
 
Kodu, kus igal hetkel on väärtus
 
Finnlog OÜ keskendub peamiselt liimpuidust palkmajade arhitektuurilahenduste väljatöötamisele ja
müügile nii Eestis kui ka välisturgudel. Peame väga oluliseks edendada uudset puitarhitektuuri ja 
eristuda seeläbi konkurentidest. Tänaseks on Finnlog ettevõttest on välja kasvanud nii Eestis kui ka 
erinevatel
välisturgudel tegutsevate ettevõtete grupp. Peamisteks ekspordipartneriteks on
Venemaa, Soome ja Norra. 

Meie põhiväärtused moodustavad aluse ettevõtte järjepidevaks arenguks:
* Keskkonnasõbralikkus ja naturaalne elukeskkond
* Meie majad säästavad keskkonda ja on tehtud puhtast looduslikust materjalist
* Igakülgse loovuse ja pideva arengu toetamine
* Ettevõte soovib näha kaugele tulevikku ning pidevalt arendada ja uuendada liimpuidust 
palkmajade arhitektuuri
* Ausus ja avatus
* Peame oluliseks ausat ja avatud suhtlemist nii kollektiivis, kliendisuhetes kui suhetes 
koostööpartneritega.
Finnlogi logo sümboliseerib Põhjamaade pikaajalisi traditsioone palkmaja ehituses, kindlust ja 
kaitset pakkuvat kodu ning ühendab kaasaegse arhitektuuri palkehitusega.

Finnlogil on Soome kvaliteet
Meie materjalide kvaliteeti kontrollib Soome Riiklik Järelevalveorganisatsioon. Tehas, kus valmib 
meie tooraine, kasutab palkide tootmiseks ajakohast tehnoloogiat. Uutesse lahendustesse ja 
seadmete korrashoidu investeeritakse igal aastal ligikaudu 3 miljonit EUR, mis moodustab 10% 
tehase kogukäibest. Tehas peab äärmiselt oluliseks järjepidevat arengut ja stabiilse kvaliteedi 
säilitamist. 
Väärtusta head elukvaliteeti ja vali alati parim!

Rahvusvaheliselt sertifitseeritud
Finnlog kasutab palkmajaehituses materjali, mis omab VTT Expert Services OY
väljastatud Euroopa tehnilise tunnustuse sertifikaati Eurooppalainen tekninen�
hyväksyntä ETA-12/0353  ning Venemaa nõuetele vastavuse sertifikaati Сертификат� �
Соответствия . Need dokumendid kinnitavad, et iga Finnlogi maja vastab rangetele �
kvaliteedinõuetele.

Finnlogi majadel on kümneaastane garantii
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Me anname puidust kandevkonstruktsioonidele kümneaastase garantii. Sellise garantii saab 
väljastada üksnes ettevõte, kes on vähemalt sama kaua juba tegutsenud ning on täiesti kindel oma 
toodangu pikaajalises kvaliteedis.

Finnlogi palkmaja peab hästi sooja
2009. aastal Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehtud rakenduslik uurimustöö tõestas, et Finnlogi 
palkseinte soojapidavus reaalsetes välistingimustes on 15% parem praegu projekteerimistöödel ja 
energiatõhususarvutusel kasutatavatest andmetest.
Maja valides ära lase ennast eksitada juhuslikul arvamusel, vaid uuri asja
põhjalikumalt!

Moodne arhitektuur
Koostöö paljude Eesti tuntud arhitektidega on aidanud Finnlogil luua omapärast ja pilkupüüdvat 
palkarhitektuuri, mis oma uuendusmeelsuses taotleb mugavust ning
praktilisust. Me arvame, et kodu võiks valmida nagu rätsepaülikond: täpselt elanike soovide ja 
vajaduste järgi.

Vaata Finnlogi teostatud töid ja majaprojekte klikkides allpool asuvale tootegrupi nimetusele:
 
Kahekordsed palkmajad Ühekordsed palkmajad Individuaalprojektid

Kronos Atlas  
   
Suvilad Villad Autoriprojektid Maja +

Melia Cassiopeia Linnamaja Iris
    
  

Finnlog OÜ

Keemia 4,
Tallinn
Tel: 6225 845

info@finnlog.ee
Facebook
www.finnlog.ee

http://www.finnlog.ee/palkmajad/elumajad/kahekordsed/
http://www.finnlog.ee/
https://www.facebook.com/FinnlamelliEesti/?fref=ts
mailto:info@finnlog.ee
http://www.finnlog.ee/majapluss/
http://www.finnlog.ee/palkmajad/autoriprojektid/
http://www.finnlog.ee/palkmajad/villad/
http://www.finnlog.ee/palkmajad/suvilad/
http://www.finnlog.ee/individuaalprojektid-2/
http://www.finnlog.ee/palkmajad/elumajad/uhekordsed/
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