res-
pektfull användning av resurser och 
bevarande av dessa för framtida gene-
rationer. 

Förmågan att möta framtidens behov 
på hållbarhet, både ur ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv har hög priori-
tet och spelar en viktig roll i verksam-
heten hos PERI.
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Produktutveckling och konstruktion
Målet att minimera råvaruförbrukning

Råvaruval och anskaffning 
Genomförts med avseende på miljön.

Vår produktutveckling 
siktar på att uppnå högst 
utnyttjandegrad av mate-
rial och därmed minimal 
förbrukning. 

Dessutom känneteck-
nas våra system av hög 
hållbarhet och en lång 
livslängd.

Anskaffning sker i enlighet 
med ekologisk hållbarhet. 
Virke är t ex huvudsak-
ligen från certifierade 
odlingsområden. 

Hos PERI beaktas och opti-
meras upphandlingsproces-
serna för nuvarande och 
framtida miljökostnader. 
Dessutom, är de integrerade 
i kvalitetssystemet enl.  
EN ISO 9001. 
Kvalitet och innehåll av råva-
ror och förnödenheter, speci-
ficeras och inspekteras 
noga. PERI har sedan årtion-
den en strategi att ersätta 

Materialval och optimerad 
produktdesign spelar en vik-
tig roll i utvecklingsproces-
sen av våra produkter. Detta 
är grundläggande för resurs-
bevarande och miljövänlig 
produktion. Den intelligent 
utformade designen av våra 

form- och ställningssystem 
minskar materialförbrukning-
en. Dessutom gör längre 
livslängder och ökad återan-
vändning att användningen 
av material råvaror minskar. 
Utöver detta minimeras ma-
terialbehovet på byggplat-

sen, av de ekonomiskt opti-
merade formsättnings- och 
ställnings lösningarna. Detta 
bidrar avsevärt till att minska 
avfall. Enkel hanteringen och 
hög säkerhet är ytterligare 
fördelar för personalen på 
byggarbetsplatsen.

skadliga ämnen med miljö-
vänliga alternativ. 

Tex. är det virke vi använder 
huvudsakligen från certifiera-
de områden i Norge, Sverige 
och Finland. 

Dessa skogsområden förval-
tas enligt ekologiska normer 
och principen om hållbar ut-
veckling. 

PEFC-certifikat intygar att skörda-
de skogsområden återplanteras.

Confirmation of the PEFC logo licence 
 
The Finnish Forest Certification Council has granted 

PEFC/02-1-01 
Promoting Sustainable Forest Management –

For more info: www.pefc.org 

 

Finnish Forest Certification Council 
 

     Jari Parviainen          Auvo Kaivola 
           Chair       Secretary General 

 
Finnish Forest Certification Council 

Melkonkatu 16 A, FIN-00210, Helsinki, Finland 

UPM-Kymmene Wood Oy - Lahti 
 
the right to use the PEFC logo under user category 3 (the holder of the chain-of-custody 
certificate) for on-product and off-product purposes covering the production and marketing 
of sawn and processed timber and by-products. Joint Functions, UPM, Alholma Sawmill 
and Planing, UPM, Aureskoski Sawmill and Planing, UPM, Heinola Sawmill, UPM, 
Kajaani Sawmill, UPM, Kaukas Sawmill and Planing, UPM, Korkeakoski Sawmill, 
UPM, Leivonmäki Sawmill, UPM, Seikku Sawmill, UPM, Parkano Timber components 
Mill, UPM, Heinola Timber Components Mill and UPM, Luumäki Timber Component 
Mill.  
 
This PEFC logo licence is based on the chain-of-custody certificate granted by SFS-Inspecta 
Certification (certification no 2078-04). This chain-of-custody certificate is a precondition to 
the PEFC logo license in question. 
 
The Logo License Registration Number granted to UPM-Kymmene Wood Oy - Lahti is  
 
PEFC/02-34-08 
 
The PEFC logo is copyright material and is a registered trademark, owned by the PEFC 
Council. The initials "PEFC" is covered by copyright and is registered. Unauthorised use of 
this copyright material is prohibited and may lead to legal action. 
 
The Finnish Forest Certification Council keeps an up-to-date register of all the on- and off- 
product PEFC logo licence holders in Finland.  
 
