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"Billige produkter 
kan bli dyrt.  
Er ikke kvaliteten
 god nok, kan pris-
lappen bli svært 
høy etter få år. "

!SIDE 23!
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Cefl a Finishing Group har alltid 
trodd på teknologi og produktut-
vikling som en avgjørende suk-
sessfaktor overfor sine kunder.
Falkenberg har solgt Cefl a 
lakkeringsanlegg i snart 20 år 
og gjort Cefl a til desidert 
markedsleder i Norge. 
Cefl a har et vidt spekter av 
produkter innen overfl atebehan-
dling med følgende merkenavn:
Cefl a Finishing, Delle Vedove, 
Düspohl, Falcioni, Sorbini.
Falkenberg har de siste årene 
levert mange moderne lakkerings-
linjer med roboter som jobber 
effektivt og nøyaktig hele dagen 
eller fl ere skift. Dette gir jevn 
kvalitet på både lakkering og 
tørking. I tillegg blir påleggs-
mengde og lakkforbruk opti-
malisert, noe som igjen synes på 
bunnlinjen.

Falkenberg 
har levert 
over 80 
maskiner

A. Falkenberg Eftf. AS, Billingstadsletta 30, 1377 Billingstad, 66 77 89 00
www.falkenberg.no, info@falkenberg.no

CEFLA Finishing Group, er verdensledende 
innen overflatebehandling av tre, plast og 

ikke “ferrobaserte” materialer
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L E D E R
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trodd på teknologi og produktut-
vikling som en avgjørende suk-
sessfaktor overfor sine kunder.
Falkenberg har solgt Cefl a 
lakkeringsanlegg i snart 20 år 
og gjort Cefl a til desidert 
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Cefl a har et vidt spekter av 
produkter innen overfl atebehan-
dling med følgende merkenavn:
Cefl a Finishing, Delle Vedove, 
Düspohl, Falcioni, Sorbini.
Falkenberg har de siste årene 
levert mange moderne lakkerings-
linjer med roboter som jobber 
effektivt og nøyaktig hele dagen 
eller fl ere skift. Dette gir jevn 
kvalitet på både lakkering og 
tørking. I tillegg blir påleggs-
mengde og lakkforbruk opti-
malisert, noe som igjen synes på 
bunnlinjen.

Falkenberg 
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CEFLA Finishing Group, er verdensledende 
innen overflatebehandling av tre, plast og 

ikke “ferrobaserte” materialer

Endelig er sommeren her.  Sitte ute på terassen i sola.  
Eller under parasollen.  Kjenne litt varme - vi er ikke 
bortskjemt med det.  

Men jammen er vi bortskjemt med mye annet enn vær!  
Jeg tenker ofte på hvor heldige vi er som bor i et av 
verdens rikeste land.  Vi har vunnet i livets lotteri.  
Finanskrisa er fortsatt sterkt tilstedeværende i Europa, 
mens Norge står i en særegen posisjon. 
 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
(OECD) mener at Norge vil være blant de raskest  
voksende økonomiene i Vesten i 2014.  

Skal Norges økende velstand aldri ta slutt?  Usikkerheten 
vil alltid være der, men foreløpig ser det bra ut.

Starten på 2013 har vært svært varierende for mange 
trevareprodusenter, men markedet har tatt seg opp bra 
fram mot sommeren.  Mange håper på en sterk høst slik vi 
opplevde i �or.  

På LIGNA-messen i Hannover var norske besøkende godt 
representert, og norske leverandører var veldig fornøyd 
med sitt opphold.  De hadde fulle møtelister, og de som 
besøkte messa, var der ikke bare for å titte, men for å 
planlegge investeringer.  Det er et godt tegn for bransjen, 
og det viser at markedet er i bevegelse.  Norske bedrifter er 
avhengige av automatisering for å kunne konkurrere med 
utenlandske aktører.  Vi må være e�ektive, kundeorien-
terte og kvalitetsbevisste.

Markedet er i konstant endring og det må vi også være.  
Tre & Pro�l er også i utvikling, og nå er det mulig for alle 
abonnenter å lese bladet på internett.  

Gå inn på: www.tre-pro�l.no og logg deg inn!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

En lys framtid?

Les oss på nett: www.tre-profil.no
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B E D R I F T     P r o f f t r e  A S

Pro�tre AS satser tøft, og har investert 60 millioner kroner i nytt bygg og nye maskiner.  
Pro�tre AS er importør, distributør og leverandør av Accoya trevirke og Medite Tricoya 
MDF.  Produktene er svært stabile og holdbare, med 50 års garanti mot råte.  De �yttet inn 
i nye lokaler etter nyttår og hadde god "trøkk" på produksjonen fra februar måned.  

Av Elisabeth Østby

Tø� satsing på Accoya
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P r o f f t r e  A S         B E D R I F T  

Daglig leder og eier Olav Tonstad hentet meg på 
Sola �yplass.  Olav forteller at han har jobbet i 
o�shoreindustrien i mange år, men høsten 2007 
åpnet muligheten seg for å ta en helt annen retning.  
Treindustrien lokket, og Olav tok over Holmen 
Treindustri etter Kåre Holmen denne høsten.  -I 
o�shore får man sjelden håndfaste bevis på hva en 
utretter.  Derfor er det nesten som terapi for meg å 
se et ferdig produkt, sier Olav.  Olav er glad for at 
han gjorde dette skiftet i arbeidslivet, og troen på 
treindustrien er klokkeklar.  

Kvalitet er aldri dyrt.   
Over tid er kvalitet det  
billigste alternativet.

"
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B E D R I F T    P r o f f t r e

Skal vi først 
satse, så 
må vi satse 
langsiktig.

"

Vi velger Norge
Vi er stolte av å satse i Norge, sier han.
Vi har sett �ere eksempler på at det å 
komme som nordmann til utlandet 
kan by på problemer og kulturkræsj er 
ofte tilfelle.  Det er en annen mo-
ral enn det vi er vant til.  -Om den 
er bedre eller dårligere skal ikke vi 
bedømme, men den er ulik vår, sier 
Olav.  I Norge er vi mer vant til å være 
vår egen "sjef".  Andre steder blir de 
ansatte mer kontrollert og fortalt hva 
de skal gjøre.  

Langsiktig målsetting
Vi har hele tiden vært klare på at når 
vi først skulle gjøre dette, måtte vi 
ha et langsiktig mål.  For å få til det 
trengte vi kapital.  Dermed har Olav 
fått med seg Ole Sveinung og Torunn 
Kvernstuen som medeiere og bidragsy-
tere.  Disse kommer også fra o�sho-

Sissel, Ron Einar og 
Olav Tonstad satser på 
Accoya i nye lokaler

reindustrien og ser store muligheter 
i treindustrien i Norge.  Teknologi, 
rasjonell drift, logistikk og kvalitet må 
være på topp for å kunne konkurrere 
med utlandet.  

Når vi snakker om å satse på kvalitet 
så har det selvfølgelig med produktene 
våre å gjøre, men for å få til gode pro-
dukter må vi også satse på de ansatte.  
Det er de som skaper bedriften, og 
derfor må vi ta godt våre på våre 16 
ansatte, sier Olav.

Sammenspleiset familie
Pro�tre AS har utviklet seg til å bli 
en familiebedrift.  Både sønnen til 
Olav, Ron Einar, datteren Sissel og 
kona Margun jobber i bedriften.  Ron 
Einar er teknisk sjef, og på en rundtur 
i fabrikken viser han fram nye maskin-
linjer og forklarer inngående hvordan 
alt henger sammen.  Det er alltid im-

ponerende å høre på mennesker som 
er genuint interessert og dyktige på det 
de holder på med.  Det er Ron Einar.  

Sissel er nettopp ferdig med mar-
kedsføringsstudier.  Dermed har hun 
fått rollen som markedsføringskonsu-
lent, og det er en stor oppgave å ta på 
seg for denne bedriften som har som 
mål å vokse i årene som kommer.  -Vi 
har et produkt som vi ønsker å pro�-
lere enda mer framover.   -Mulighetene 
og bruksområdene er mange.  Nå er 
det opp til oss å få informasjon ut til 
bransjen, sier Olav og Sissel.  

Margun Tonstad kaller seg selv for 
en "potet" som kan brukes til det 
meste.  Hun er utdannet sykepleier og 
jobbet som det i mange år, før hun ble 
med Olav inn i Pro�tre AS.  

Kvalitet lønner seg over tid
Det nye bygget er på 1870 kvadratme-

www.falkenbergenergi.no
Partner på  isfyringsanlegg og  ishoggere
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P r o f f t r e  A S         B E D R I F T  

Accoya® trevirke er et resultat av 80 års 
forskning og utvikling. Framstillingen 
av Accoya er en prosess som kalles 
acetylering, og bidrar til at tre�brene 
mister sin naturlige evne til å oppta 
og holde på fuktighet i celleveggene.  
Hurtigvoksende Radiata furu fra New 
Zealand blir acetylert tvers igjennom 
med kommersiell eddiksyre under 
varme og trykk. Dette setter i gang en 
kjemisk prosess hvor mer enn 90% av 
all cellulose og lignin i celleveggene 

omgjøres fra frie hydroksylgrupper til 
acetylgrupper. Accoya vil derfor ha 
svært liten bevegelse når det blir utsatt 
for fuktighet og tørke. Med en jevn 
fuktighet på 3-5% i celleveggen har 
man også sterkt redusert forutsetning 
for at råte noen gang vil oppstå. Derfor 
kan Accoya leveres med en 50 års 
garanti mot råte over bakken og 25 år i 
direkte bakkekontakt.

Medite Tricoya er et resultat av 

acetylert tre�bermasse fra Accoya som 
blir brukt til å produsere MDF plater. 
De samme egenskapene som gjelder 
for Accoya trevirke gjelder også for 
Medite Tricoya MDF. Acetylerings-
metoden bidrar til at tre�brene mister 
sin naturlige evne til å oppta og holde 
på fuktighet i celleveggene, og har vist 
seg å gi en slik overlegen ytelse at den 
lenge har blitt brukt som "benchmark" 
mot andre metoder.

Fakta om Accoya

Havnegården i Arendal med accoya kledning

Kontakt:
E-post: omm@nordlamell.com
www.nordlamell.no

Vi kan

VINDUSEMNER
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B E D R I F T    P r o f f t r e  A S

Litteraturhuset i Fredrikstad sto ferdig i 2012.  Accoya ble valgt som kledning.

ter og de har 7,5 mål tomt til rådighet.  
Her er det plass til utvidelser, sier Olav 
og Ron Einar.  Fabrikken ligger på et 
industriområdet som har som mål og 
bli den mest miljøvennlige industripar-
ken i Stavangerregionen.  -Vi investerer 
i forkant, forteller Olav.  Det gjør vi 
fordi vi har så stor tro på at Accoya 
vil slå an i markedet for fullt om kort 
tid.  Da gjelder det å ha den kapasi-
teten som trengs.  Accoya skal brukes 
på steder der produktene er spesielt 
utsatt for vær og vind.  Accoya er et 
dyrere produkt, derfor skal det være en 
fornuftig investering som gjør at slutt-
regnskapet uansett blir positivt.  Over 
tid er kvalitet det billigste alternativet, 
sier Olav.  Med Accoya blir den totale 
livsløpskostnaden lavere.  

Arkitektene strømmer til
Arkitekter har fått øynene opp for 

Accoya, og Pro�tre har levert kled-
ning til �ere bygg.  Når det gjelder 
det o�entlige så �nnes det ikke midler 
til vedlikehold, sier Olav.  Derfor er 
Accoya et svært godt alternativ.  Flere 
prosjekter er nå beskrevet med Accoya 
kledning.  Nå håper Olav at også 
vinduer og dører kan leveres i dette 
materialet.  Flere vindusprodusenter 
har kommet i gang med produksjonen.  
Olav håper at enda �ere vil se nytten 
av dette produktet.

Pro�tre har levert Accoya til pro-
sjekter som blant annet: 1500 kva-
dratmeter til Helsehuset i Fredrikstad, 
benkene i minnelunden for 22. juli.  
Kledning utenpå betong til Villa Bie.  
Blant 16 alternative kledninger ble 
Accoya valgt som kledning til Bjørn-
sletta skole i Oslo og Brattås skole på 
Nøtterøy.  

Store investeringer
All bearbeiding av Accoya skal skje i 
Norge, fastslår Olav.  Det er derfor 
vi har investert i bytt bygg og nye 
maskiner.  De har fått inn en 5 akse 
CNC maskin som er svært �eksibel.  
Vi �nner ut nye ting hele tiden, fortel-
ler Ron Einar.  De har CNC styrte 
høvler og endepløyingsmaskin som er 
�eksibel og plassbesparende.  Trans-
portlinja tar produktene fra skurlast til 
ferdig produkt og klargjør for eventuell 
over�atebehandling.  

Ser framover
Da Olav kjøpte Holmen Treindustri 
AS i 2007 slo �nanskrisa inn for alvor.  
-Vi slet veldig en periode, forteller 
Olav, men vi har bygget oss opp igjen, 
sakte, men sikkert.  Nå har vi tro på 
framtida og ser fram til noen spen-
nende år, avslutter han.
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M A R K E D  

Norske produsenter tar markedsandeler
Hittil i år har vi importert trevarer for 952 mill kr, en svært 
stabil import målt mot samme periode i �or, sier Norsk  
Trevare.  Mange av de norske produsentene rapporterer om 
en svært god april måned, noe vindustallene også illustrerer.

Vår og optimisme
Etter en treg start på året, ser det ut til å ha løsnet litt for 
vindussalget etter påske. Vindussalget økte med 46 % fra 
mars til april.  I mars ble det solgt 54 191 vinduer, det i april 
ble solgt 79 301 vinduer.  Sammenliknet med �oråret, er 
tallet for april fortsatt litt lavt, men ser vi på 2. kvartalstallene 
tilbake til 2001, så ligger vi over gjennomsnittet (som er 75 
704), sier Norsk Trevare.

Byggeareal
I følge SSB ble det gitt igangsettingstillatelse til 10 300 nye 
boliger i perioden januar–april i år. Dette er en økning på 
16,1 prosent sammenlignet med samme periode i �or.
Det ble gitt igangsettelsestillatelse til vel 2 400 nye boliger i 
april. Dette er en økning fra april i �or på 300 boliger, eller 
drøyt 14 prosent.

Ser man på bruksareal i alt, er veksten her noe lavere. 
Hittil i år er det igangsatt nær 3,1 millioner kvadratmeter 
bruksareal, som er en økning på 5,6 prosent. Av dette er 
nesten 1,4 millioner kvadratmeter bruksareal til bolig.

Innen bruksareal til annet enn bolig har det vært en 
mindre nedgang. Hittil i år har igangsatt bruksareal til næ-
ringsbygg gått ned med 1,5 prosent sammenlignet med de 
�re første månedene i �or, mens fritidseiendommer, garasjer 
med mer gikk ned med 1 prosent i samme tidsrom.

Akkumulert import og eksport april 2013

Rekkverk til trappa
 

www.oyehaug.no   
tlf. 7004 9900
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Rekkverk 
til trappa

 

www.oyehaug.no   
tlf. 7004 9900

Importør:   
Korrosjonsteknikk AS

www.korrosjonsteknikk.no

Importør:   
Korrosjons-Teknikk AS
www.korrosjonsteknikk.no

M A R K E D  

Årets Tari�oppgjør
I følge Norsk Trevare er det besluttet et generelt 
tillegg, og det er gjort endringer i minstelønnen. 
Endringene gjaldt fra 1. april 2013.  Det generelle 
tillegget er på kr. 0,75 pr time.

