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Kaikki mitä  
haluat tietää.  
Nopeasti, helposti ja 
tehokkaasti.

Tämän Tuotekäsikirjan tarkoitus on tarjota Sinulle nope-

asti ja tehokkaasti rakennusvaiheessa tarvitsemasi pää-

tiedot tuotteistamme.

Oletpa sitten arkkitehti, suunnittelija, urakoitsija, raken-

nuttaja tai rakentaja.

Tarvitessasi lisätietoja tuotteista tai rakenteista, meidät 

tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.

Tervetuloa!

Knauf Oy

Lars Sonckin kaari 1�

PL 18, 02601 Espoo

Puhelin  09 – �76 �00

E-mail. info@knauf.fi

www.knauf.fi
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Knauf – Materiaali ja 
järjestelmä toimittaja.

Kipsiä on käytetty rakennusmateriaalina jo tuhan-

sia vuosia. Se on puhdas luonnonmateriaali. Luja. 

Elämätön. Palamaton.

Luonnonkipsin ohella kipsilevytuotannossa hyö-

dynnetään nykyään myös voimalaitoskipsiä, joka 

muodostuu rikkikaasujen puhdistuksen sivutuot-

teena. Näin syntyvä kipsi on jopa luonnonkipsiä 

puhtaampaa. Hyvän kiderakenteensa ja tasalaa-

tuisuutensa ansiosta se on erinomainen raaka-

aine kipsilevyjen valmistukseen. 

Kipsin ylivoimaiset edut ovat sen monikäyttöisyys, 

helppo työstettävyys ja paloturvallisuus. Kipsi on 

puhdas ja tasalaatuinen rakennusmateriaali, joka 

tasaa sisäilman kosteutta, vaimentaa ääntä eikä 

aiheuta allergisia reaktioita.

Kipsin käyttökohteet rakentamisessa ovat melkein 

rajattomat, lattiasta kattoihin. Knauf Oy tarjoaa 

sinulle kattavan valikoiman korkealaatuisia ja 

helppokäyttöisiä kipsipohjaisia rakennustuotteita 

sekä asiantuntevaa neuvontaa kaikissa tuottei-

siimme liittyvissä kysymyksissä.
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Drammen

Knauf – Yksi Euroopan joh-
tavista materiaalitoimittajista. 

Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan 

suurimmista rakennusmateriaalivalmistajista, jolla 

on yli 1�0 tuotantolaitosta ja 22 000 työntekijää. 

Asema, joka velvoittaa ja tuottaa tuloksia intensiivi-

sellä tutkimus- ja kehitystyöllä, kehittäen jatkuvasti 

uusia ja parempia tuotteita sekä järjestelmiä raken-

tamiseen. 

Nimi Knauf tulee perheeltä, joka vuonna 19�2 

perusti yrityksen ja edelleen jatkaa toimintaansa per-

heyrityksenä.

Knauf valmistaa ensisijaisesti kipsiä ja kipsituotteita, 

kalkkia, kalkkikiveä, ja lämmöneristemateriaaleja 

joita markkinoidaan ja toimitetaan kaikissa Euroo-

pan maissa sekä useissa maissa Euroopan ulkopuo-

lella. Suomessa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kan-

kaanpään tehtaalla. 
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Knauf –Kaikki kipsistä 



11

JOHDANTO • Knauf

Knauf – Paljon enemmän 
kuin vain kipsi. 

Suomessa kipsilevytehtaamme sijaitsee Kankaanpäässä 

Pohjois-Satakunnassa. Siellä on kipsilevyjen lisäksi myös 

muiden levytuotteiden, tarkastusluukkujen, laastituottei-

den ja rappauskoneiden varastot sekä koulutuskeskus.

Knaufin hallinto- ja myyntikonttori sijaitsee Espoon Lep-

pävaarassa. Lisäksi Knaufilla on aluemyyntikonttorit 

Turussa, Joensuussa ja Oulussa. 

www.knauf.fi


