Det bedste grundlag for fremtiden

PA Savværk har leveret træ til danskerne siden
1885 og rangerer i dag blandt landets førende
træleverandører.
Savværket er et af landets ældste af sin slags.
Og netop traditionen for det gode håndværk
og lidenskaben for træ borger ikke alene for
kvaliteten, men også for stabiliteten.

SAVVÆRK MED TRADITIONER – HISTORIEN
PA Savværks traditioner er både lange og stolte. Virksomheden blev grundlagt for over 125 år siden i nabobyen Gerup som del af en
karetmagervirksomhed. Ved jernbanens ankomst til Sydfyn flytter savværket til sin nuværende placering ved stationen i Korinth for
at udnytte det nye trafiknets muligheder.
I begyndelsen af det 20. århundrede kommer savværket på Brahetrolleborg Gods’ hænder og oplever i årene derefter en stor opblomstring.
Umiddelbart før krigen er antallet af medarbejdere oppe på 100, der er travlt beskæftiget med bl.a. at levere smørdritler til landbrugets
eksport af smør til England. Sideløbende bliver skæring af møbelemner og parketstave en større og større del af produktionen.
I 1979 køber Per Axelsen savværket af Brahetrolleborg Gods, og en kraftig omstrukturering og modernisering påbegyndes.
Blandt andet føjes der to bloksave og et optimeringsanlæg til sortimentet, ligesom tørrefaciliteterne bliver optimeret.
Moderniseringen gør savværket til et af landets mest effektive inden for produktion af møbelemner i høj kvalitet.

Om vores gulve
Et massivt trægulv giver ikke alene rummet en særlig klasse og
skaber en hyggelig stemning. Det giver et sundt indeklima og er
nemt at vedligeholde. Derudover er der den lange holbarhed
at tage med i overvejelserne.
Vores brede sortiment i gulve inkluderer mange forskelige trætyper –
såsom eg, ask, douglas og pitch pine.
Som noget helt unikt er vores kvalitetsgulve af dansk træ, og træet
hentes udelukkende fra bæredygtig dansk skovdrift.
Alle vores gulve produceres på Fyn, i byen Korinth, smukt beliggende
ved Svanninge Bakker, nær Faaborg.
Vores ønske om tæt kundekontakt bevirker desuden, at der ikke er
nogen fordyrende forhandlerled. Af samme årsag kan vi levere
eksklusive plankegulve, der holder hele livet, til yderst konkurrencedygtige priser.

dansk eg								 amerikansk hvideg

SELECT			
20 x 160 mm			
22 x 130 / 160 / 210 / 260 mm		
30 x 210 / 260 / 300 mm			
NATUR
20 x 160 / 210 mm
22 x 130 / 160 / 210 / 260 mm
30 x 130 / 160 / 210 / 260 / 300 / 350 mm
Dette fantastisk flotte egegulv er 100% produceret af danske egetræer.
Vi udvælger hver enkelt stamme i skoven specielt og bruger kun de mest
udsøgte. Den danske eg er karakteriseret ved, at den virkelig er levende i forhold til amerikansk eller sydeuropæisk eg er strukturen helt unik og
enestående. Leveres i faldende længder fra 1 m til 3,5 m med gennemsnitslængde på ca 2,5 m.

SELECT			
20 x 150 / 180 / 200 mm							
				

Amerikansk eg minder en del om den danske eg. Hårdhed og holdbahed
er den samme, og den har samme fantastiske egenskaber som vores
danske eg. Der er lidt mindre struktur og spil i denne type eg i forhold til
den danske. Denne træsort er den mest brugte til gulvmarkedet, og vi har
derfor valgt at importere den fra de bedste nordlige bevoksninger i USA.
Leveres i faldende længder fra 1 m til 3,5 m med gennemsnitslængde på
ca 2,5 m.

pennsylvania-eg

			

dansk ask

SELECT			
20 x 210 mm			
30 x 240 mm			

SELECT			
22 x 130 / 160 / 210 / 260 mm
30 x 130 / 160 / 210 / 260 mm
30 x 160 mm Hvid
30 x 210 mm FSC Mix