Minstelønnen for en nybegynner økte fra kr 
150.00 til kr 154,50.  Minstelønn med et års ansi-
ennitet økte til kr. 157,00.  Fagarbeidertillegget er 
uforandret, på kr 9,25.

Satsene for ferievikarer (18 – 23 år) er økt fra 
128,50 til kr 132,40.  For unge arbeidere (under 18 
år) økte lønnen fra kr 104,50 til kr 107,40.

De lønnssatser som her er nevnt, gjelder for de 
bedrifter som er bundet av tari�avtalen for Byg-
geindustrien.

Bedrifter uten tari�avtale, og bedrifter som er 
inne på Møbeloverenskomsten, er ikke bundet av 
disse satsene.

Når det gjelder de lokale forhandlingene er det 
viktig at disse foretas basert på lokale forhold. 
Bedriftens lønnsomhet og framtidsutsikter, og det 
lokale arbeidsmarkedet, er forhold som må tas med 
i vurderingene.
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Hva er en trapp?  I følge Hafrs�ord Tre AS er en trapp mer enn trinn som tar deg mellom etasjene. 
Den er en investering i noe varig, og skal utfylle boligens stil og atmosfære.  Bedriften leverer alle 
typer trapper.  Kvalitet, design og spesialproduksjon er deres fortrinn.  Hos Hafrs�ord Tre 
har den typiske serieproduksjonen gått noe ned, mens snittprisen per trapp har økt.   
Kundene vil i større grad sette sitt eget preg på trappa.  Dette fører til en mer tidkrevende 
prosess fra planlegging til ferdig produkt.  

Med lidenskap for trapper

B E D R I F T    H a f r s f j o r d  T r e  A S

Av Elisabeth Østby
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I det vi parkerer ved fabrikken kom-
mer økonomi- og markedsansvarlig 
Einar Hebnes ut og åpner bildøra for 
meg.  -Velkommen hit, sier han blidt.  
En slik velkomst må man jo bare bli 
glad av.  

Fra funksjon til smykke
Da vi kommer inn titter Arne Hebnes 

ut av kontordøra.  Arne er faren til 
Einar, og gründeren av trappebedrif-
ten.  I 1977 etablerte han bedriften 
sammen med to venner.  De spesiali-
serte seg tidlig på trappeproduksjon.  
Utviklingen gikk fort, og den tidens 
trapper kan nesten ikke sammenlig-
nes med dagens trapper.  Trapper har 
utviklet seg fra å være kun en funksjo-
nell bruksgjenstand til å bli et smykke 
i hjemmet.  Økende bruk av teknologi 
har bidratt til nye og forbedrede kon-
struksjons- og produksjonsmetoder.  
-Kundenes krav og behov har forandret 
seg.  Dermed har produksjonen gått 
ned og prisen opp, forteller Einar.  
Men utgangspunktet for dagens drift 
er det samme som ved starten i 1977: 
Lidenskap for trapper, og kjærlighet til 
faget.

Familien trår til
Nå kommer Arvid Hebnes inn, han 
er broren til Einar og er daglig leder 
i Hafrs�ord Tre.  Arvid har jobbet i 
bedriften siden han var 15 år, det vil 
si at han har vært her i ca 30 år.   Han 
har Mesterbrev i faget, og med lang og 
god erfaring fra bransjen tok han etter 
hvert over som daglig leder i �rmaet.

Einar er utdannet lærer og jobbet 
som det i ni år.  -Etter hvert blir det 
naturlig å snakke om generasjonsskifte 

i bedrifter, og siden foreldrene våre 
ikke blir yngre bestemte jeg meg for 
å ta et års permisjon fra lærer-yrket 
i 2007, forteller han.  Einar gikk 
aldri tilbake til læreryrket etter endt 
permisjonsår. Nå er han økonomisjef 
og trives godt med det. Einar og Arvid 
har gjennom mange år utviklet et stort 
engasjement for bedriften. De har ett 
mål for øye, nemlig å videreutvikle 
Hafrs�ord Tre til å stå enda sterkere i 
markedet. 

Godt samarbeid med tysk 
fabrikk
Hafrs�ord Tre AS har 18 ansatte og 
nådde en omsetning i 2012 på 25 
millioner kroner.  De produserer ca 80 
prosent av alle trapper selv.  De siste 
20 prosentene kommer fra en fabrikk 
i Tyskland, som Hafrs�ord Tre har 
samarbeidet med i mange år.  -Vi har 
kompetanse til å lage alle typer trap-
per.  -Når det kommer til vangeløse 
og gelenderbærende trapper har den 
tyske fabrikken spesialkompetansen og 
autorisasjonen disse krever, sier Einar.  
Disse trappene er statisk bærende, 
dvs trinnene festes direkte inn i veg-
gen med spesialbolter.  Slike trapper 
produseres kun i harde treslag som 
eik, lønn, ask bøk, kirsebær, nøttetre, 
bambus osv.

En av mange eksklusive trapper fra 
Hafrs�ord Tre AS. 
Foto: Hafrs�ord Tre AS.

Einar og Arvid Hebnes forteller om stor utvikling i trappeproduksjonen.  
De ser framover og jobber aktivt med salg og utvikling av bedriften.

H a f r s f j o r d  T r e  A S         B E D R I F T  
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Trender
Hafrs�ord Tre leverer til �rma og 
private kunder.  Vi er langt fremme 
når det gjelder stil og trender, forteller 
Arvid, og vi har godt samarbeid med 
�ere kjente arkitekter. Vi lar oss også 
gjerne inspirere av kontinuerlige mes-
sebesøk i Europa, der trender og design 
blir presentert på høyeste nivå.  -Tysk-
land og landene i Europa har ekstrem 
konkurranse, noe som fremtvinger stor 
kreativitet i faget, sier Arvid.  -Fremde-
les ser vi �est trapper i eik, og farge-
messig er det fortsatt lyst og hvitt som 
er mest populært.  -Vi ser også at �ere 
går bort fra de tradisjonelle stålspilene 

og over til glass eller andre materialer 
som rekkverk. Vanger tilbys også i 
stålvarianter i tillegg til tre. -Hafrs�ord 
Tre vil levere trapper både i klassisk og 
moderne stil til det norske markedet, 
sier Arvid.

Framover-rettet
Høsten 1987 �yttet de inn i bygget 
de har i dag.  På samme tidspunkt 
satte �nanskrisa en stopper i marke-
det.  -Det var noen svært vanskelig 
måneder, forteller Arne.  -Det var rett 
og slett helt dødt på telefonen.  -Men 
vi jobbet på, og overbeviste oss selv 
om at dette kom til å gå over.  Berlin-
murens fall i 1989 ble redningen.  

Boligbyggingen eksploderte i Tyskland, 
og dermed startet eksporten av trapper.  
-Etter mange år i arbeidslivet opplever 
man motgang og medgang.  Dette må 
man lære seg å leve med, sier Arne.  
-Da er det viktig å ha fokus, og være 
framtidsrettet.  -Vi har også jobbet 
med tanke på neste generasjon, og 
foreløpig ser det ut til at de klarer seg 
svært bra, smiler Arne lurt.  Hafrs�ord 
Tre er også opptatt av å ta inn lærlin-
ger.  De har hatt opp mot �re lærlinger 
samtidig, nå har de to. Kontinuerlig 
utvikling og tilvekst samt å ivareta 
arbeidsplassene i bedriften er særdeles 
viktig.
 I 2009 utvidet Hafrs�ord tre lakke-
ringshallen, og gjorde endringer slik at 
vare�yten i sluttfasen av produksjonen 
gikk lettere.  

Arne jobber fortsatt full tid i bedrif-
ten.  Nå holder han på med det han 
liker best, nemlig salg, pris og anbud.  
Arne har jobbet seg opp en anseelig 
kundegruppe som han liker å ta vare 
på, forteller Einar, og det fungerer 
svært godt. 

Tettere samarbeid
Arvid ser for seg et bredere samarbeid 
mellom trappefabrikkene i hele Norge. 
Gjerne i form av videresalg av hveran-
dres produkter ved forespørsler fra sine 
respektive kunder. Men også en faglig 
trappegruppe blant medlemsbedriftene 
i Norsk Trevare som det var på -90 tal-
let hadde vært �nt.  Arvid  berømmer 
Norsk Trevare som bransjeorganisajon 
for det fantastiske arbeidet de legger 
ned for medlemmene sine. 

Etter mange år i  
arbeidslivet opplever 
man motgang og 
medgang.  Dette må 
man lære seg å leve 
med.  Da er det viktig 
å ha fokus, og være 
framtidsrettet.

"
B E D R I F T    H a f r s f j o r d  T r e  A S

Foto: Hafrs�ord Tre AS.



TRE & PROFIL 3-2013                         1716                     TRE & PROFIL 3-2013

Et økovennlig, trygt 
og holdbart valg. 
Stora Enso ThermoWood egner seg for krevende 
sluttbruk, som utvendig kledning, hagekonstruksjoner 
og forskjellige snekkerprodukter. Med attraktivt utseende 
og god dimensjonsstabilitet har ThermoWood perfekt 
kvalitet også for innendørs bruk.

Stora Enso Building and Living 
Sales Scandinavia  
tlf. 0046 (0) 1046 71767

 
storaenso.com/thermowood 
facebook.com/storaensolivingroom

Utgangspunktet for dagens drift er det samme som ved starten i 1977: 
Lidenskap for trapper, og kjærlighet til faget."

H a f r s f j o r d  T r e  A S         B E D R I F T  



18                     TRE & PROFIL 3-2013

For tre år siden skjedde det!  Hele 
verkstedet til Wilhelm Hveding brant 
ned til grunnen.  Med familiens støtte 
startet han oppbyggingen, og Heer 
Snekkerverksted har igjen blitt en 
lønnsom bedrift.  E�ektivitet er det 
vi kan overleve på, sier han.  Derfor 
gjør han kontinuerlige investeringer.  
Det er nok ikke mange verksteder på 
samme størrelse som kan skilte med 
den samme maskinparken som Heer 
Snekkerverksted.

Heer Snekkerverksted ligger så og si midt på et jorde i 
Trøgstad.  Hus og verksted ligger vegg i vegg, og det er 
en egen stemning når man kommer "hjem" til noen.  
Wilhelm Hveding og Dag Hegna fra Bergsli Treteknikk 
møter meg i verkstedet.  Det første som slår meg er hvor 
ryddig det er, og det andre er hvor mange maskiner som 
står her.  -Jeg må nok innrømme at jeg var sent oppe i går, 
sier Wilhelm.  Det pleier ikke å være så ryddig her, smiler 
han.  Og når jeg var ferdig her i natt, så gikk jeg inn for å 
lage sjokoladekake til dere, fortsetter han.  For en mann, 
tenker jeg.  Han både rydder og baker kaker!

Alt overskudd går tilbake i bedriften
I 1985 bygde han opp verkstedet.  Da var det både et 
landbruksverksted og et snekkerverksted.  Etterhvert ble 
det for mye arbeid, og Wilhelm valgte å satse på snekker-
verkstedet.  Da han måtte ha ny fres kontaktet han 
Bergsli, og Dag Hegna kom på døra.  Siden da har vi hatt 
et godt samarbeid, forteller de to.  Det Wilhelm har tjent 
på bedriften har gått tilbake igjen i form av investeringer.  
I snitt har han byttet en maskin i året. 

Lager det kunden vil ha
I starten lagde han kun vinduer.  Men Wilhelm er stadig på 
jakt etter nye utfordringer.  Derfor begynte han å produsere 
det det var behov for.  Dermed gikk produksjonen over mot 
kjøkken og skapdører.  Han leverer også møbler, spesialinn-
redninger og en del reklameartikler i tre. Heer gjør delproduk-
sjon av produkter til Hemnes Tre AS som ligger like ved.  De 
er gode kunder å ha, sier Wilhelm.  

En opprivende opplevelse
Da verkstedet brant ned til grunnen for tre år siden, tenkte 
Wilhelm at dette var en naturlig stopp.  Men familien mente 
han burde prøve igjen.  Dermed startet oppbyggingen.  -Det 
har vært noen strevsomme år, innrømmer Wilhelm.  Siden 
verkstedet lå så nær huset ble det litt vel dramatisk for hele 
familien, som våknet midt på natten til et forferdelig syn.  Det 
var aldri fare for at huset skulle bli rammet, men det var en 
opprivende opplevelse som sitter i enda.  

Syv millioner kroner måtte til for å få opp igjen både 
verksted og maskiner.  -Vi hadde de samme maskinene før 

E�ektivitet for alle penga!
Av Elisabeth ØstbyWilhelm Hveding satser i tøft marked

B E D R I F T    H e e r  S n e k k e r v e r k s t e d  A S
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det brant, forteller Wilhelm.  Produk-
sjonslokalet er 300 kvadratmeter, men 
Wilhelm skulle ønske det var dobbelt 
så stort.

En racer på data
Vi trenger ikke meterstokk lenger, det 

er nå helt sikkert, smiler Wilhelm.  Nå 
er alt digitalt.  For bare få år siden var 
ikke Wilhelm interessert i data, men 
etterhvert som han investerte i CNC- 
styrte maskiner kom interessen.  Han 
trives godt med programmering, og 
det er helt tydelig at han virkelig kan 

det han holder på med.  -Det er jo så 
enkelt, sier han.  Og ja, for de som kan 
det de holder på med, så er det kanskje 
det.  Han forklarer hvordan han pro-
grammerer og bruker maskinene sine.  
Jeg klarer å følge med litt, men det tar 
ikke lange tiden før jeg faller helt av, 

Wilhelm Hveding og Dag Hegna i 
Bergsli Treteknikk AS viser fram en 
e�ektiv veggsag

Det er kun med 
e�ektivt utstyr vi 
kan konkurrere 
med andre.

"

H e e r  S n e k k e r v e r k s t e d  A S         B E D R I F T  
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og blir stående som et stort spørsmåls-
tegn.  Det er imponerende å høre på 
en person som har så greie på hva som 
skjer i alle ledd.  Og det er impone-
rende at et såpass lite verksted har så 
mange maskiner.  

Levering på 24 timer
-Det er kun e�ektivitet vi kan kon-
kurrere på, sier Wilhelm.  Han har 
kontrakter som sier at han må levere 
innen 24 timer.  Klarer han ikke det, 
så mister han kontrakten. -Slik er det 
i denne bransjen, sier han.  Derfor må 
man ha maskiner som gjør jobbene 
raskt.  På grunn av dette er det viktig å 
ha leverandører som er �inke til å følge 
opp.  Hvis en av maskinene stopper, 
må jeg kunne ringe for å få hjelp raskt.  
Så langt har det fungert veldig bra.  

Maskinfreak
Hjertet i bedriften er CNC maskinen 
med �re akser.  Wilhelm har en laser i 
taket som viser bildet av hvor plata skal 
plasseres på bordet.  Laseren er dyr, 
og det er ikke mange som investerer 
i dette, forteller Dag Hegna.  -Det er 
dyrt, men svært e�ektivt, sier Wilhelm.  
-Før visste jeg ikke hvor jeg skulle 
plassere plata, og da var det mange 
vakuumklosser som gikk dukken.  Nå 
ser vi hvor de skal plasseres.  

Veggsaga er også fra Bergsli Tretek-
nikk AS.  Den er selvgående, men det 

er også mulig å kjøre manuelt.  Denne 
har en utrolig kapasitet og plateforma-
tene kan ha lengde 4,40 meter.  -Her 
skjærer jeg kilometer på kilometer 
med plater, sier Wilhelm.  I tillegg har 

han båndpusser og kantlister, tyk-
kelseshøvel og avretter.  Han har også 
en CNC- styrt fres fra SCM som kan 
styre åtte akser.  Det �ne er at jeg kan 
bruke verktøyene om hverandre på 
maskinene, sier han.  

