Zāģmateriāli
V I D E I D R AU DZ Ī G I U N S E R T I F I C Ē T I

PATA grupa
PATA grupa – reģiona kokrūpniecības līderis ar ilgtspējīgu
un videi draudzīgu pieeju meža apsaimniekošanai

PATA grupa ir lielākais pilna cikla mežu apsaimniekošanas, koksnes pārstrādes, loģistikas un kokmateriālu
tirdzniecības uzņēmums reģionā. PATA grupa ir arī viens no lielākajiem privātajiem mežu īpašniekiem Latvijā.

70

Pašreizējo meitas uzņēmumu
darba pieredze nozarē ir
gandrīz 70 gadus ilga.

700

Grupas uzņēmumos strādā
vairāk nekā 700 augsti
kvali�icētu nozares speciālistu.

600 000
PATA grupa gadā realizē
vairāk nekā 600 000 m3
gatavās produkcijas.

PATA grupas uzņēmumu misija ir radīt meža industrijas ekosistēmu, kurā ikviens tās dalībnieks, sākot no meža
īpašnieka līdz pat gala patērētājam, kopīgi sadarbojoties, var ne vien individuāli attīstīties un radīt pievienoto vērtību
visiem iesaistītajiem, bet arī nodrošināt vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai nākotnē.

Darbības virzieni
Meža apsaimniekošana
Saviem klientiem PATA nodrošina pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. Izstrādājam meža apsaimniekošanas plānus,
veicam kokmateriālu ieguvi un realizāciju, kā arī nodrošinām
meža atjaunošanas darbus. Grupas uzņēmumiem ir lielākais
un modernākais meža tehnikas parks Latvijā. Apsaimniekojam vairāk nekā 1300 īpašumus ar kopējo platību vairāk nekā
111 000 hektāri. Visā Latvijā privātajiem mežu īpašniekiem ir
pieejami PATA konsultatīvie centri.

Zāģmateriālu ražošana
Izmantojot mūsdienīgas iekārtas un tehnoloģijas, ražojam
augstas kvalitātes zāģmateriālus. PATA grupas uzņēmumos
ir vairākas zāģēšanas līnijas, kas ļauj nodrošināt lielus
pārstrādes apjomus. Ražošanas procesā esam elastīgi un
spējam ražošanas procesu pielāgot klientu vajadzībām.

Enerģija
Savā darbā izmantojam aprites ekonomikas principus,
maksimāli izmantojot visus blakus produktus, kas rodas
ražošanas procesā. Iegūto biomasu (šķelda, malka, skaidas)
pārdodam kā alternatīvu fosilajam kurināmajam.

Transports un loģistika
PATA grupai ir Baltijā lielākais meža nozares specializētās tehnikas
autoparks, kas ļauj efektīvi plānot koksnes piegādes no meža līdz
ražotnei, no ražotnes līdz ostai vai veikaliem, nodrošinot zemākās
transporta izmaksas. Vienotais automašīnu informācijas tīkls nodrošina
izsekojamību visiem pārvadājumiem, līdz ar to arī pārvadātājiem
koksnes produktiem.

Zāģmateriālu tirdzniecība
Saražoto zāģmateriālu produkciju pārdodam, izmantojot dažādus
kanālus. Mums ir plašs vairumtirdzniecības klientu loks gan Baltijas
valstīs, gan tādos ārvalstu tirgos kā Dienvidkoreja, ASV, Japāna,
Vācija, Ķīna, Lielbritānija un citur. Esam attīstījuši arī lielāko
specializēto kokmateriālu veikalu ķēdi Baltijas jūras reģionā.

Apaļkoku tirdzniecība
Vairāk nekā 20 gadu garumā PATA grupa ir izveidojusi spēcīgu
sadarbības partneru tīklu, kas mērāms vairākos tūkstošos
privāto mežu īpašnieku. Ņemot vērā, ka sniedzam pilnu
pakalpojumu ciklu, spējam nodrošināt labākās cenas, gan
iepērkot apaļkokus savām ražošanas vajadzībām, gan tos
pārdodot citiem ražotājiem.

Ražošana
PATA grupas klienti saražoto produkciju izmanto celtniecības konstrukcijām,
logu, durvju, plātņu, mēbeļu un palešu izgatavošanai. Zāģmateriāli tiek ražoti,
pielāgojoties katra konkrētā klienta individuālajām vajadzībām.
PATA grupas ražotnēs tiek pārstrādāti
skujkoku zāģbaļķi ar diametru 10–55 cm
un garumu no 3,0 m līdz 6,1 m.
Pārstrādātās produkcijas sadalījums ir 55% egle
un 45% priede.

PATA grupas kokzāģētavās tiek ražoti zāģmateriāli ar
mitruma saturu 8%, 10%, 12% un 18%.
Saražotā produkcija atbilst ne vien koksnes
piegādes ķēžu serti�ikātu prasībām, bet ir augstas
kvalitātes un draudzīgi apkārtējai videi.

