
CEWOOD ontvangt de jaarlijkse prijs van de bosbouwsector 

 

De jaarlijkse "Zelta čiekurs" (gouden dennenappel) prijs is de hoogste erkenning voor belangrijke 
prestaties en bijdragen aan de bosbouwsector in Letland. Het vindt plaats in samenwerking met het 
Ministerie van Landbouw van de Republiek Letland. Wij zijn er trots op te kunnen aankondigen dat 
CEWOOD de jaarlijkse "Zelta čiekurs" (Gouden Dennenappel) Award heeft gewonnen in de nominatie 
"Voor Innovatief Ondernemerschap". 

 

Sinds haar oprichting heeft CEWOOD hoge kwaliteitsnormen gesteld aan haar producten en ervoor 
gekozen deze te produceren op basis van natuurlijke materialen, waardoor de veiligheid voor de 
menselijke gezondheid wordt gegarandeerd. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan het feit dat de 
panelen uitsluitend bestaan uit 100% natuurlijke ingrediënten van de hoogste kwaliteit, die op een 
milieuvriendelijke manier worden verkregen. De panelen worden gemaakt van PEFC-gecertificeerd hout 
met gebruikmaking van groene energie. 

 

We zijn echt trots op de erkenning die we hebben gekregen van de bosbouwindustrie en we zullen 
verantwoord blijven handelen in elke fase van ons productieproces, waarbij innovatief ondernemerschap 
een van de prioriteiten is." 

 

CEWOOD is een Lets bedrijf met een fabriek 
in Jaunlaicene, dat houtwolpanelen 
produceert die wereldwijd worden gebruikt. 
Ze zijn ideaal voor plafond- en wanddecoratie 
en bieden een aantal voordelen: 100% 
natuurlijke oorsprong, effectieve 
geluidsabsorptie, verbeterd akoestisch 
comfort in de ruimte en microklimaat. Dit is 
een kosteneffectieve oplossing voor plafond- 
en wandafwerking, snel en eenvoudig te 
installeren, met een lange levensduur.  

CEO Ingars Ūdris: "Voor ons - een Lets 
bedrijf - is het uiterst belangrijk om bij onze 
productie gebruik te maken van in Letland 
geteelde bomen die op verantwoorde wijze 
zijn verkregen. Bij de productie van onze 
panelen voegen we extra waarde toe aan 
het groene goud van Letland. Het 
eindresultaat is geen timmerhout, maar de 
hoogste kwaliteit panelen, die in meer dan 
36 landen over de hele wereld zeer worden 
gewaardeerd. 