Det har kommet inn 11 tonn med 
plater på ei uke her.  Derfor er det 
nødvendig å ha e�ektivt utstyr.

Gode tider
Før brannen hadde Heer Snekkerverk-
sted en god omsetning.  Det har tatt 
tid å komme seg på bena igjen, men nå 
har det begynt å ta seg godt opp igjen, 
sier Wilhelm.  Han forteller at han har 
kundemøter hver mandag, der de dis-
kuterer løsninger.  Etter at han har sett 
på tegningene fra kunden, gjør han 
ofte forandringer.  -En får mye erfaring 
etterhvert, og kundene setter stor pris 
på gode innspill.  Privatkunder fra hele 
Østlandet er Heers kundekrets, og det 
er jungeltelegrafen han lever av.  Før 
brannen hadde han en leveringstid på 

CNC-maskinen er hjertet i produksjonen

B E D R I F T    H e e r  S n e k k e r v e r k s t e d  A S
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et år.  Så stor pågang ønsker han ikke lenger å ha.  Det er i 
tillegg dårlig kundeservice, sier han. 

Nevenyttig annengenerasjon
Wilhelm har to sønner på �orten og sytten år som han er 

svært stolt av.   Sønnen på �orten slekter på sin far når det 
gjelder å være nevenyttig.   -Han hjelper meg i verkstedet, 
og han har både interessen og håndlaget som trengs for 
å gjøre gode jobber.  Det blir spennende å se hva han vil 
gjøre etterhvert, sier Wilhelm.  

H e e r  S n e k k e r v e r k s t e d  A S         B E D R I F T  
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Tjuvholmen i Oslo er under oppbygging, og her er Lian 
Trevarefabrikk AS en stor aktør.  Bedriften fyller 100 år i år.  
Det er ikke bare  lange tradisjoner Lian kan feire i år.  Fa-
brikken opplever gode tider.  2012 ble et av de beste årene 
fabrikken har hatt, og det ser ut til at det skal gå like bra i 
2013.

Våren har latt vente på seg dette året.  
Vi har hatt mye �nt vær, men det har 
vært kaldt lenge.  Da vi skulle møte 
Lars Ole Hageskal og Åge Røvik på 
Tjuvholmen i Oslo valgte værgudene å 
slippe ned både regn og sludd.  Dette 
sammen med en sur vind feide oss 
inn på "�e �ief", Petter Stordalens 
design hotell som åpnet i januar 2013.  
Elegant, lekkert og smakfullt er bare 
noen superlativer en kan bruke om 
hotellet.  Og slik passer det inn på 
Tjuvholmen som har blitt et av Oslos 
mest fasjonable steder.  En kan nok si 
at dette er et ynglested for arkitekter 
og entreprenører.  En helt ny bydel har 
blitt bygget opp på kort tid.  Selv om 
det er mange ulike aktører har de klart 
å ivareta en helhet.  Byggene passer 
sammen.  

HISTORIEN OM TJUVHOLMEN:
For 300 år siden regjerte kriminelle 
på Tjuvholmen.  Området var preget 
av prostitusjon, forbrytelser og til og 
med o�entlige henrettelser.  I dag er 
Tjuvholmen forvandlet til landets 
fremste utstillingsvindu for norsk 
kunst, arkitektur og gastronomi.  
Tjuvholmen er Oslos største come-
back.

Leveranser for 20 millioner 
kroner
Lian startet leveranser av vinduer til 
Tjuvholmen i 2010, og har kontrakter 
som går fram til 2014.  -Vi har levert 
vinduer for ca 20 millioner kroner, 
forteller Åge Røvik som holder på med 
salg og kalkulasjon hos Lian.  Vi strek-
ker oss langt og tøyer grenser hver dag, 
forteller han.  

Fleksibel produksjon
Vi sier at vi har en industriell skred-
dersøm-produksjon med mulighet til 
forandringer, sier salgssjef Lars Ole 
Hageskal.  Det vil si at vi har standard 
pro�ler, med mulighet til å tilpasse 
løsninger i forhold til mål og farger.  
Slik er vi �eksible, og det må vi være i 
det markedet vi beveger oss i.  

Alu+tre=Lian
Lian leverer kun til prosjektmarkedet, 
og hele 70 prosent av omsetningen er 
vinduer i tre med aluminiumskled-
ning.  Til Tjuvholmen har de levert 
kun vinduer i tre og aluminium.  Disse 
vinduene har blitt særlig populære på 
prosjektmarkedet på grunn av enkelt 
vedlikehold, miljøaspekt og farge-
kombinasjoner.  Selvfølgelig er ikke 
aluminium like miljøvennlig som et 
vindu i tre, men andelen av aluminium 
i et slikt vindu er liten.  Derfor blir 
miljøregnskapet bra, sier Lars Ole.

Byggeplasslogistikk
På Tjuvholmen er det trangt om 
plassen, og dermed blir logistikken 
ekstra viktig.  Det er viktig å forstå og 
planlegge byggeplasslogistikken skikke-
lig, for å gjøre leveransen så enkel som 
mulig for kunden, sier Åge.  

En TJUV etter vinduer
Av Elisabeth Østby

B E D R I F T    L i a n  A S
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En TJUV etter vinduer

Åge Røvik viser fram �ere prosjekter som de har levert vinduer til på Tjuvholmen i Oslo

Billige produkter kan bli dyrt.  Er ikke kvaliteten god nok, kan pris-
lappen bli svært høy etter få år.  "

L i a n  A S         B E D R I F T  
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Gode løsninger gjennom samarbeid
Lian har levert vinduer til 10 bygg på Tjuvholmen.  De jobber 
sammen med en rekke arkitekter og �re entreprenører, Veidek-
ke, Gipsbyggern, Jaco Enteprises and management og Selvaag 
Bygg AS.  Byggherre er Tjuvholmen Utvikling AS.  Vi ligger et 
sted mellom entreprenøren og arkitekten, sier Åge.  Sammen 
får vi til et godt samarbeid og kommer fram til løsninger som 
er gjennomførbare.  

Må være e�ektive
Lian møter tø� konkurranse i markedet.  Kapasiteten på 
vinduer i Norge er god, og det handler om å gjøre seg selv så 
e�ektiv som mulig.  Derfor gjør de kontinuerlige investeringer, 

og de er i gang med planlegging av nytt kappanlegg og 
ny høvelstreng.  Nytt lager og lastesone skal bygges på, og 
et nytt over�atebehandlingssystem skal inn.  -Vi tenker 
miljø, og vil derfor bort fra den impregneringen vi holder 
på med i dag, sier Lars Ole. 

Kampen om gode ansatte
I ett og et halvt år har de kjørt en to-skiftsordning hos 
Lian.  Dette fungerer bra, og de ansatte har kommet 
godt inn i ordningen.  Hver uke kjøres det ut vinduer fra 
fabrikken for 2,5 til 3 millioner kroner.  Det er 74 ansatte 
på Lian, og i 2012 hadde de en omsetning på 115 millio-
ner kroner.  De satser på å komme opp i samme omset-

B E D R I F T    L i a n  A S
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ning i 2013.  -Vi er en sammenspleiset gjeng av ansatte, 
sier Lars Ole.  En stødig og lojal arbeidsstokk er avgjøren-
dene for å skape gode resultater.  Det er en stadig kamp 
om ressursene, og det er en utfordring.  Lars Ole og Åge 
tror at det er en fordel at alle har en tilknytning til fabrik-
ken.  Alle får eierskapsfølelse til produktene som leveres 
fordi alle er nær produksjonen.  Vi har en unik kultur på 
fabrikken, og det er kombinasjonen av �eksible og ryddige 
folk sammen med en e�ektiv og �eksibel produksjon som 
gir oss varige konkurransefortrinn.

Kvalitet gir gunstigere sluttsum
Lian merker som mange andre at utenlandske aktører 

vender blikket mot Norge.  Vi står i en særstilling i 
Europa, og derfor er det helt naturlig at �ere vil inn på 
dette markedet, sier Lars Ole.  Men vi er beskyttet av 
strenge krav som entreprenører må eller bør støtte seg 
til.  Det er klart at pris spiller en rolle, og blir prisene 
dumpet kan nok noen falle for fristelsen og velge billi-
gere løsninger.  Men billige produkter kan bli svært dyrt.  
Er ikke kvaliteten god nok, kan prislappen bli svært høy 
etter få år.  

Ser mot Nord
Lian satser nå nordover.  Den største utfordringen blir 
transport og logistikk, men det skal vi nok løse, sier Åge.  

L i a n  A S         B E D R I F T  

F.v. Åge Røvik (salg og kalkulasjon) og 
salgssjef Lars Ole Hageskal forteller om 
en framgangsrik 100 åring!
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Over�atebehandling

I april arrangerte Sherwin-Williams en studietur til fabrikken i Stockholm for Øst-
landske Trevareforening. 18 glade personer dro på tur.  Vi �kk en grundig innføring i 
over�atebehandling, både når det gjaldt nyheter innenfor teknologi, produkter og pro-
duktegenskaper.

De som fnyser litt av ordet studietur, 
og som kan tro at dette bare er en 
sosial begivenhet må fnyse om igjen.  
Turen til Sherwin-Williams var spekket 
med faglig innhold fra tidlig morgen til 
ettermiddag, begge dager.  Her var det 
læring for alle penga, og det er jo rett 
og slett i kvaliteten på over�atebehand-
lingen mye av "penga" ligger.  

Over�atens mysterier

Tradisjonsrike østlendinger
Under presentasjonsrunden første 
dagen, ble det nesten kniving om hvil-
ken bedrift som er den eldste.  Ruud 
Trevare AS ble startet i 1900, Karl 
Ekstrøm & Sønn AS har holdt på si-
den 1902, og Kloppen Trevare AS har 
produsert dører i 100 år.  Vi snakker 

om tradisjonsrike bedrifter i konstant 
forandring i forhold til markedet.  Til-
sammen var det med representanter fra 
9 bedrifter i Østlands-området.

Internasjonalt konsern
Becker Acroma ble kjøpt opp av det 
amerikanske konsernet Sherwin-Willi-
ams i 2010.  Tilsammen har de 40.000 

Av Elisabeth Østby
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ansatte verden over og en omsetning på 9,5 milli-
arder dollar i 2012.  Sherwin-Williams produserer 
over�atebehandling til alt fra mobiltelefoner til 
traktorer og trevarer.  

Teknikk-senteret i Märsta
I Stockholm er det teknikk-senteret som er av 
største betydning.  Før oppkjøpet av Becker 
Acroma hadde ikke Sherwin-Williams, med sine 
da 35.000 ansatte, et lignende senter for utvikling.  
Lennart Carlson har jobbet med farge og lakk 
i 30 år, og har i dag ansvar for teknikksenteret 
og langsiktig utvikling.  Her blir nye produkter 
gjennomtestet.  De kjøres gjennom ulike maskiner 
som blir brukt for å se at over�atebehandlingen 
fungerer slik den skal.  I teknikksenteret har de 
maskiner for over�atebehandling i halvskala og 
fullskala.  De har valsemaskiner, sprøytemaskiner, 
elstat sprøyter og �owcoat.

Andreas Ehn er produksjonssjef for utendørs-
markedet og forteller om hvilke metoder de bru-
ker for å teste malingen.  2500 paneler testes på 
ulik måte.  I Märsta står det et stort antall trebiter 
utenfor fabrikken.  Disse bitene blir malt med 
ulik over�atebehandling og satt opp på paneler i 
45 graders vinkel.  Her står de i minst to år, for at 
man skal få en pekepinn på hvordan de fungerer.  
Fabrikken ligger under inn�yvningen til Arlanda, 
så her er det mange faktorer som er med på å gjøre 
miljøet tøft for trebitene.  

Mange europeiske standarder skal følges og 
jobbes med, og de samarbeider derfor med �re 
institutter om EN standarder.

Bearbeidet tre
Ehn tror at det vil skje mye på materialsiden og 
når det gjelder tørking i framtiden.  Kjemisk be-
handlet tre, og varmebehandlet tre som accoya vil 
komme mer og mer, og på dørsiden mener han at 
bruken av kompositt vil øke.  Det samme er Mar-

Over�atebehandling
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Over�atebehandling

tin Anderson inne på.  Han er pro-
duktsjef for interiørsiden.  Framtidens 
over�atebehandling står overfor mange 
utfordringer, sier han.  Det kommer 
nye standarder for f.eks. leketøy.  Det 
blir økt fokus på miljø, og dermed 
fornybare råvarer.  Kravet til bestandig-
het stiger og det samme gjør kravet til 
utseende.  Det kommer til å bli enda 
mer blanding av materialer i samme 
møbel, og selv om de er ulike så skal 
de se like ut.  Det er en utfordring for 
oss som utvikler over�atebehandling, 
sier han.  

Fabrikkene i Sverige
På fabrikken i Märsta, Stockholm er de 
150 ansatte.  Sherwin-Williams har en 
fabrikk til i Sverige som ligger i Bellö.  
Her er de 95 ansatte.  All maling går 
ut fra Nassjö distribusjonssenter og det 
er her Sherwin-Williams Norway, som 

ligger på Skedsmokorset, får malingen sin 
fra.  Det går ca 20 tonn maling ut fra Nas-
sjö til Norge hver dag.  

På fabrikken i Märsta produserer de UV- 
lakk, vannbasert- og løsemiddelbasert over-
�atebehandling.  UV er raskest voksende, 
og de produserer nærmere 8 millioner liter 
per år.  Mjøspanel AS var den eneste i grup-
pa som bruker UV som over�atebehand-
ling på sine produkter.  Løsemiddelbasert 
er stadig synkende.  For få år siden produ-
serte de 8 millioner liter løsemiddelbasert i 
året.  Nå er denne avdelingen den minste i 
fabrikken og det går kun 3,5 millioner liter 
per år.  Estland, Litauen, Finland og Asia 
kjøper mest løsemiddelbasert maling.

Produksjonen av vannbasert maling er 
økende, og de produserer ca 8 millioner 
liter per år.  40 prosent av UV-lakken de 
selger er utviklet de siste tre årene.  Det 
samme gjelder for 50 prosent av den vann-
baserte.  

LED
Vi �kk en god gjennomgang av her-
ding med LED-belysning.  Ingen 
i gruppa har planer om å bruke denne 
type tørking av over�atebehandling 
i første omgang, men det er alltid 
interessant å høre hva som skjer i 
markedet, var de enige om.  

LED, eller Light Emitting Diods, 
er det nye innen herding av lakk og 
maling.  LED-lys �nnes overalt nå, og 
det er en grunn til det.  LED har lavt 
energiforbruk, lang levetid og gir kon-
stant energi.  I motsetning til andre 
lamper som trenger tid på å varmes 
opp, slås LED-lys momentant av og 
på.  Den største fordelen i forhold til 
UV-lys er at LED ikke avgir varme 
og er dermed energie�ektiv.  Slik vil 
LED herding av f.eks furu som er 
varmeøm�ntlig, ikke ha påvirkning 
på dette materialet.  

Daglig leder i Sherwin-Williams 
Norway Rune Bjørnstad.

Sverre Topstad kan sine saker. Martin Anderson har testet 
pulverlakk på MDF.
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Krusesgate 11, 0263 Oslo  Tlf. 22 12 81 00 Fax 22 44 24 17
e-post: mail@ramm.no       hjemmeside: www.ramm.no

Ytter/innerdørterskler            
og spesialkomponenter         

til trevareindustrien

Leverandør av:

Trevaren Eydehavn
Helle - 4810 Eydehavn - tlf.: 37 03 16 00 - Fax.: 37 03 16 03
post@trevaren.no - www.trevaren.no

Vi produserer innvendige og 
utvendige dører på mål etter 
kundens egne ønsker og behov.
Nå lanserer vi en helt ny 
dørserie!