Pārdošana
PATA grupa gadā realizē vairāk nekā 600 000 m3 gatavās produkcijas.
Ārvalstu klienti PATA grupu izvēlas par savu sadarbības partneri, jo spējam
nodrošināt lielus piegādes apjomus, kā arī ievērojam noteiktos termiņus.
Esam izveidojuši stabilu loģistikas tīklu visā pasaulē. Produkciju klientiem
nogādājam ar kravas mašīnām, kuģiem, kā arī ar jūras konteineriem.

Aktīvākie eksporta tirgi šobrīd ir Lielbritānija,
Dienvidkoreja, ASV, Japāna, Vācija, kā arī
Baltijas valstis.

Zāģmateriāli
C24 un C16 kalibrēti
konstrukciju zāģmateriāli

Tehniskie
parametri

PATA saviem klientiem piedāvā pēc stiprības
standartiem C16 un C24 šķirotus konstrukciju
zāģmateriālus. Zāģmateriāli ir no 4 pusēm kalibrēti,
tiek ražoti no priedes un egles, ar CE marķējumu.

Biezums:

45/72 mm

Platums:

45/70/95/120/145/170/195/220 mm

Garums:

2,4 m–6,0 m

Koka suga:

Priede, egle

Mitruma daudzums:

18%

Virsma:

Kalibrēts

Apstrāde:

Augstspiediena impregnēšana
UC 2/3/4 klasē, kā arī iespējama
dubultā vakuuma impregnēšana

Kvalitāte:

C16/C24

Ražošanas vieta:

Latvija

Koksnes izcelsmes vieta:

Latvija

Zāģmateriāli
CLS zāģmateriāli
Lielbritānijas tirgum

Lielbritānijas tirgum PATA piedāvā no 4 pusēm
ēvelētus atbilstoši C16 prasībām gradētus CLS
zāģmateriālus, kas ražoti no egles vai priedes.

Tehniskie
parametri

Biezums:

38 mm

Platums:

89/140 mm

Garums:

2,4 m–6,0 m

Koka suga:

Priede, egle

Mitruma daudzums:

18%

Virsma:

Kalibrēts

Apstrāde:

Iespējama dubultā vakuuma
impregnēšana

Kvalitāte:

C16+

Ražošanas vieta:

Latvija

Koksnes izcelsmes vieta:

Latvija

Zāģmateriāli
CLS zāģmateriāli
Amerikas tirgum

Amerikas tirgus vajadzībām PATA
ražo CLS produkciju.

Tehniskie
parametri

Biezums:

2”

Platums:

4”

Garums:

6”; 8’; 10’; 12’; 14’; 16’

Koka suga:

Priede, egle

Mitruma daudzums:

18%

Virsma:

Kalibrēts

Kvalitāte:

Nr.2 Premium

Ražošanas vieta:

Latvija

Koksnes izcelsmes vieta:

Latvija

Papildu informācija:

Pieejami arī speciālie garumi (collas)
92 5/8” un citi garumi pēc klienta
pieprasījuma

Terases dēļi

Tehniskie
parametri

Biezums:

19 mm–42 mm

Platums:

95/120/140 mm

Garums:

2,4 m–6,0 m

Koka suga:

Priede

Mitruma daudzums:

18%

Virsma:

No 4 pusēm ēvelēts

Apstrāde:

Iespējama augstspiediena
impregnēšana zaļā vai brūnā krāsā

Ražošanas vieta:

Latvija

Koksnes izcelsmes vieta:

Latvija

Taras sagataves
Palešu ražotājiem visā pasaulē PATA piedāvā
speciāli ražotas taras sagataves.

Tehniskie
parametri

Biezums:

12 mm–47 mm

Platums:

70 mm–150 mm

Garums:

0,8 m–4,8 m

Koka suga:

Dažādu lapu koku (apse, alksnis, bērzs),
kā arī skuju koku sugas (egle, priede)

Mitruma daudzums:

Nežāvēts (wet) vai žāvēts (KD18%)

Ražošanas vieta:

Latvija

Koksnes izcelsmes vieta:

Baltija

Izstrādājumi dārzam
Mūsu produkcija, kas paredzēta dārzam,
ražota no augstākās kvalitātes lapu vai skuju koka.

Tehniskie
parametri

Gulšņi
Biezums:

95 mm–120 mm

Platums:

195 mm–245 mm

Garums:

1,2 m līdz 2,4 m

Brusas
Biezums:

75 mm–100 mm

Platums:

75 mm–100 mm

Garums:

1,2 m līdz 3,0 m

Vienības iepakojumā:

100–156 vienības

Mieti
Diametrs:

50 mm–125 mm

Garums:

100 mm–3000 mm

Veids:

Virpoti vai mizoti

Papildu informācija:

Pieejami arī citi izmēri pēc pieprasījuma

Zāģmateriālu
tirdzniecība
Atis Kalniņš
+371 67502606
atis.kalnins@pata.lv
www.pata.lv
+371 67243135 / info@pata.lv