				

NATUR
22 x 130 / 160 / 210 / 260 / 300 mm
30 x 130 / 160 / 210 mm

Vi henter denne helt specielle Pennsylvania-eg dybt inde i de amerikanske
skove. Denne eg er kendt for sin varme glød og har vundet indpas på
plankegulvmarkedet, da dens egenskaber ligner den traditionelle eg, men
med mere varme i farven. Dette flotte egegulv kan også hvidpigmenteres,
så det får en lys overflade. Gulvet henvender sig til dem, der ønsker egens
fremragende kvaliteter, men samtidig foretrækker en varmere glød i
gulvet. Leveres i faldende længder fra 1 m til 3,5 m med gennemsnitslængde på ca 2,5 m.

Dansk asketræ er kendt for sin utrolige slidstærke overflade og sine lange
træfibre, hvilket gør dette til et af de mest slidstærke gulve på markedet.
Derudover får man et roligt gulv uden knaster og med en fantastisk glød.
I modsætning til mange andre amerikanske askegulve på markedet er
vores askeplanker længere og med meget mere spil, og vi er ikke bange
for at melde, at dette er danmarks flotteste asketræsgulv. Leveres i
faldende længder fra 1 m til 4 m med gennemsnitslængde på ca 2,5 m.

dansk douglas						amerikansk douglas

NATUR
30 x 160 / 210 / 260 / 300 / 350 mm
35 x 260 / 300 / 350 mm

NATUR
30 x 160 / 210 / 260 mm

			
				

							

I vores produktion af 35 mm massive planker bruger vi kun råvarer, som
har vokset i det bedste danske skove imellem 80-110 år. Vores 30mm
er produceret af amerikansk douglas. Vi importerer kun douglas fra de
Nordøstligste egne af USA, hvor de store douglas-træer vokser sig helt op
til 60-70 meter høje. Den amerikanske douglas er mere tætåret end den
danske og ikke helt så rødlig i strukturen. De brede douglas-planker vil
højne værdien i ethvert hjem. Leveres i faldende længder fra 1 m til 6 m
med gennemsnitslængde på ca 4 m.

I vores produktion af 35 mm massive planker bruger vi kun råvarer, som
har vokset i det bedste danske skove imellem 80-110 år. Vores 30mm
er produceret af amerikansk douglas. Vi importerer kun douglas fra de
Nordøstligste egne af USA, hvor de store douglas-træer vokser sig helt op
til 60-70 meter høje. Den amerikanske douglas er mere tætåret end den
danske og ikke helt så rødlig i strukturen. De brede douglas-planker vil
højne værdien i ethvert hjem. Leveres i faldende længder fra 1 m til 6 m
med gennemsnitslængde på ca 4 m.

pitch pine

		

skibsplank

SELECT			
20 x 180 mm
30 x 270 mm

Vi er på PA Savværk 100% ordreproducerende, og dette gør os bla.
Denne amerikanske fyrretræssort udmærker sig ved at være fuldstændig
knastfri. I modsætning til andre fyrretræssorter får man her gulve i op til
fem meters længde uden en eneste knast. Træerne gror i den sydvestlige
del af USA, hvor vi i tæt samarbejde med vores leverandører kun modtager de fineste planker. Leveres i faldende længder fra 1 m til 5 m med
gennemsnitslængde på ca 4 m.

i stand til at tilbyde samtlige vores gulve i en skibsplankeudgave. Vores
skibsplanker produceres med en udfræsning til fugen og lægges som en
indendørs version af træskibets dæk. Gulvets visuelle kendetegn er de
brede planker, og de elegante smalle fuger bringer de maritime historier
og værdier ind i boligen. Skibsplankegulvet kan lægges overalt i boligen
og leveres i samtlige træsorter og bredder.