Ytterdører - innerdører

Spraytech
Som første foretak i bransjen har 
Sherwin-Williams utviklet et laserba-
sert instrument for å analysere dråpe-
størrelser.  Slik gjør man påføring av 
lakk og maling mer optimal, og en har 
mulighet til å måle om dyser er slitte.  
Instrumentet er raskt og enkelt å bru-
ke.  Kravene til over�ater øker. Derfor 
er det viktig å �nne måter å gjøre det 
på som gjør over�atene så gode som 
mulig, sier daglig leder i Sherwin-Wil-
liams Norway Rune Bjørnstad.

Nye teknologier
Fokuset på Märsta er å forbedre 
resistansen på vannbaserte produkter, 
når det gjelder ripebestandighet og 
kjemikalieresistans.  De jobber med 
å få samme utseende på vannbaserte 
over�ater som løsemiddelbasert gir.  
Det jobbes konstant med nye toppfar-
ger, og målet er å øke hastigheten på 
linjene slik at de kan tørke raskere.  De 

jobber videre med hvite systemer med 
veldig høy bestandighet.  LED er 
i videreutvikling, der man ser på kom-
binasjoner med LED herding og andre 
typer herding.  De holder på med nye 
muligheter for lavglans- og høyglans-
systemer.  Dette ble tatt godt i mot av 
Atle Svervemoen på Ruud Trevare AS 
som er ute etter et mattere uttrykk på 
over�ater.

Pulverlakkering på platemateriell som 
MDF og HDF, er en ny teknologi.  Da 
vi var på besøk hadde Martin Anderson 
nettopp kommet tilbake fra prøve-
kjøring med pulverlakk på vanlig MDF 
plate, og han var svært fornøyd med 
resultatet.  Pulver er termisk herdende 
pulver som nå trenger lavere temperatur 
enn før.  Pulver gir en tø� mekanisk 
over�ate og gir god kjemikaliebestan-
dighet.  Den trenger ingen mellom-
sliping, og gir derfor god produktivitet.  
Sherwin-Williams håper å få godkjent 
pulverlakk på MDF til høsten.

Norge
Sherwin-Williams Norway produserte 
tidligere ca 2,4 millioner liter maling/
lakk i året før de �yttet all produksjon 
til Sverige i 2009.  Nå holder de kun på 
med miksing og kundetilpasninger av 
produkter.  De er 20 ansatte og omsetter 
for ca 100 millioner kroner i året.  Ca 
2,4 millioner liter går ut fra Skedsmo-
korset i året.  -Vi ønsker å være best på 
kompetanse og kundetilpasninger, sier 
daglig leder Rune Bjørnstad.  Laborato-
riet hos oss er derfor av stor betydning 
for å gjøre produktene så gode som mu-
lig for våre kunder.  I dag leverer de kun 
til trevareindustrien, men nå har de så 
vidt begynt å lukte på metall-industrien.  

Konkurransefortrinn
Sverre Topstad i Sherwin-Williams Nor-
way AS har jobbet med over�atebehand-
ling i mange år.  Han forklarer inngå-
ende om alle muligheter som �nnes.

-Når en skal behandle tre må en vite 

Steinar Nilsen i Sherwin-Williams Norway tester 
over�atebehandling på plater fra Ruud Trevare AS.

Atle Svervemoen i Ruud Trevare AS og Robert �oresen 
i Mjøspanel AS sjekker resultat av testing.
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hva en gjør.  Et slikt levende 
materiale reagerer på lys og varme, 
og det kan oppstå uønskede for-
andringer i materialet.  Man må 
ha god kontroll på tørkeprosessen 
for å unngå f.eks krymping eller 
svelling.  En må vite hva slags tre-
slag man jobber med, fordi ulike 
treslag reagerer forskjellig på fukt 
og varme, sier han. 

-Viktigheten av over�atebe-
handling kan ikke undervurderes, 
fortsetter Sverre.  -Riktig fokus på 
dette kan gi et konkurransefor-
trinn.  -Feil eller dårlig over�ate 
kan ødelegge et ellers perfekt 
produkt.  Det �nnes et enormt 
antall ulike over�atebehandlinger 
som gir helt forskjellige uttrykk.  
Beis, lasurbehandling, metalikk-
e�ekter og struktur-lakkering er 
bare noe få eksempler på hva som 
går an.  Kravene til over�aten er 
mange.  Den skal ha god hold-
barhet, god rissefasthet, den skal 
være fri for blærer, urenheter og 
skjolder.  Den skal ha riktig farge 
og glans, fremheve treets �ne utse-
ende.  Det skal være behagelig å ta 
på, vedlikeholdet skal være enkelt, 
og den skal være lys og fargeekte.  
Sverre håper nå at fokuset på over-
�atebehandling skal bli så stort 
som det fortjener, og ønsker at det 
skal kunne gå an å ta fagbrev på 
dette området.

Øyvind Ruud i Ruud Trevare AS, Robert �oresen i 
Mjøspanel AS og Atle Svervemoen i Ruud Trevare AS hadde 
med seg prøver til Teknikk-Senteret for å teste ut om brann-
lakkering tåler UV-herding.  Ruud Trevare AS har lisens 
for brannhemmende maling og sammen med Mjøspanel AS 
leverer de nå en stor ordre med brann-behandlet og topp-
lakkert kryss�ner.  

Over�atebehandling

FRA START TIL MÅL

Boks 8040 Spjelkavik 
6022 Ålesund
Telefon: 70 17 28 00 
Epost: post@lieds.no

Ta kontakt med oss!
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Det årlige regionale mesterskap 
i trearbeidsfagene for Oslo- 
regionen ble avholdt på Skeds-
mo videregående skole i april. 

Regional skolekonkurranse

Dørfabrikken Vatnestrøm AS 
4730 Vatnestrøm

Telefon 37 96 10 50 - post@dorfabrikken.no - www.dorfabrikken.no

Vi skreddersyr din dør

Vi lager dører/spesial-dører etter mål! 
Se vår hjemmeside: Dorfabrikken.no

S K O L E K O N K U R R A N S E

Foto: Kari S. Wilsgård, Norsk Trevare

Det er Oslo Snekkermesterlaug i samarbeid med skolene som 
står bak konkurransen som er tilrettelagt for elever i den vide-
regående skole og lærlinger i Trevare- og Møbelsnekkerfagene.

I denne konkurransen er det ingen aldersgrense, og i år var 
kandidatene uvanlig jevnbyrdige, sier dommer Morten Hjorth.

Godesetdalen 22 - 4034 Stavanger - tlf. 51 95 10 00  - post@hafrs�ordtre.no

Vi tar deg til nye 
H Ø Y D E R
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Gjør din hverdag lettere og mer e� ektiv med komplett ved-
likeholdsservice, inklusiv nybestykning av dine HM og HSS 
verktøy. Ett nybestykket verktøy skal fungere like bra som, 
eller bedre enn ett nytt verktøy. Vi kaller det RENEW ™. 

Det er enkelt 
Dere trenger kun å samle inn deres slitte verktøy og ring vår 
salgsrepresentant i deres distrikt. Eller ta kontakt KYOCERA 
Toolcenter på telefon 22 72 06 02.

Det er raskt 
Avhengig av verktøytype og deres geogra� ske beliggenhet 
har du verktøyene tilbake innen 2-3 uker - alltid en konstant 
høy leveransesikkerhet. 

Det er økonomisk 
Når du får verktøyet i retur har det samme høye kvalitet og 
ytelse - hver gang. Det betyr at du kan kjøre videre med 
samme høye skjæredata. 

Det komplimiteres med god rådgivning
Vi er alltid beredt til å hjelpe deg for optimalt vedlikehold 
og service på ditt verktøy. Kontakt KYOCERA Toolcenter på 
telefon 22 72 06 02 eller nowood@unimerco.com 

Nybestykning med høy ytelse  
– av HM og HSS verktøy

Før Etter nybestykning

now
ood@

unim
erco

.com

For prisopplysninger send e-post med 
opplysninger om: 

- HM eller HSS
- Høyde på skjær (platens bestykningshøyde)
- Bredde på skjær (platens bredde)
- Antall skjær på verktøyet
... eller en skisse/tegning av pro� l.

Eksempel: 
Nybestykning: Pro� lfres
HM / H=60 mm,  B=38 mm, 
Z=6 (pro� ldybde 12 mm.)

KYOCERA UNIMERCO     
www.kyocera-unimerco.noRaskere, bedre ytelse....prøv oss!

Besøksadr: Lindebergveien 3, 2016 Frogner
Postadr: Postboks 43, 2017 Frogner

i Norge!
Leverandør til trevare- og mekanisk industri

Kontakt:

Kenneth Ekern:     tlf: 901 19 277, e.post: kenneth.ekern@wagner-industri.com
Ronny Andresen: tlf: 905 50 839, e-post: ronny.andresen@wagner-industri.com
Ole Høiby:               tlf: 948 67 090, e-post: ole.hoiby@wagner-industri.com
Ivar Eriksen:           tlf: 907 57 621, e-post: ivar.eriksen@wagner-industri.com

Vi ønsker alle 
våre kunder 
en riktig 
god sommer!
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- Antall skjær på verktøyet
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GRATULERER LIAN! 
- VI SER FREM TIL DE NESTE 100 ÅR

KYOCERA UNIMERCO Tooling AS  |  www.kyocera-unimerco.no

Dørdag hos TrioVing
Standard Norge
Det er vi som lager standarder, de an-
dre lager kun normer, sier prosjektleder 
i Standard Norge, Lars Aasnes.  Stan-
dardiseringen i Norge består av �re 
organisasjoner, ett salgs- og markeds-
føringsselskap og tre organisasjoner 
som jobber med å utvikle standarder 
innenfor sine fagområder. Standard 
Norge er den største med ca. 75 
medarbeidere og er utgiver av Norsk 
Standard.  Bygg, anlegg og eiendom er 

de største markedsområdene, og her 
har de 125 pågående prosjekter.  En 
standard blir til gjennom et kollektivt 
samarbeid, forteller Aasnes.  BAE- 
næringen har lagt ned stor egeninnsats 
i standarder, og det er anslått at ca 
1000 eksperter fra næringen deltar.  
Ca 800 standarder for BAE næringen 
har betydning for norske lover og 
forskrifter.
Han gikk gjennom benevnelsen på 
standarder vi har i Norge:  

EN:  En europeisk standard som har 
blitt adoptert i Norge.  
NS-EN: En europeisk standard som 
har blitt gjort om til en norsk standard.
NS-EN ISO - europeisk og 
internasjonal.
NS-ISO - internasjonal.

Over 95 % av alle nye Norsk Standard 
har europeisk (EN) eller internasjonal 
(ISO) opprinnelse

Trenger du mange standarder kan det 
bli en kostnad for bedriften, men en 
standard må sees på som et verktøy 
i produksjonen, sier Aasnes.

Erfaringer med TEK 10
-Det tar lang tid å fange opp nye stan-
darder for bransjen, sier Gunnar Halnes 
og Odd Harald Danielsen i TrioVing.  
TEK 10 er vesentlig annerledes enn 
TEK 7, og det er nødvendig å sette seg 
inn i denne forskriften.  Blant annet 
er universell utforming et viktig tema.  
Personer med funksjonsnedsettelse skal 
ha like muligheter som funksjonsfriste 
til å ta seg fram i bygg der publikum 
ferdes.  Produktløsninger på f.eks beslag 
blir dermed mer omfattende.  

Det er vanskelig å utforme slike 
forskrifter.  Derfor har direktoratet 
kommet fram til at de kan oppdatere 
veiledningen kontinuerlig etter innspill 
som kommer underveis.   På nettsiden 
kan du følge linker til hva som er nytt i 
veiledningen: www.dibk.no.

D ø r d a g

I mai arrangerte TrioVing sin 
årlige dørdag.  35 personer fra 
bransjen møtte opp for å få 
med seg det nye på markedet.

Daglig leder i TrioVing, Ole Løland, 
ønsket velkommen.

Prosjektleder i Standard Norge,   
Lars Aasnes
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Glass og fasade
Sverre Tangen i Glass og Fasadeforeningen gikk gjennom 
forandringer i forskriften om vindu og andre glassfelt. End-
ringen går på bruken av sikkerhetsglass. 
-I bygning med bo enhet skal vindu og andre glassfelt i 
yttervegg fra og med tredje etasje være sikret. Dette gjelder 
ikke for vindu og glassfelt mot balkong o.l.
-I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være 
sikret i ferdselsretning.
Konsekvensen av dette er at det:
-ikke er krav til personsikkerhetsglass i vinduer i bolig i 1 
og 2 etg. uavhengig av brystningshøyde. 
-ikke personsikkerhetsglass i balkongdør/-vindu i alle etg. 
uavhengig av brystningshøyde.  Da er det opp til dere, sier 
Sverre Tangen.  Hva synes dere er forsvarlig å levere?
Se www.dibk.no for mer informasjon.

I TEK 15 kommer lavenergi for fullt.  U-verdi 0,8 blir 
krav til alle glassfelt, og det vil gjelde alle komponenter i 
vinduet.

D ø r d a g

Byggevareforordningen utsatt
1. juli 2013 har stått som en dato for den nye byggevare-
forordningen, som sier at CE-merking blir obligatorisk 
for byggevarer med standarder.  Forordningen blir utsatt, 
og foreløpig dato er 1. januar 2014, sier Kari Silsand 
Wilsgård i Norsk Trevare. 

Byggevareforordningen setter krav til hvilken produkt- 
dokumentasjon som må foreligge før omsetning og markeds-
føring av byggprodukter i EØS-området.

Det vil si at det vil stilles strengere krav til alle produkter 
som har en produktstandard.  I vår bransje gjelder det 
spesielt dører og vinduer, fortsetter Kari.  

For å kunne bruke CE-merke må bedriften ha et kvali-
tetssystem.  Produktets egenskaper må beskrives.  Det vil 
si at resultat fra prøverapporter og beregninger av f.eks 
U-verdi må være med.

F.v: Gunnar Halnes og Odd Harald Danielsen i TrioVing. 
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Noe nytt? tips oss: post@tre-profil.no, tlf: 40 84 59 94

00

Sigdal Kjøkken vant "Det Gyldne Sagblad"
Norsk Trevare deler hvert år ut bran-
sjens egen "Oscar" under landsmøtet 
sitt. «Det Gylne Sagblad» deles ut til 
den bedriften som har utrettet noe 
som kan være til eksempel til etter-
følgelse for andre bedrifter i bransjen. 
Den kan ha utmerket seg innen 
markedsføring, teknologi, produk-
sjonsstyring, opplæring, utvikling av 
mennesker, produkter, eksport eller 
samarbeid.  I år var det Sigdal Kjøkken 
som ble kåret som årets bedrift 2012.  
Sigdal Kjøkken var tidlig ute med å 
strømlinjeforme produksjonen for å 
ligge i tet. I �or innførte de LEAN for 
å e�ektivisere produksjonen ytterligere. 
Sigdal Kjøkken AS har bestandig hatt 
fokus på å ligge i forkant, og blant 
annet ved å ta i bruk strekkoder tidlig, 
utvide malingsanlegget og ved å sette 
inn nytt varemottak de senere årene, 
har de evnet å være konkurransedyk-
tige i et svært tøft marked, og de har 

klart å beholde produksjonen i Norge. 
God logistikk og rask leveringstid er en 
av nøklene til suksess. Sigdal har levert 
solide resultater i 20 år og omsetningen 
har nådd nye høyder de siste to årene. 

