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Vores vision og værdier

 “Vi bygger en grøn fremtid på bæredygtigt træ”

Træ er en naturlig og vedvarende kilde til byggemateriale – hvis det produceres og skoves 
bæredygtigt.

Vores værdier
×    Stabilitet
×    Troværdige
×    Løsningsorienterede
×    Kvalitetsbevidste
×    Sætter kunden i centrum

– er den måde vi ønsker at møde både hinanden, vores kunder og vores 
samarbejdspartnere på. Hver dag.
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Flagstænger i træ og glasfiber 

Træstængerne er i rød-gran

Vores have- og fritidsprodukter er 
alle lavet af danskproduceret træ, i 

høj kvalitet og har lang levetid. 
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Alt vores lærketræ er skovet i Danmark, 
og der er mulighed for et bredt udvalg af  
FSC® certificeret eller PEFC certificeret 
lærketræ. Det er certificeret i henhold 
til de strengeste krav om ansvarlig 
skovhugst og bæredygtig 
skovforvaltning.
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Natur/ubehandlet
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Natur/ubehandlet
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Tiset Savværk er ekspert på 
robinieområdet med et stort, 

lagerførende program.

Kontakt os for yderligere information.

Robinie

Robinietræ (pseudoakacie) har 
gennem de senere år vundet et stærkt 
fodfæste på det danske marked som 

en af de foretrukne træsorter til 
udendørs brug.
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Sheltere, bålhytter, skydetårne
6
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Egetræ har bare en kvalitet, som få andre 
træsorter kan matche. En investering i egetræ 

er således altid en investering i et naturligt 
udtryk med en meget lang holdbarhed.

Eg lagerføres i stort 

program

- stolper, sveller, cylindriske.
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Tiset Savværk er det eneste 
danske rundtømmer savværk. 

Rafter med bark lagerføres

diameter 3 - 7 i 220 cm
diameter 5 - 9 i 220 cm

halve rafter i 220 cm
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Hegn & hegnspæle

Vi lagerfører og har hurtig leveringstid på en 
lang række forskellige raftehegn. 

Vi producerer raftehegn i både gran, lærk og 
robinietræ og leverer både ubehandlet såvel 
som linolie- og trykimprægneret hegnstræ.

Hegn af lærk og robinie er 
velegnede til det danske klima 

og kan anvendes ubehandlet, da 
levetiden er lang

Stort program i trykimprægneret
rafter, stolper og spidspæle fra 

Ø5 - Ø20 cm
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Tiset Savværk opskærer lærk, douglas og eg.

Vi lagerfører et fast, stort program i lærk,
cylindriske rafter og stolper

Alle gængse dimensioner i brædder, planker, 
stolper, terrassebrædder og kalmarbrædder.
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Historie

Tiset Savværk blev grundlagt i 1977 i udkanten 
af landsbyen Tiset, tæt på Gram i Sønderjylland. 
Oprindeligt producerede Tiset Savværk primært 
flagstænger i træ til det danske marked, men 
produktionen udviklede sig, og i dag er Tiset 
Savværk Danmarks største producent af rundtræ 
og har sideløbende en voksende produktion af en 
række andre træprodukter.
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Kongevej 243, 6510 Gram
74 82 12 89
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Levering hver uge i hele Danmark
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