træ skaber stemning
Da vores gulve leveres ubehandlet, kan du selv vælge det look, som lige præcis dit gulv skal have.
Den smukke eg er for eksempel din garanti for en rustik og naturlig stemning i boligen. Olierer man egetræ, fremhæver man træts iboende glød og varme.
Man kan også vælge at hvidbehandle den - med et lyst og stiligt udtryk til følge. Behandling med matlak understreger træets gullige nuancer.

sortering
eg, hvidsæbe

De fleste af vores gulve fås i to sorteringer:
natur og select.
Ved natur-kvaliteten får man et gulv, som naturen har
skabt det – med spredte knaster og med meget flot spil
og liv.
Ved select-kvaliteten får man et gulv lavet af udsøgte
planker med få eller ingen knaster.
Plankerne har en naturlig farvevariation og en rolig
struktur.

eg, klarolie

Eg, natur
eg, ubehandlet

eg, matlak

Eg, select

udendørs produkter
Ud over vores stemningfyldte gulve er vi også leveringsdygtige i kvalitetsløsninger
til udendørs brug. Uanset om opgaven står på et hegn eller en terrasse, leverer
PA Savværk et skræddersyet produkt i træsorter efter dine ønsker. Især egetræ og
den varme og karakterfulde tropiske træsort Ipé egner sig godt til brug under åben
himmel. Og så er ikke mindst sibirisk lærk et af adelsmærkerne hos PA Savværk.
Vi importerer selv og har mange års erfaring med indkøb i Rusland. Når vi tager
den lange vej for at hente træet, skyldes det, at sibirisk lærk hører hjemme i den
absolut bedste ende af skalaen. Og kvalitetet sikrer man alene ved at være tilstede
helt derude i de russiske skove. Vi producerer desuden selv både i Rusland og Danmark.
Der er derfor ingen fordyrende mellemled. Og det er naturligvis medvirkende til,
at PA Savværk kan levere topkvalitet til fornuftige priser.

LÆRK

EG

OVERSØISKE TRÆSORTER

Vi producerer kun produkter af den bedste

Vi opskærer og lagrer betydelige mængder

Vi er leveringsdygtige i diverse tropiske

af certificeret egetræ, hovedsageligt af dansk

træsorter såsom Ipé, Itauba, Cumaru,

oprindelse. Vores lager af lufttørrede varer

Jatoba, Massaranduba. Alle er kendetegnet

gør os i stand til at levere de mest gængse

ved at være særdeles velegnet til udendørs-

udendørsprodukter såsom beklædning,

brug, god holdbarhed, høj slidstyrke og

bygningstømmer, brodæk og terrassebrædder.

eksklusivt udseende. Standarddimensionen

Vi producerer terrassebrædder i bredder på

for terrassebrædder er 21 x 145 mm.

helt op til 25 cm.

Om det er med eller uden profil, er op til dig.

råvare og går ikke på kompromis. Vi har ikke
nogen decideret standardproduktion, men er
lagerførende i terrassebrædder i 28x142 mm
og klinkbeklædning i 32x150 mm.
Vi opskærer også kævler af Sibirisk lærk direkte efter ønske og kan derfor efterkomme
de fleste specielle ordrer. Vi producerer også
lærk til hegn og leverer som samlesæt, klar
til montering.

PRODUKTION MED FOKUS PÅ DETALJER
Træ handler om mennesker. Ikke kun om de mennesker, hvis hjem træet skaber stemning i, men også om dem, der skaber slutproduktet.
Forarbejdning af træ kræver erfaring og ekspertise. Og det er netop de kvaliteter, der kendetegner medarbejderne hos PA Savværk. De i alt 25 dedikerede
medarbejdere er alle specialiserede træfolk. Og sådan skal det naturligvis være, når man insisterer på kvalitet ned i den mindste detalje.
Netop den store sans for detaljer er et af vores særkender. Som savværk har vi ekspertisen og faciliteterne til at tage os af hele processen fra råtræ til
færdigt produkt. Vi har berøring med alle led i processen fra skov til stue og fra jord til bord.
Samtidig er vi stærke inden for specialprodukter. Er der tale om specielle blokvaretykkelser, spejlskæring, særlige træsorter eller bygningstømmer i
specielle dimensioner og længder, ser vi gerne på sagen. Vores avancerede høvlelinje giver mulighed for gulvplanker i bredder op til 45cm og længder helt
op til 8m.
Vi har naturligvis også mulighed for at specialproducere detaljer, der er afstemt efter netop dine behov. F.eks. fremstiller vi færdige fodlister og træ til
trapper, der harmonerer med dit gulv.