Jan Julseth tok over som fabrikksjef 
for Sigdal Kjøkken i Eggedal for et 
drøyt år siden. Det har vært mye å sette 
seg inn i, og  han har jobbet målrettet 
for å e�ektivisere produksjonen. Han 
ble så glad da de vant, at han utførte en 
spontan seiersdans. -Denne prisen betyr 
mye for alle som står på i produksjonen 
hver eneste dag, sier han. 

Statuetten
Selve statuetten er utformet av  
Design og 3Interiør i Hokksund.  De 
�kk frie tøyler til å lage en passende fot 
til sagbladet, og  Kjersti Gulliksrud, 
daglig leder i Design og 3Interiør 
forteller at foten er laget av valnøtt.  
Selve sagbladet er ekte  sagblad som er 
forgyllet. 
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Leverandør av produkter til innredning, 
møbel og trevareindustrien

Tlf: 22 80 33 50 - Fax: 22 80 33 51 - E-post: eiklid@eiklid.no - www.eiklid.no

www.bergsli.no

Global vekst i   
byggebransjen
Timetric har utført en undersøkelse 
der prognoser avdekker økende opti-
misme blant en rekke spurte ledere i 
den globale byggebransjen.  Dette ty-
der på at 2014 blir et bedre år for byg-
ging enn 2012. Optimismen støttes av 
et økende antall planlagte prosjekter. 

Økte investeringer i IT-infrastruktur, 
o�entlig og private byggeprosjekter, og 
økende etterspørsel etter bærekraftig 
bygging er sannsynlige vekstfaktorer. 
Prognoserapporten peker på India, 
Brasil, De Forente Arabiske Emirater, 
Kina og Saudi-Arabia som lovende nye 
markeder i 2014. Singapore, Austra-
lia og Storbritannia er også primære 
vekstmarkeder, mens vekstpotensialet 
i land som Frankrike, Italia og Spania 
vurderes som lavere.

Knallsterk vekst i 2014
Ifølge Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD) vil 
Norge være blant de raskest voksende 
økonomiene i Vesten i 2014.  Store 
og vedvarende problemer i eurosonen 
klarer ikke å knekke veksten i den nor-
ske økonomien fremover, (Aftenposten 
30/5).  OECD Economic Outlook 
er en rapport som kommer ut hvert 
halvår. "Den hjemlige etterspørselen vil 
bli støttet av investeringer i oljesekto-
ren og i boliger, mens eksport som ikke 
er relatert til olje, vil ha en fortsatt svak 
utvikling", står det i rapporten.

Blant vestlige, rike land er det kun 
New Zealand og Australia som spås en 
raskere vekst til neste år.

Sverige vil også få opp farten. I år tror 
OECD at svensk økonomi vil vokse 
med 1,3 prosent før farten øker til 2,5 
prosent i 2014.  I Danmark tror de at 
økonomien vil vokse med 0,4 prosent i 
2013 og 1,7 prosent i 2014. I euro-
sonen ser det ut til at økonomien vil 
krympe med 0,6 prosent i år før den 
vil snu og vokse svakt (1,1 prosent) i 
2014.

DNBs analyse
Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB 
Markets er ikke like positiv.  Han tror 
på en svakere utvikling i oljeinvesterin-
gene, og på et fall i boligprisene.  Det 
vil trekke ned veksten.  Banken anslår 
at norsk fastlandsøkonomi bare vil 
vokse med 1,9 prosent neste år.
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Gjør svinnet om til energi med 
en � ishugger fra Weimaen � ishugger fra Weimaen � ishugger fra Weima

Med en � ishugger fra Weima kan du forvandle svinn og 
treavfall til miljø- og kostnadsbesparende ressurser. 

Flishuggerne produseres av tyske Weima og har lang 
levetid, høy driftssikkerhet og er designet for å tåle 
kontinuerlig drift.

For informasjon og gode råd: Gå inn på vår hjemmeside www.p-blakstad.no,

ring oss på telefon 73 95 79 60, eller send en mail til � rmapost@p-blakstad.no

Industriventilasjon og grønn energi

PEAB AS Distrikt Østfold skal bygge 
16 leiligheter i Sarpsborg for Fredrik-
stad Eiendom AS. Bykjernen i Sarps-
borg består av små hus.  Derfor er det 
viktig at et leilighetsbygg står i stil til 
resten av bebyggelsen. Fasaden brytes 
derfor opp i ulike kvaliteter, slik at det 
ser ut som det er �ere bygg. Fasaden 
blir i trepanel, pusset mur og tegl. 
Forutsatt nok salg starter byggingen 
i august 13 med byggetid på 12 måne-
der. Kontraktssum 30 millioner kroner.
Veidekke Entreprenør har inngått 
kontrakt med Nøtterøy kommune om 
bygging av nytt sykehjem på Nøtterøy. 
Bruttoareal blir på 6.900 kvm. 
Byggetid aug. 13 - jan. 15. 
Kontraktsverdi 165 mill. kr.
Skanska Norge AS skal oppføre Indre 
Vågen Atrium 3 i Sandnes for Skan-
ska Bolig AS. Atrium 3 består av en 
boligblokk med 36 leiligheter med 
totalt btoareal 4.140 kvm. Byggetid 
juni 13 - mars 15. Kontraktssum ca 
76,4 mill. kr.

Veidekke Entreprenør AS skal bygge 
det tredje og siste byggetrinnet i Ha-
gebyen på Fornebulandet i Bærum, og 
har inngått kontrakt med Veifor AS. 
Byggetrinn 3 består av syv bygg med 
tilsammen 114 leiligheter, samt ni 
rekkehus. Hagebyen utvikles av Veifor 
som eies 50-50 av Veidekke Eien-
dom og OBOS Fornebulandet. Med 
byggetrinn 3 er alle de 345 boligene i 
prosjektet under produksjon. Samlet 
salgsverdi for boligene er ca 1,7 milliar-
der kroner.
Betonmast Romerike skal bygge 
tilbygg og renovere Blystadlia skole for 
Rælingen kommune. Prosjektet består 
i å utvide skolekapasiteten til ca 260 
elever, og bygge ny barnehage for ca 50 
barn. Totalt bruttoareal er 4.170 kvm 
fordelt på tre etasjer. Tilbygget på 300 
kvm er fordelt på to etasjer. 
Byggetid ca 10 mnd med planlagt 
ferdigstillelse februar 2014. 
Kontratkssum 62 mill. kr. 

Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS 
oppfører 34 rekkehus med parkerings-
hus for OBOS Nye Hjem AS på Mor-
tensrud i Oslo. Boligene er passivhus 
og lavenergihus basert på oppvarming 
fra solpaneler. Byggetid 2. mai 13 - 1. 
nov. 14. Kontraktssum 99,7 mill. kr.
Consto AS bygger 29 leiligheter på 
Tomasjord i Tromsø for Barlindhaug 
Eiendom AS. Byggetid 2. mai 13 - 30 
sept. 14. Kontraktssum 70 mill. kr.
SV Betong AS bygger de 68 siste av 
totalt 155 boliger i Sandnes kommune 
for Kleppelundsveien AS. BRA 5.500 
kvm. Byggetid juni 13 - sommer 15. 
Kontraktssum 120 mill. kr. 
Bolt Constructions skal bygge nytt 
Rica Hotell Syv Søstre i Sandnessjøen 
for Hotell Syv Søstre. Grunnarbeid er 
i gang og ti etasjer skal opp i sommer. 
Hotellet er tilknyttet det nye kulturhu-
set og badeanlegget med egne inngan-
ger. Totalt skal hotellet ha 150 rom. 
Eksisterende hotell skal bygges om. 
Byggetid ca 1,5 år med ferdigstillelse 
aug. 14. Kontraktssum 137 mill. kr.
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Stolte dørerog vinduer

Vi leverer buede dører og vinduer, innvendige 
portaler og ytterdører i kvalitet du knapt finner 
maken til!  Buene produseres med spesialutviklet  
utstyr  -  av stolte håndverkere.

- Klarer du å tegne det,
klarer vi å produsere det!

Tlf: 904 00 150 | e-post: firmapost@hovlandtrevare.no | www.hovlandtrevare.no

stolte dører og vinduer

      LEVERANDØR AV 

      VINDUER OG 

BALKONGDØRER

Fokus på god isolasjonsverdi (U-verdi)
3-lags energiglass gir meget lavt varme-tap 
og god energiøkonomisering

Energispareglass kan kombineres med andre 
typer funksjonsglass – sikkerhetsglass 
– solglass – selvrensende – lydglass osv.
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Kotsøy   I   7387 Singsås   I   Tlf 72 43 60 60  
kontor@lilleronning.no   I   www.lilleronning.no
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Verdens høyeste trehus
Det nye høyhuset ved Damsgårds-
sundet skal stå ferdig høsten 2014, og 
blir verdens høyeste trehus med sine 14 
etasjer. Bygget har fått navnet «Treet».  
16. mai ga byrådet sitt endelige ja til 
bygget.  Det blir et helt unikt bygg, 
sier prosjektleder Ole Kleppe i Bergen 
og Omegn Boligbyggelag (BOB).  Det 
anslås at 30 leiligheter må selges før 
byggingen kan starte.  Høyhuset får 
utsikt over By�orden i Bergen. 62 to- 
og tre-roms leiligheter skal bygges.  95 
prosent av trevirket vil være fra norske 
skoger.  Bygget vil bli konstruert av 
limtre i kombinasjon med prefabri-
kerte moduler som fraktes med båt 
til Damsgårdssundet, og monteres på 
byggeplassen.  Bærekonstruksjonen 
i tre skal være synlig både utenfra og 
inni huset.

Konkurser
Bindalsbruket AS på Terråk er inn-
levert til skifteretten.

Ny bydel på Madla
Fire team kjemper om å få bygge 
ca 4000 boliger nær Madlakrossen 
bydelsenter ved Stavanger.  Stavanger 
kommune inviterte konsulentteam til 
å delta i utformingen av områdeplan.  
33 team meldte sin interessen, der �re 
av disse ble plukket ut: 
1)Tupelo Arkitektur, Gehl Architects, 
Bjørbekk Lindheim Landskapsarkitek-

ter, WS Green Technologies Gmbh, 
Bengt Andersen
2) MVDRV, Space Group, Topotek og 
Norconsult.
3) COBE aps, DRMA AS, Høyer 
Finseth AS og Plan Urban AS.
4) Arkitekt�rmaet C.F. Møller Norge 
AS, Dronningen Landskap AS, Trans-
portøkonomisk institutt, Universitet 
for miljø- og biovitenskap, Vista Ana-
lyse og Erichsen og Horgen AS. 

Ny boligby i Asker
På Billingstad i Asker står det i dag 
et gammelt fabrikkbygg med tilhø-
rende parkeringsplasser.  Nå kan dette 
området bli Askers nye boligby med ca 
600 leiligheter.  Eiendommen tilhører 

ABB.  Billingstad er et området i vekst og 
de 600 leilighetene kan være kun starten 
på den fremtidige boligutviklingen i om-
rådet.  AF Gruppen og Klaveness Marine 
bygger 250 leiligheter i blokk og rekkehus 
ikke langt unna ABB eiendommen.
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Lavere bedriftsskatt -      
Flere studentboliger
Regjeringen setter ned bedriftsskatten fra 28 % til 27 % og 
bevilger i overkant av 750 millioner til tiltak for skogindus-
trien. – Det er positivt at regjeringen tar to-delingen i norsk 
næringsliv inn over seg. Samtidig hadde vi ønsket mer målrette-
de tiltak for de delene av næringslivet som møter sterk konkur-
ranse fra billige importvarer på grunn av lav norsk rente og det 
særnorske kostnadsnivået, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Det bevilges 100 millioner til å bygge ca 400 nye student-
boliger. Husbankens lånerammer utvides også med 5 mil-
liarder til 25 milliarder.

Regjeringen bevilger 100 millioner ekstra til skattefunn-
ordningen vil føre til mer forskning og utvikling i nærings-
livet.
– Regjeringen har endelig innsett at skattefunn er viktig, men 
BNL savner en mer målrettet satsing, slik at ny kunnskap kan 
bli spredd raskere til hele næringslivet. Bygg 21 bør styrkes som 
byggenæringens redskap til forskning og utvikling, sier Sandnes.

Kommunenes frie inntekter økes, og det bevilges penger til 
mange nye o�entlige bygg.
 – Det er viktig at kommunene tar vare på verdiene som er 
skapt og prioriterer vedlikehold av bygg og veier, sier Sandnes.

Sosial dumping er uakseptabelt
Regjeringens tredje handlingsplan mot sosial dumping innehol-
der mange tiltak som forhåpentligvis kan føre til mer rettferdig 
konkurranse i byggenæringen. – Sosial dumping er uaksepta-
belt, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenærin-
gens Landsforening.

BNL mener at det o�entlige som byggherre må gå foran å stille 
krav til utbyggerne.
– Men det holder ikke bare at byggherrene stiller krav, kravene må 
følges opp med kontroll og sanksjoner dersom de ikke følges. BNL 
mener at selskaper som ikke følger regelverket bør vurderes om skal 
stenges ute i fremtidige anbudsprosesser, sier Sandnes.

Den økonomiske situasjonen i Norge er et lyspunkt i Europa 
og vil være det i �ere år fremover. Norge vil tiltrekke seg aktører 
som utfordrer hvordan vi tradisjonelt tenker, jobber og sam-
handler.
– Å lukke døren for konkurranse utenfra, er ikke veien å gå. Inn-
slaget av utenlandske aktører i bygg- og anleggsektoren både er og 
har vært nødvendig for å holde hjulene i norsk byggenæring i gang, 
sier Sandnes

Utenlandsk arbeidskraft bidrar til å styrke kompetansen, og til 
å skjerpe konkurransen. – Men det avgjørende er at konkurran-
sen skjer på like vilkår, det gjør den ikke alltid i dag, avslutter 
Sandnes.
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Kyocera Unimerco distributør av Autocrib

AT tre AS tilfredsstiller dine behov

•   Brann og lyddører
 - laminatbelagte dører

• Spanskvegger      
 - Skjermveggsystemer
 - homogenlaminat

• Røngtendører     
 - �ner - malt - laminat
 

  Kort leveringstid                                      
God kundebehandling

Skreddersys for kundens behov

2436 Våler
Telefon 62 42 96 80
Faks 62 42 96 81
Mobil 917 91 625
e-mail: �rmapost@
attre.no
www.attre.no

Solvinvegen 223, 2335 STANGE 
Tlf. 62 58 46 00

www.team-innredning.no  

Glassveggene fra oss tilpasses etter 
kundens behov i form og utførelse.

         Våre nye slanke brannvegger i E30 , EI30, E60,   
  og EI60  er testet ut og godkjent 

etter europeisk standard.

     Vi leverer over hele landet.

  

Kyocera Unimerco er som premier 
distributør for amerikanske Autocrib, 
nå utnevnt som en av Europas beste 
leverandører av �rmaets systemer til å 
styre verktøysforbruket. 
"Systemene gir mellom 20 og 40 
prosent reduksjon av bedriftens totale 
omkostninger til verktøy," sier Poul 
Erik Lauritsen, som er Kyocera Uni-
mercos europeiske produktspesialist i 
verktøys styring. 
"Den ligner mest av alt en avansert 
sjokoladeautomat, men her er det 
verktøy, man får i automaten. På den 

Rekord for Häfele 
Häfele Group som produserer beslag 
og elektroniske tilgangssystemer til 
møbelindustri har nå nådd en omset-
ning på 1 milliard Euro i 2012. I år 
feirer de 90-års jubileum.  