 
Date: 3.1.2001   (certificate information updated 29.6.2004)  

www.ffcs-finland.org 
Tel: +358-9-29041426     Fax: +358-9-6922084     email: office@ffcs-finland.org 
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Produktion och produktkvalitet
Detaljplanerad för högsta effektivitet och kvalitet

Kundorienterad och flexibel logistik
Optimerade fraktvolymer och transportvägar

Ny teknik och effektiva 
produktionsprocesser, sä-
kerställer resursbesparan-
de tillverkning och högsta 
kvalitet.

PERI investerar ständigt i 
moderna produktionsproces-
ser. Personalens kunskap, 
de effektiva tillverkningspro-
cesserna och den stränga 
kvalitetskontrollen garanterar 
pålitliga produkter som är väl 
lämpade för tuffa utmaningar 
och lång livslängd. 

ror, så som plywood och trä. 
Den ergonomiska designen 
och låga vikten skonar per-
sonal, minskar transportvoly-
men och därmed också total-
kostnaden.  

PERIs produktionsstrategi 
bygger på slutna kretslopp 
och efterlevnad av lagstad-
gade krav. Kromfritt korro-
sionsskydd av aluminium, 
lösningsfria ytbeläggningar 
av alla metall produkter eller 
mikrodoseringssystem i de 
spånavverkande processer-
na, är goda exempel som va-
rit i bruk på PERI sedan 
1991. Produkternas mångsi-
dighet och dess ökade ut-
nyttjandgrad reducerar den 
totala konsumtionen av råva-

Strategiskt placerade lager 
säkerställer korta leverans-
tider, där transporterna är 
kontinuerligt optimerade 
genom ett intelligent lo-
gistiknätverk. 

PERI erbjuder sina kunder 
omfattande logistiktjänster 
från mer än 100 lager värl-
den över. Detta säkerställer 
närhet till våra kunders ar-
betsplatser.

Praktisk lastutrustning un-
derlättar transport och lag-
ring och göra dessa proces-
ser snabbare och säkrare. 
Detta sparar energi och där-
med kostnader.

Fördelar med transporthäckar:
n säker gaffel- och krantransport
n minskad risk för materialskador
n minskad risk för förlust av min-

dre artiklar
n säker och ordnad lagring av 

material
n utrymmesbesparande lagrings-

hantering
n snabb materialåtkomst

ISO 9001-certifikat intygar att PERI GmbH 
har inlett och antagit ett kvalitetssystem för 
utveckling, tillverkning, uthyrning, service 
och försäljning av form och byggnadsställ-
ningar som uppfyller ISO 9001:2008 interna-
tionell standard.

PERIs processer för trävoror sker utan 
giftiga eller skadliga ämnen. Därmed 
kan spån, flis samt den slutliga pro-
dukten återvinnas optimalt.

Design och tillverkning av metallpro-
dukterna bygger på återvinningsbara 
standardlegeringar. Miljövänliga korro-
sionsskydd säkerställer lång livslängd.

Endast miljövänliga, högrena oljor 
används i produktionen av PERIs for-
molja, som är biologiskt nedbrytbart. 



PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Germany
Tel. +49 (0)7309.950-0
Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

PERIs biomassakraftverk
En ny viktig del av produktionen startades 2007: PERIs 
egna biomassakraftverk.

Produktionstart 2007: 
PERIs eget moderna 
biomassakraftverk

Energin utvinns ur träflis, 
en avfallsprodukt från 
balkproduktionen och 
formtillverkningen. Den 
används för elproduktion 
till värmeprocesserna i 
produktionsanläggningar-
na samt uppvärmning av 
varmvatten. Överkapacitet 
matas in i det allmänna 
elnätet.

Kraftverket producerar den energi 
som krävs till bland annat, torknings-
processerna för trä och målning av 
produkterna. Den har även kapacitet 

att värma alla produktionshallar 
och kontorsbyggnader vid PERIs 
anläggningar i Weissenhorn.
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Bilderna i denna broschyr har tagits 
på arbetsplatser vid olika tider av 
arbetsförloppet. Härigenom kan inte 
säkerhetsdetaljer alltid betraktas som 
slutgiltiga.

© Copyright by PERI GmbH
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