TØMMER

BLOKVARER

						
På PA Savværk skærer vi tømmer i

Vi producerer blokvarer i bøg, eg, ask,

						
eg, douglas og lærk. Træet kommer

ahorn, lærk og douglas.

fra danske skove og er specialt

- fra lang liste- til naturkvalitet

udvalgt til formålet.

- lagerførende i 26, 32, 40 og 52 mm

Vi er lagerførende i de mest efter-

- friskskåret samt tørret

spurgte dimensioner og kan lave

Vi producerer gerne specielle dimen-

tømmer helt op til 300 x 300 mm

sioner efter ordre.

og 6,20 m i længden.

EKSKLUSIVE PRODUKTER OG MØBELKLASSIKERE

Hos PA Savværk er det gedigne håndarbejde i fokus. Vi leverer således også halvfabrikata til danske møbelklassikere – heriblandt Wegners berømte
Y-stol og andre klassikere. Kombinationen af førsteklasses produktionsudstyr og dygtige specialister gør os i stand til alt fra dampbøjning til faconskæring
af møbelelementer. Derudover sætter vi en dyd i at bruge alt træ og har derfor en spændvidde i produktionen fra små emner til stiger til lange bordplader.

VI FORVANDLER DINE IDÉER TIL MØBLER
Træ udtrykker personlighed. Hos PA Savværk kan du få specialproduceret dine helt
egne unikke træmøbler. Vi producerer custom-made møbler efter tegninger, som du
enten udarbejder selv eller i samarbejde med en møbelarkitekt.
Skulle du ønske en enkelt kopi af en stol frisk fra eget tegnebræt, er det absolut
inden for rækkevidde. Det handler ganske enkelt om individualitet. Da vi håndterer
hele processen fra skov til stue, kan du på det nærmeste også få lov til at vælge,
hvilket træ træet skal komme fra. Eller simpelthen få et billede med af det træ, der
ender som trægulv derhjemme.

SAVVÆRKET NU OG I FREMTIDEN
I 2006 foretager PA Savværk et generationsskifte,
da Per Axelsen overlader roret til sin søn Kim Axelsen.
Samtidig med at virksomhedens omdømme bevares, og det
stærke fokus på eksklusivt håndværk opretholdes, kommer
der nu også fokus på trægulve i en enestående kvalitet.
Med investeringen i den nye høvlelinje føjer PA Savværk
en afgørende kompetence til repertoiret. Staben på 25
specialuddannede medarbejdere bidrager til, at PA Savværk
kan konsolidere sin status som en af landets førende
træleverandører.
Produktudviklingen er konstant. I dag som altid har den
gamle karetmagervirksomhed udsyn mod en produktiv
og effektiv fremtid.

FSC® OG MILJØ
PA Savværk har specialiseret sig i at udnytte et af verdens
mest fantastiske materialer: træ. Dette betyder, at vi har
en forpligtigelse og naturlig interesse i at beskytte og bevare
den naturlige ressource, som verdens skove er. Vi har derfor
udformet en miljøpolitik for at sikre næste generations adgang
til dette unikke materiale.
Vi prøver efter bedste evne at opfylde det omgivende samfunds
krav og efterspørgsel på bæredygtige produkter og kan i dag
tilbyde et bredt udvalg af produkter med FSC certifikat.
FSC® C007126

www.fsc.org

Responsible Forest Management
SW-COC-004455

Vores produkter er solide, det samme er vores renommé.

Kaj Lykkesvej 13 - Korinth - 5600 Faaborg

tel. 62651009

fax. 62651646

info@pasavvaerk.dk

www.pasavvaerk.dk