Størst vekst i markedet opplever 
konsernet i Øst-Europa og i Asia.  God 
framgang i USA har også vært positivt.

Nå introduserer de en ny katalog for 
møbelkomponenter: "Den komplette 
Häfele" som man enkelt får tilgang til 
på internett eller i printet utgave.  Kata-
logen inneholder 12.000 produkter.

måten sparer man mye tid, man blir 
aldri tom og får ikke maskinstopp på 
grunn av verktøysmangel. Investerin-
gen tjener seg selv inn på rekordtid, og 
gir besparelser hver eneste dag," sier 
Poul Erik Lauritsen, 

Automaten bestiller selv nytt verk-
tøy, når minimumslageret er nådd og 
sparer formannen mellom 5 og 8 timer 
om uken, som normalt brukes til å lete 
etter verktøy, sjekke alle sku�ene og 
gjenbestille nytt verktøy.  Autocrib på 
verdensplan har levert mer en 15.000 
systemer til verktøysstyring. 

Fortsatt forsiktig utvikling  
i byggevarehandelen
Omsetningen for byggevarehandelen i 
april viste en vekst på 8,5 prosent sam-
menlignet med samme måned i �or. 
Hittil i år har byggevarehandelen en 
nedgang på 4,3 prosent sammenlignet 
med �oråret. Nedgangen fordeler seg 
over hele landet.
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Ny regionsjef i Relekta
Finn Ivar Bjørkvoll (36) har tiltrått 
stillingen som regionsjef i Relekta AS, 
avd Auto & Industri. Som regionsjef 
har han ansvaret for selgere fra Nord-
Trøndelag i nord til Stavanger i sør. 
Han  er bosatt i Melhus og jobber 
også med egen kundeportefølje i Sør-
Trøndelag. 

Bjørkvoll er utdannet som teknolog 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og 
NTNU.  I 2007 begynte han i Relekta 
som salgsrepresentant og senere dis-
triktssjef.

Ny distriktssjef hos Norsk 
Industriolje
Kenneth Dale (29 år) er blitt dis-
triktssjef for Sør-Østlandet i Relekta, 
avdeling Norsk Industriolje. Han har 
ansvar for �ere selgere på Sør-Østlan-
det i tillegg til eget salgsdistrikt, Han 
har jobbet i Relekta siden november 
2011 og har 7 års bakgrunn fra indus-
triproduksjon i Tellefsdal Kjetting. 

En  del  av         Snick ar laget  Norden

Ta neste steg,
- bli din lokale 

trappeforhandler
VI SØKER: Person/eier av �rma med erfaring 

innen salg i trappe-/ byggebransjen og  
som ønsker å ta et steg videre i livet.

Trappekompaniet er en av Norges største og ledende
forhandlere av trapp og trappeløsninger.

Vi er en del av Snickarlaget Norden AB
som er Nordens tredje største tretrapp-produsent.

Vi tilbyr mulighet til å jobbe selvstendig med markedets største sortiment, 
landsdekkende montørnettverk og ledende trappekompetanse på laget.

I rette tilfeller kan vi tilby f.eks. fast lønn/provisjon, «sign on fee», 
oppkjøp av bedrift /fabrikk, lokalt medeierskap osv. 

For mer informasjon, se våre websider:
www.trappekompaniet.no/om-oss/bli-forhandlere

TRAPPER ER MER ENN FUNKSJON
- DET ER DESIGN OGSÅ.

Hele  norges  t rappeleverandør

Moelven og Jotun i samarbeid om ferdig malt kledning

Moelven og Jotun har over en periode 
samarbeidet for å utvikle en grun-
ning som gir bedre heft og beskytter 
mot UV-stråling, råte og svertesopp. 
Det har vært et ønske om å utvikle 
en grunning som gir mer pigment 
som igjen gir bedre beskyttelse mot 
UV-stråling.  Med Visir grunning og 
Drygolin Ultimat maling får man en 
forbedret over�ate. Den inneholder 
også fungicider (soppdrepere) som er 

godkjent i Biocid-direktivet. Industriell  
over�atebehandling er: 
a) Tids- og kostnadse�ektivt for kun-
den, B) man unngår krympestriper, c) 
farge og glans holder lenger, d)  man 
beskytter kledningen frem til toppstrø-
ket legges på og montering blir mindre 
avhengig av været, og e) behandlingen 
skjer under optimale forhold. 

Ny og forbedret forside på 
kledningen: Heftig kled-
ning!
Pål Reinert Bredvei i Jotun mener 
at Jotuns nye grunning sammen 
med Moelvens innovasjon, den nye 
kledningen Heftig, tilbyr det beste 
fra to verdener.  Forsiden har en mer 
homogen over�ate tilpasset industri-
ell over�atebehandling, med mindre 
�berreisning og bedre vedheft.  Den 
viktigste gevinsten er bedre heft, at 
først grunning og deretter maling vil 
sitte bedre. På den nye kledningsforsi-
den er all kvist rubbet. 

T.v: Pål Reinert Bredvei i Jotun 
og Halvard Nørbech i Moelven
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- detaljer som teller

Tlf.: 31 29 75 75 - info@nibu.no - www.nibu.no

QUATURIS S - Uttrekk for 
standard hjørneskap

Med softclose demping, medbringer for nederste
hylleplan og åpningsbegrenser.

Hyllen svinger nesten helt ut av skapet og gir 
optimal tilgang til skapets innhold.

Hylleplater i tre som tåler en belastning på inntil 
20 kg hver. Med antisklibelegg og krom reiling.

Hyllen kan justeres trinnløst i høyden uten bruk 
av verktøy.

Ny direktør på Moelven 
Løten AS
Lars Grøtta går fra stillingen som 
markedssjef på Moelven Våler AS til å 
bli ny direktør på Moelven Løten AS. 
Han tar over etter Håkon Kildahl, som 
går over til en ren markedssjefstilling i 
Moelven Løten AS. Håkon Kildahl har 
jobbet i Moelven Løten som direktør 
med markedsansvar siden 2009, men 
ønsker nå selv å fokusere 100 prosent 
på å jobbe med markedet som mar-
kedssjef, og overlater sjefsroret til Lars 
Grøtta.  Grøtta og Kildahl begynner i 
sine respektive nye jobber 1. september 
i år.

I tillegg til at Grøtta og Kildahl 
får seg nye jobber, går selger Espen 
Nøttåsen fra Moelven Løten AS inn 
i markedsavdelingen i Moelven Våler 
AS. Hans Marius Skjærstad går også 
fra nåværende delt stilling som planleg-
gingsleder i Moelven Løten AS og 
Moelven Våler AS til 100% stilling 
som produktsjef i Moelven Våler AS.

Ny administrerende direktør i Treindustrien

Henriksen Snekkeri AS
Henriksen Snekkeri AS har nylig 
fått �ere medeiere samt ny dag-
lig leder, industridesigneren Ivar 
Grødal. Med omlegging av strategi 
og satsning på å være totalleve-
randør av spesialinnredning, så er 
virksomheten i ferd med å doble 
omsetningen i forhold til et par år 
tilbake. Virksomheten har i tillegg 
til designkompetanse også styrket 

driften med solid prosjektleder- 
erfaring. Henriksen Snekkeri frem-
står som en ressurs for arkitekter og 
kunder med behov for bistand til å 
utvikle skreddersydde innredninger og 
komplekse leveranser. Med leveranser 
til Handelshøyskolen, Statoil, Stor-
tinget, Riccovero klesbutikker og en 
rekke andre spennende prosjekter, så 
har Henriksen Snekkeri hatt en �ott 
start i 2013 med den nye satsningen.

Heidi Kielland (45) er ansatt som ny 
administrerende direktør i Treindus-
trien. Hun vil tiltre stillingen 1. august 
2013.  Kielland er utdannet �skeri-
økonom, og kommer fra stillingen som 
fabrikksjef på Weber Leca i Lillestrøm.

- Vi er glade for å ha knyttet til oss 
Heidi Kielland, og ser frem til å få 
henne med på laget i en svært krevende 
og utfordrende tid for bransjen og hele 
verdikjeden, sier styreleder i Treindus-
trien, Knut Ringvold.

Ny regionsjef i Stangeskovene
Sverre Kværner går fra stillingen som adm. dir i Moelven Wood til Stangeskovene 
der han blir regionsjef.  Han skal ha ansvar for selskapets byggevarehandel på 
Romerike.
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Denne "guiden" skal være en lettfattelig oversikt over de forskjellige �rmaer som er leverandører til hen-
holdsvis byggebransjen og til trevarebransjen.  Kjøpeguiden trykkes i hvert nummer av bladet og vil bli 
kontinuerlig ajourført.  Hvert �rma betaler en mindre avgift for oppføring under de forskjellige grupper.
Første oppføring:  Kr. 800 for 3 linjer pr. år. - Ekstra oppføring:  Kr. 450 for 3 linjer pr. år -. Ekstra linjer: 
Kr. 150 pr. linje pr. år. Bestillingen er for min. 1 år og løper til den sies opp skriftlig.   Tlf. 40 84 59 94.

Terasse/balkongdører
 
H-VINDUET FJERDINGSTAD AS
3300 Hokksund
Tlf. 32 25 16 00  Fax 32 25 16 16
e-post:  �rmapost@�erdingstad.no
www.�erdingstad.no
     
FØRRE TREVAREFABRIKK AS
5563 Førres�orden
Tlf. 52 75 44 70 Fax 52 75 44 79
e-mail: post@forretrevare.no
www.forretrevare.no 

H-VINDUET BAUGE AS
6900 Florø 
Tlf. 57 75 20 80 Fax 57 74 18 48  
E-post: sentral@baugetrevare.no

LILLERØNNING    
SNEKKERIFABRIKK A/S
7387 Singsås
Tlf. 72 43 60 60 Fax 72 43 60 61

J. FJELDTVEDT AS
Sjoareset
5419 FITJAR
Tlf. 53 45 89 70 Fax 53 45 89 80

SKJOLD DØREN AS
Isvik
5574 Skjold
Tlf. 52 76 73 33  Fax. 52 76 73 44
E-post: �rmapost@skjolddoren.no
www.skjolddoren.no

TRENOR VINDUER AS   
Postboks 4
8641 Hemnesberget  
Tlf. 75 19 04 00  faks 75 19 04 40 
E-mail: vinduer@trenor.no

Leverandører til byggebransjen

Brann/lyd-dører
ANDBERG SNEKKERFABRIKK AS
9357 Tennevoll
Tlf. 77 17 51 01 Fax 77 17 52 89

AT TRE AS
2436 Våler
Tlf. 62 42 96 80 Fax 62 42 96 81
e-mail:  bjorn.toraasen@attre.no
Laminatdører

JELD-WEN Norge AS                           
Gjerdrumsvei 10 D  
0484 Oslo    
Salg og mark.føring av Swedoor dører 
laminat/innerdørermassive dører/ytterdører 
Tlf. 22 02 72  00 Fax 22 02 72 01 
www.swedoor.no   
 
JØMNA BRUG A/S
2416 Jømna
Tlf. 62 43 59 50 Fax 62 43 59 60
Brann/lydklassi�serte fyllingsdører

NORDIC DØRFABRIKK AS
Kvavik
4580 Lyngdal
Tlf. 38 33 05 00  Fax 38 34 33 57
E-mail: post@nordicdoor.no

RUUD TREVARE A/S
2080 Eidsvoll
Tlf. 63 95 90 80 Fax 63 96 20 13

SCANFLEX A/S
4760  Birkeland
Tlf. 37 28 00 00 Fax 37 28 00 10

Skyvedører
H-VINDUET FJERDINGSTAD AS
3300 Hokksund
Tlf. 32 25 16 00  Fax 32 25 16 16
e-post:  �rmapost@�erdingstad.no
www.�erdingstad.no

ULDAL AS    
Postboks 98    
4795 Birkeland    
Tlf. 38 13 71 00   Fax 38 13 79 01  
E-mail:  uldal.birkeland@byggma.no 
www.byggma.no 
 
Innerdører
AT TRE AS
2436 Våler
Tlf. 62 42 96 80 Fax 62 42 96 81
e-mail:  �rmapost@attre.no
web: www.attre.no
Laminatdører
     
JELD-WEN Norge AS                           
Gjerdrumsvei 10 D  
0484 Oslo    
Salg og mark.føring av Swedoor dører-
laminat/innerdører/massive dører/ytterdører 
Tlf. 22 02 72  00 Fax 22 02 72 01  
www.swedoor.no

KLOPPEN TREVARE AS  
2850  Lena    
Tlf. 61 16 86 66 Fax 61 16 16 76  
 
NORDIC DØRFABRIKK AS                              
Kvavik                                             
4580 Lyngdal    
Tlf. 38 33 05 00  Fax 38 34 33 57  
E-mail: post@nordicdoor.no

O. OLSEN SNEKKERFABRIKK A/S
8607 MO I RANA
Tlf. 75 12 48 00 Fax 75 12 48  40
RUUD TREVARE A/S
2080  Eidsvoll
Tlf. 63 95 90 80 Fax 63 96 20 13  
E-mail: �rmapost@ruudtrevare.no

RØEDS TREVARE A/S
Postboks 253
3201 Sande�ord
Tlf. 33 46 40 31 Fax 33 46 89 31
E-post: post@tun.no
Spesialitet: Tun-døren

SCANFLEX A/S
4760  Birkeland
Tlf. 37 28 00 00 Fax 37 28 00 10

TREVAREN EYDEHAVN AS  
Helle     
4810 Eydehavn    
Tlf. 37 03 16 00 Fax 37 03 16 03
www.trevaren.no   
Spesialdører 

Innerdører forts...

HVEM LEVERER HVA?
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Dører
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Ytterdører

EGE DØR AS 
Tengsareidveien 8
4370 Egersund
Tlf 51 4 933 44,Fax 51 49 35 54
post@egedorer.no
www.egedorer.no 

HOVLAND TREVAREFABRIKK A/S
Jærveien 1250 
4375 Hellvik
Tlf. +47 90 40 01 50  Fax +4751490255
E-mail: �rmapost@hovlandtrevare.no

J. FJELDTVEDT AS
Sjoareset
5419 FITJAR
Tlf. 53 45 89 70 Fax 53 45 89 80

JELD-WEN Norge AS
Gjerdrumsvei 10 D
0484 Oslo
Salg og mark.føring av Swedoor dører
laminat/innerdører/massive dører/ytterdører
Tlf. 22 02 72  00 Fax 22 02 72 01
www.swedoor.no

JØMNA BRUG A/S
2416  Jømna
Tlf. 62 43 59 50 Fax 62 43 59 60

Terrasse/balkongdører Ytterdører forts......

ULDAL AS    
Postboks 98    
4795 Birkeland    
Tlf. 38 13 71 00   Fax 38 13 79 01  
E-mail:  uldal.birkeland@byggma.no www.
byggma.no
     
DØRFABRIKKEN VATNESTRØM AS 
4730  Vatnestrøm    
Tlf. 37 96 10 50  Fax 37 96 10 60
E-mail: post@dorfabrikken.no
Vi skreddersyr dine dører

HVEM LEVERER HVA?

GRANDAL TREVARE A/S
4770  Høvåg
Tlf. 37 26 92 92 Fax 37 26 92 90
E-mail: �rma@grandal.no
www.grandal.no

LISTA TREINDUSTRI a/s
4650 Vanse
Tlf. 38 39 41 00 Fax 38 39 43 20
Spesialitet: LiGa-porten
     
TROLLHEIM VEKST AS
6650 Surnadal
Tlf 71 65 77 77 / fax 71 66 22 56
www.trollheim.no
Spesialitet : Kvalitetsporten “Møreporten”

FOSS SNEKKERI A/S
Stensveien 29
7336 Meldal
Tlf. 72 49 58 00 Fax 72 49 58 01

HAMRAN SNEKKERVERKSTED AS 
4590  Snartemo
Tlf. 38 34 94 50 Fax 38 34 94 51
e-mail: hamran@hamran .no
www.hamran.no

KVANDAL  KJØKKEN AS
Leland
8890 Leir�ord
Tlf. 75 04 84 22 Fax 75 04 84 33

STRAI  KJØKKEN A/S
Setesdalsveien 240
4618  Kristiansand S.
Tlf. 38 00 33 00, e-post: post@strai.no

ØYFJELL TREINDUSTRI AS 
Drivarbekkdalen
3890 Vinje
Tlf: 35 59 50 99
E-post: post@oy�ellkjokken.no

     
 

O.H. INDUSTRI A/S
Smedevej 17
DK-7430 Ikast
Tlf: +45 9725 1200 Fax +45 9725 1617
E-mail: ohi@ohindustri.com
www.ohindustri.com

RØED TREVARE A/S
Postboks 253
3201 Sande�ord
Tlf. 33 46 40 31  Fax 33 46 89 31
E-post: post@tun.no
Spesialitet: Tun-døren

SKJOLD DØREN AS
Isvik
5574 Skjold
Tlf. 52 76 73 33  Fax. 52 76 73 44
E-post: �rmapost@skjolddoren.no
www.skjolddoren.no
  
TREVAREN EYDEHAVN AS  
Helle     
4810 Eydehavn    
Tlf. 37 03 16 00 Fax 37 03 16 03
www.trevaren.no 
Spesialdører 
     
DØRFABRIKKEN VATNESTRØM 
4730  Vatnestrøm   
Tlf. 37 96 10 50  Fax 37 96 10 60
E-mail: post@dorfabrikken.no
Vi skreddersyr dine dører

ØRA TREVARE A/S   
Postboks 136
7361  Røros    
Tlf. 72 40 94 80 Fax 72 40 94 90
E.mail:  ora.trevare@oratrevare.no
www.oratrevare.no

       
Dørkarmer

 Garasjeporter/portåpner

  Kjøkken/bad/garderobe

K
JØ

PE
G

U
ID

E

Fasade- og veggpaneler

DECOLINQ AS
Hagaveien 51
3275 Svarstad
www.decolinq.no
Eksteriør: fasade i kompaktlaminat
Interiør: paneler og toalettskillevegger

RUUD TREVARE A/S
2080  Eidsvoll
Tlf. 63 95 90 80 Fax 63 96 20 13 
E-mail: �rmapost@ruudtrevare.no

tlf: 35 900 950 www.dindør.no
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Trapper forts.

HVEM LEVERER HVA?

HEMNES LIST AS
Grepperud
1970 Hemnes
Tlf. 63 85 83 88 Fax 63 85 05 34
Furu listverk ubeh/malt MDF listverk 
utforinger Badstuepanel i osp/svartor

O. OLSEN SNEKKERFABRIKK A/S
8607  MO I RANA
Tlf. 75 12 48 00 Fax 75 12 48 40

RINDALSLIST AS
6657 Rindal
Tlf. 71 66 46 40 Fax 71 66 41 41
e-post:  post@rindalslist.no

SANGNES TREVARE AS
2846  Bøverbru
Tlf. 61 19 84 00 Fax 61 19 60 38
E-post  post@sangnestrevare.no

SÖDRA INTERIØR AS
Balder Allé 2
2050 Jessheim
Tlf: 63 94 35 50 Fax: 63 94 35 60
Listverk og panel i alle tresorter

AT TRE AS
2436 Våler
Tlf. 62 42 96 80 Fax 62 42 96 81
e-mail:  bjorn.toraasen@attre.no
Spanskvegger    
 
DESIGN & 3 INTERIØR AS
Semsveien 86
3300 Hokksund
Tlf: 32 75 05 50 fax: 32 75 05 51
e-mail: post@d3interior.no
www.d3interior.no

HENRIKSENS SNEKKERI AS
Tlf. 370 99 505
www.henriksen-snekkeri.no
 
JØNDAL & HOFF    
SNEKKERVERKSTED AS  
Elveveien 26/28    
1472 Fjellhamar    
Tlf. 67 98 05 20  Fax 67 98 05 29

MINDE SNEKKERI AS
5073 Bergen
Tlf: 55205454 www.minde-snekkeri.no

RØE TREVARE CORIFORM A/S 
7600  Levanger    
Tlf. 74 08 40 00 Fax 74 08 34 40 
Spesial:  Corian sammen med tre

SOGNATRE AS
Tlf: 57 67 16 86   Fax: 57 67 12 52
www.sognatre.no

TREPROSJEKT AS   
4353 Klepp Stasjon
Tlf. 51 78 98 80 Fax 51 78 98 81
www.treprosjekt.no

HAGEN SNEKKERVERKSTED
4120 Tau
Tlf. 51 74 66 24  Fax 51 74 53 25
www.hagen-snekkerverksted.no
     
RAKKESTAD TREVARE AS
1892 Degernes
Tlf. 69 22 77 15 Fax 69 22 77 65
E-post: sprosser@rakkestadtrevare.no
www.rakkestadtrevare.no  
     
TROLLHEIM VEKST AS
6650 Surnadal
Tlf.71 65 77 77 / fax 71 66 22 56
www.trollheim.no
Spesialitet: Kvalitetssprosser.

EIKTRAPP AS
6394 Fiksdal
www.eiktrapp.no

FAGTRAPP AS    
2338 Espa    
Tlf. 62 58 03  03  Fax 62 58 04 39

FREKHAUGTRAPPA AS
Hanstveit
5283 Fotlandsvåg
TLF 56 34 06 66 
E post: �rmapost@frekhaugtrappa.no
www.frekhaugtrappa.no

HAFRSFJORD TRE AS
Godesethdalen 22, 4034 Stavanger
Tlf. 51 95 10 00

HAGEN AS    
Visnesvegen 5    
6783  Stryn    
Trappestudio i Oslo, Stavanger, Bergen, 
Ålesund, Trondheim, Gjøvik  
Tlf. 57  87 35 00    
www.stryntrappa.no   
E-post:  strynhagen.eu

       Listverk
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       Spesialinnredninger

     Sprosserammer/

     skodder

     Trapper

     Vinduer

    
HESTNÆS TRAPPEFABRIKK A/S 
2338  Espa    
Tlf. 62 58 01 91 Fax 62 58 04 05   
     
INNVÆR A/S TRAPPEFABRIKK  
5430  Bremnes    
Tlf. 53  42 85 40 Fax 53 42 85 49

L-TRAPP A/S    
Prestegårdskogen    
4790  Lillesand    
Tlf. 37 26 98 00 Fax 37 26 98 01
 
MELBY SNEKKERVERKSTED A/S 
6490  Eide    
Tlf. 71 29  99 20 Fax 71 29 67 81  
     
MYRLI TREVARE A/S   
2340 Løten    
Tlf. 62 59 05 64 Fax 62 59 24 44  
     
SOGNATRE AS    
Tlf: 57 67 16 86   Fax: 57 67 12 52  
www.sognatre.no

SULDAL TREVARE AS   
4230 Sand    
Tlf. 52 79 04 30  Fax 52 79 04 31  
www.suldal-trevare.no   
post@suldal-trevare.no

TARRALDSEN TREVARE AS  
3855 Treungen    
Tlf. 35 04 88 80 Fax 35 08 88 89  
E-mail: �rmapost@tarraldsen.no

TRAPPESPESIALISTEN AS
3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 00 33 Fax 33 05 03 33
E-mail: post@trappespesialisten.no

TRE TRAPP AS    
Åsvn. 6     
3475 Sætre    
Tlf. 32 79 16 22 Fax 32 79 02 75

TYDAL TRAPPEFABRIKK AS  
7590 Tydal    
Tlf. 73 81 57 12 Fax 73 81 55 11  
E-mail:  ty-trapp@tydalsnett.no 

Buede vinduer
HOVLAND TREVAREFABRIKK A/S
Jærveien 1250 
4375 Hellvik
Tlf. +47 90 40 01 50, Fax 51 49 02 55
E-mail.: �rmapost@hovlandtrevare.no

Spesialinnredninger forts.
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TROLL TREVAREFABRIKK AS
Gamle Raveiien 93, 3270 Larvik
Tlf. 33 13 38 20 Fax 33 13 38 21
Post@trolltrevarefabrikk.no   
www.trolltrevarefabrikk.no   
 
Koblede vinduer 

BYKLE VINDU AS
4754  Bykle
Tlf. 37 93 93 00 Fax 37 93 93 01

HANSEN & JUSTNÆS A/S
Buråsen 13
4636  Kristiansand S
Tlf. 38 14 45 00  Fax 38 14 45 01
E-post: post@h-j.no

K. SOLEM SNEKKERI
7350  Buvika
Tlf. 72 86 51 12 Fax 72 86 50 30

LØKEN TREVARE A/S
Industrivn. 6
1870 Ørje
Tlf. 69 81 35 00 Fax 69 61 35 01 
     
SMØLAVINDUET AS
6570  Edøy
Tlf. 71 54 43 50 Fax 71 54 43 51

SOLFJELD Tre og Tradisjon AS
Sol�ellveien 1
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 21 38 
post@sol�eld.no     www.sol�eld.no
Spesialitet: pro�ler og beslag tilpasses 
byggestil
 
STORÅS TREVARE  A/S
7334  Storås
Tlf. 72 49 81 65 Fax 72 49 85 05

TROLLHEIM VEKST AS
6650 Surnadal
Tlf.71 65 77 77 / 71 66 22 56
www.trollheimsvinduet.no
Spesialitet: Hyttevinduet  ”Trollheim”
    
ULDAL AS    
Postboks 98    
4795 Birkeland    
Tlf. 38 13 71 00   Fax 38 13 79 01  
E-mail:  uldal.birkeland@byggma.no 
www.byggma.no
    

HVEM LEVERER HVA?
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K. SOLEM SNEKKERI
7350  Buvika
Tlf. 72 86 51 12 Fax 72 86 50 30

LILLERØNNING    
SNEKKERIFABRIKK A/S
7387 Singsås
Tlf. 72 43 60 60 Fax 72 43 60 61

LØKEN TREVARE A/S
Industrivn. 6
1870 Ørje
Tlf.  69 81 35 00 Fax 69 81 35 01

SOLLIHØGDA TREVAREFABRIKK
2092  Minnesund
Tlf. 63 96 80 05 Fax 63 95 60 21
Hjemmes: www.sollihogda.com
E.mail:  info@sollihogda.com
Spesial:  Vinduer i gammel stil

STORÅS TREVARE A/S
7334  Storås
Tlf. 72 49 81 65 Fax 72 49 85 05

TRENOR VINDUER AS
Postboks 4
8641 Hemnesberget
Tlf. 75 19 04 00  faks 75 19 04 40 
E-mail: vinduer@trenor.no

ULDAL AS    
Postboks 98    
4795 Birkeland    
Tlf. 38 13 71 00   Fax 38 13 79 01  
E-mail:  uldal.birkeland@byggma.no www.
byggma.no    
 
ØRA TREVARE A/S
Postboks 136    
7361  Røros    
Tlf. 72 40 94 80 Fax 72 40 94 90
E.mail:  ora.trevare@oratrevare.no
www.oratrevare.no

Takvinduer
VELUX Norge AS
Postboks 4224 - Nydalen
00401 Oslo
Tlf. 22 51 06 00 Fax 22 51 06 10
E-post: VELUX-NO@VELUX.com
www.VELUX.no
Takvinduer, solfangere og solskjerming

ØRA TREVARE A/S   
7361  Røros  
Tlf. 72 40 94 80 Fax 72 40 94 90 
E.mail:  ora.trevare@oratrevare.n 
Hjemmes:  www.oratrevare.no

ØSTLANDSKE VINDU AS
Brandvalvegen 851, 2219  Brandval
Tlf. 62 82 52 21 Fax 62 82 31 35

Brann/Lydvinduer
SOLFJELD Tre og Tradisjon AS
Sol�ellveien 1
4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 21 38 
post@sol�eld.no     www.sol�eld.no
Spesialitet:  Koblede støystopp  og 
isolerglass støystopp

TRENOR Vinduer AS
Postboks 4
8641 Hemnesberget
Tlf. 75 19 04 00  faks 75 19 04 40 
E-mail: vinduer@trenor.no

Vinduer                           
m/energi/isolerglass
   
FREKHAUG VINDUET A/S
5918 Frekhaug
Tlf. 56 17 44 40 Fax 56 17 44 80
Spesial:  Vinduer i gammel stil

FØRRE TREVAREFABRIKK AS
5563 Førres�orden
Tlf. 52 75 44 70 Fax 52 75 44 79
e-mail: post@forretrevare.no
www.forretrevare.no

HANSEN & JUSTNÆS A/S
Buråsen 13
4636  Kristiansand S
Tlf. 38 14 45 00  Fax 38 14 45 01
E-post: post@h-j.no

H-VINDUET BAUGE AS
6900 Florø 
Tlf. 57 75 20 80 Fax 57 74 18 48 
E-post: sentral@h-vinduetbauge.no

H-VINDUET FJERDINGSTAD AS
3300 Hokksund
Tlf. 32 25 16 00  Fax 32 25 16 16
e-post:  �rmapost@�erdingstad.no
www.�erdingstad.no

J. FJELDTVEDT AS
Sjoareset
5419 FITJAR
Tlf. 53 45 89 70 Fax 53 45 89 80
Vinduer i gammel stil

Vinduer m/energi/
isolerglass forts..Buede vinduer forts. Koblede vinduer forts.
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BIOBE AS
Postboks 1425
1602 Fredrikstad
Tlf. 69 35 10 20  Fax 69 35 10 60
www.biobe.no
Spesialprodukt: Spalteventiler

DORMA Norge AS
Postboks 195 Alnabru
Alfasetveien 1 
0614 Oslo
Tlf. 23 17 68 00 / post@dorma.no / 
christian.kiledal@dorma.no
www.dorma.no

GUNNAR EIKLID AS
Østre Aker vei 213
0975 Oslo
Tlf: 22 80 33 50  Fax: 22 80 33 51
www.eiklid.no
eiklid@eiklid.no
    
INDUSTRIBESLAG AS 
Brøttemsveien 105, 7072 Heimdal  
P.B. 5718, Sluppen, 7437 Trondheim 
Tetningslist, skruer, festemidler,     
hengsler, låser og øvrig beslag til                
dører, vinduer og kjøkken. 
Tlf: 73 95 66 00 Faks: 73 95 66 31 
E-post: �rmapost@industribeslag.no www.
industribeslag.no

IPA-BESLAG
A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK
DK-9240 Nibe, Danmark
Tlf. +45 98 35 15 00 Fax:+45 98 35 22 00
Representanter i Norge:   
IPA Trondheim
Tore Dahl
Ingvald Ystergaardsvei 23
7047 Trondheim
Tel.: 7390 7330  Fax: 7390 7331
Mobil: 9829 8317
E-mail: td@ipa�ttings.com

HVEM LEVERER HVA?

P. BLAKSTAD AS
Fossegrenda 13
7038  Trondheim
Tlf. 73 95 79 60 Fax 73 95 79 79
E-mail:  �rmapost@p-blakstad.no
Sponavsug - luftbefuktning

 
Møbelbeslag/låser  
     
GUNNAR EIKLID AS
Østre Aker vei 213
0975 Oslo
Tlf: 22 80 33 50  Fax: 22 80 33 51
www.eiklid.no
eiklid@eiklid.no

Skyvedørsbeslag
SystemBeslag AS
Tlf. 611 69 900
www.systembeslag. no
 
Vindu- og Dørbeslag 

ABRA BESLAG AS
P.B. 1801, Lade
7440  Trondheim
Tlf. 73 89 44 21 / 22
www.abrabeslag.no

ASSA OEM AB
Bruksgatan 17
S-414 51 Gøteborg
Tlf:  (46) 31 704 40 00 
Fax:  (46) 31 14 93 73
info.�x@assaoem.se
www.�x.se
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MILA BESLAG A/S                  
H.C. Ørsted Vej 18    
DK- 3000 Helsingør 
tlf.: +45 49139900 fax.: +45 49139893 
e-post: info@mila.dk
www.mila.dk

MøllerUndall AS   
Hamborgt.21    
3007 Drammen  Tlf. 06866   
�rmapost@mu.no 
Industri; bma@mu.no  
www.mu.no

OPTIMERA INDUSTRI
Østre Aker vei 260, 0915 Oslo
Tlf. 47 64 80 00   Faks. 22 16 89 03
industri@optimera.no    
optimeraindustri.no 
MDF, spon, x-�ner, limfog, 
laminat, benkeplater, komponenter 
til trapp, dør og vindu
                                                                 
AS PEDER NIELSEN   
BESLAGFABRIK   
Nørregade 25    
DK-9700 Brønderslev  
Tlf.+45 96455656  Fax +45 96455657  
www.pn-beslag.dk   
e-mail: info@pn.dk  
Kontaktpersoner i Norge
Helge Olav Nyhus    
Mob: 913 89 810
Fax: 63 82 88 78
E-post: hon@pn.dk

RM BESLAG AS 
Postboks 72
3081 Holmestrand
Tlf/fax: 33 05 18 83 - Mob: 93 02 62 40
E-mail: ru-malm@online.no

       Arbeidsmiljø

      Beslag

Vindu- og dørbeslag 

BRØDR. ØYEHAUG AS
Boks 156
6151 Ørsta
Tlf. 70 04 99 00 Fax 70 04 99 50
www.oyehaug.no
Spesialitet:  tredreiing-fresing
Rundstokk - dekkpropper

Leverandører til trevarebransjen

HAMRAN SNEKKERVERKSTED 
4590  Snartemo
Tlf. 38 34 94 50 Fax 38 34 94 51
E-mail:  hamran@hamran.no
www. hamran.no
Høvelbenker

NESBYEN TREVARE
3540  Nesbyen
Tlf. 32 07 11 24 Fax 32 07 19 06
Spesialitet:
Hamstra Insektrullegardiner

RISKA TREDREIER
Tredreiermester Rolf Tore Riska
Tlf: 51 66 14 95 Fax: 51 66 14 14
E-post: rtr@riskatredreier.no
www.riskatredreier.no

VOSS MØBEL- OG    
TREVAREVERKSTAD AS
Tjukkebygdvegen 7
5700 Voss
Tlf. 56 52 10 10   Fax  56 52 10 20

Diverse forts.. Diverse forts..

Vindu- og dørbeslag 

     Diverse
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     Balustre og meglere
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Leverandører til trevarebransjen

SKANDI BESLAG A/S
Postboks 40
DK-4040 Jyllinge (København)
Tlf. +45 4678 9600  Fax +45 4673 1710
WEB: www.skandi.dk  
mailbox@skandi.dk

TRIO VING A/S
Boks 5010 Høyden, 1522 Moss
Tlf. 69 24 52 00  Fax 69 24 52 50
Avdeling Oslo:
Brobekkvn. 80
0583  Oslo
Tlf. 22 37 30 00/22 37 30 50
Hjemmeside:  www.trioving.no

BRØDR. ØYEHAUG AS
Boks 156
6151 Ørsta
Tlf. 70 04 99 00 Fax 70 04 99 50
www.oyehaug.no

RISKA TREDREIER
Tredreiermester Rolf Tore Riska
Tlf: 51 66 14 95 Fax: 51 66 14 14
E-post: rtr@riskatredreier.no
www.riskatredreier.no

SOLØR-SKAFT A/S
2270 Flisa
Tlf. 62 95 11 29 Fax 62 95 00 25
E-mail: roarskog@frisurf.no
Hjemmeside:  www.solorskaft.no
Balustre, meglere og rundstokk
i 8 tresorter

     Finerte plateprodukter
AANESLAND FABRIKKER AS
4795 Birkeland
Tlf. 37 27 62 99 Fax 37 27 65 78
post@aaneslandfabrikker.no
www.aaneslandfabrikker.no
Søyler, balustre, meglere, spesial

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553
3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00 Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no
www.bergsli.no

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

FALKENBERG AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01
E-mail:  info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

FØNHUS MASKIN AS  
3261  Larvik
Tlf.. 33 16 56 50 Fax 33 16 56 60
www.fonhus.no

P. BLAKSTAD AS
Fossegrenda 13
7038  Trondheim
Tlf. 73 95 79 60 Fax 73 95 79 79
E-mail:  �rmapost@p-blakstad.no

TRETEK - tre og ove�ateteknik as
Postboks 8208 - Spjelkavik
6022  Ålesund
Tlf. 70 14 61 00 - Fax 70 14 60 58
e-post:  info@tretek.no
www.tretek.no

VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

WILHELM RAMM LTD A/S
Krusesgt. 11
0263 Oslo
Tlf. 22 12 81 00 Fax 22 44 24 17

O.H. INDUSTRI A/S
Smedevej 17
DK-7430 Ikast
Tlf: +45 9725 1200 Fax +45 9725 1617
E-mail: ohi@ohindustri.com
www.ohindustri.com

TRYSIL INTERIØRTRE AL  
2422 Nybergsund    
Tlf. 62 44 97 00 Fax 62 44 97 01
E-mail: interiortre@trysil-interiortre.no

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553
3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00 Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no
www.bergsli.no

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

FALKENBERG AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01
E-mail:  info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

FØNHUS MASKIN AS  
3261  Larvik
Tlf.. 33 16 56 50 Fax 33 16 56 60
www.fonhus.no

P. BLAKSTAD AS
Fossegrenda 13
7038  Trondheim
Tlf. 73 95 79 60 Fax 73 95 79 79
E-mail:  �rmapost@p-blakstad.no

TRETEK - tre og ove�ateteknikk as
Postboks 8208 - Spjelkavik
6022  Ålesund
Tlf. 70 14 61 00   Fax 70 14 60 58
e-post:  info@tretek.no
www.tretek.no 
  
VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

Balustre og meglere forts..Vindu- og dørbeslag 

     Dørterskler

     Flishugger/kvern

     Brikketeringsanlegg
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AKZO NOBEL COATINGS AS 
Casco Adhesives
Postboks 565
1411  KOLBOTN
Tlf. 66 81 95 00 Fax 66 81 95 53
E-mail:  norge@akzonobel.com

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

KRYSTAL AS    
Neder Eiker v. 37 C
3045 Drammen
Salgskontakt:  970 91 933

SÖDRA INTERIÖR AS                         
Balder Allé 2
2050 Jessheim
Tlf: 63 94 35 50 Fax: 63 94 35 60
E-post: post@gapro.no
Møbelplater, hobbyplater, benkeplater, 
løvtreplater, gardinbrett, bueportaler,  utfo-
ringer, listverk

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553
3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00   Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no  
www.bergsli.no

FØNHUS MASKIN AS  
3261  Larvik
Tlf.. 33 16 56 50  Fax 33 16 56 60
www.fonhus.no

TRETEK - tre og ove�ateteknik as
Postboks 8208 - Spjelkavik
6022  Ålesund
Tlf. 70 14 61 00 - Fax 70 14 60 58
e-post:  info@tretek.no
www.tretek.no

RUUD TREVARE A/S
2080  Eidsvoll
Tlf. 63 95 90 80 Fax 63 96 20 13 
E-mail: �rmapost@ruudtrevare.no

Leverandører til trevarebransjen

T-KOMPONENT AS 
6657 RINDAL 
Tlf. 71 66 45 00 Fax: 71 66 45 30 
E-post: post@t-komponent.no 
www.t-komponent.no 
Limtreplater, utforinger, hobbyplater, frisede 
fyllinger, høvlede emner, 
trappetrinn og trappevanger

TROLLHEIM VEKST AS
6650 Surnadal
Tlf. 71 65 77 77 / fax. 71 66 22 56
www.trollheim.no
Alt i furu limtreplater.
Når kvalitet teller for kunden.
 

DORMA Norge AS
Postboks 195 Alnabru
Alfasetveien 1 
0614 Oslo
Tlf. 23 17 68 00 / post@dorma.no / 
christian.kiledal@dorma.no
www.dorma.no

      Limprodukter

      Limtreplater
     Låser

      Laminerte emner

 
Lakkering

 HPL-laminat

DECOLINQ AS
Hagaveien 51
3275 Svarstad
www.decolinq.no
ABET, DEKODUR, OBERFLEX
laminat, kompakt, kantlister
oppliming, komponenter

 
Fuktmålere

 Glassprodukter

MOELVEN PROFIL AS
Industrivegen
2260 Kirkenær
Tlf. 99 11 22 38 - Fax 62 94 15 81
E-mail: post.pro�l@moelven.no

Limtreplater forts..

Totalleverandør av Interiør og bygningsglass 
Tlf. 38 15 10 00 

Isoler-, Brann-, Herdet-, Laminert-, Bearbeidet-, Herdet/laminert- 

kundeservice@cg-glass.no       www.cg-glass.no 
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MøllerUndall AS    
Hamborgt.21     
3007 Drammen    
Tlf. 06866     
�rmapost@mu.no  
Industri;     bma@mu.no   
www.mu.no

TRIOVING A/S
Boks 5010 - Høyden, 1505  MOSS
Tlf. 69 24 52 00    Fax 69 24 52 50
Avdeling Oslo:
Brobekkvn. 80
0583  Oslo
Tlf. 22 37 30 00/22 37 30 50
www.trioving.no

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553, 3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00 Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no
www.bergsli.no

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

FALKENBERG AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01
E-mail:  info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

HM VERKTØY OG MASKIN AS
3715 SKIEN
Tlf. 35 52 20 38/ 91 32 77 22
Fax 35 52 81 60
e-mail: hans-martin@hmvmaskin.no
www.hmvmaskin.no

KVARNSTRANDS VERKTØY
Stensrudveien 3, 2335 STANGE
Tlf. 62 54 06 50 Fax 62 54 06 51
E-post: c@kvarnstrands.no
www.kvarnstrands.se
Schneeberger slipemaskiner

TRETEK - tre og ove�ateteknikk as
Postboks 8208 - Spjelkavik
6022  Ålesund
Tlf. 70 14 61 00 - Fax 70 14 60 58
e-post:  info@tretek.no
www.tretek.no

     Maskiner - nye
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VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

AFAS AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

HM VERKTØY OG MASKIN AS
3715 SKIEN
Tlf. 35 52 20 38/ 91 32 77 22
Fax 35 52 81 60
e-mail: hans-martin@hmvmaskin.no
www.hmvmaskin.no

VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

AKZO NOBEL COATINGS AS
Postboks 565, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 95 00 Fax 66 81 95 53
E-mail: norge@akzonobel.com

SHERWIN-WILLIAMS AS
Postboks 70,  2021 Skedsmokorset
Tlf. 63 87 10 20 Fax 63 87 71 81
E.mail:  norge@beckeracroma.com
www.beckeracroma.no

JOTUN AS
Salgssjef Brian Wilson, tlf: 95 03 33 56
www.jotun.no/industri

KRYSTAL AS    
Neder Eiker v. 37 C
3045 Drammen
Salgskontakt:  970 91 933

OSMOSE NORWAY AS
2337 Tangen
Tlf: 62 58 24 00 

TEKNOS NORGE  AS 
Industrivn. 28, 3430 Spikkestad. 
Tlf : 31294900 fax : 31271613. 
E post : teknos@teknos.no 
Hjemmeside : www.teknos.com. 

WESTING AS
Tlf: 700 81250  
E-post: o�ce@westing.no 
www.westing.no

                                                   

O.H. INDUSTRI A/S
Smedevej 17
DK-7430 Ikast
Tlf: +45 9725 1200 Fax +45 9725 1617
E-mail: ohi@ohindustri.com
www.ohindustri.com

  

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553
3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00 Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no
www.bergsli.no

FALKENBERG AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01
E-mail:  info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

GREIFF MASKIN A/S
Postboks 6046 - Etterstad
0601 Oslo
Tlf. 23 03 68 00 Fax 23 03 68 01

VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

Leverandører til trevarebransjen

     Sandwich-elementer

     Utstyr til 

     over�atebehandling

Låser forts..

     Maskiner - brukte

     Over�atebehandling/
     Impregnering

   

Maskiner nye forts.. Over�atebehandling/  
Impregnering forts..
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Leverandører til trevarebransjen

KORROSJONS-TEKNIKK A/S 
Stansev. 13
0975 Oslo
Telf.: 22 32 00 36 Fax: 22 32 02 08
e-mail: mail@korrosjons-teknikk.no
web : www.korrosjonsteknikk.no
Leverandør av Kremlin lakkeringsutstyr

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal, 5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

MIRKA SCANDINAVIA  AB
(Sverige - Norge - Danmark)
Frøgatan 9, 65343 Karlstad
Sverige
www.mirka.se 
Våre forhandlere i Norge:

NorbondAS
Engomsvingen 10, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 52 04 10/ Faks. 62 52 04 Il
E-mail: post@norbond.no

Rewaco AS
Pb. 7876 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Tlf. 70 14 85 70/ Faks. 70 14 64 41
E-mail: post@rewaco.no

Tinter AS
Frysjaveien 35, 0884 Oslo
Tlf. 22 23 22 50 / Faks: 22 23 05 40
E-mail: hogne@tinter.no

C. Christo�ersen AS
Rødmyrsvingen 53, 3740 Skien
Tlf. 35 50 44 00/ Faks: 35 50 44 44
E-mail: john@cchristo�ersen.no

Lakkspesialisten AS
Jonstadveien 6,5146 Fyllingsdalen
Tlf. 55 15 41 59/ Faks: 55 15 41 51
E-Mail: olepetter@lakkspesialisten.no

Vela AS
Isdammen 8, 3960 Stathelle
Tlf. 35 96 88 33 / Faks. 35 96 88 34
E-mail: post@vela.no
Vela AS
Håkon den Godes gate 34 
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99/ Faks. 74 08 09 55
E-mail: vela@vela.no

O�shore Trading AS
Nikkelveien 3, 4313 Sandnes
Tlf. 40 00 58 53 / Faks. 51 67 30 13
E-mail: post@o�trade.no
______________________________

TRETEK - tre og ove�ateteknik as
Postboks 8208 - Spjelkavik
6022  Ålesund
Tlf. 70 14 61 00 - Fax 70 14 60 58
e-post:  info@tretek.no
www.tretek.no

FRITZØE ENGROS AS
Boks 2055 - Stubberød
3255 Larvik
Tlf. 33 13 64 00  Fax 33 13 64 98  
  
SÖDRA INTERIØR AS 
Balder Allé 2
2050 Jessheim
Tlf: 63 94 35 50 Fax: 63 94 35 60
Limtreplater -   spesialpro�ler i heltre og 
MDF, foliert og �nert

INTERWOOD A/S   
Tømmerkrana 24    
3048 Drammen    
Tlf. 32 21 83 80 Fax 32 21 83 81 
MDF, spon, kryss�ner, �ner, hårdtre

OPTIMERA INDUSTRI
Østre Aker vei 260
0915 Oslo
Tlf. 22 16 88 10 Fax 22 16 89 03
MDF, spon, x-�ner, limfog, 
laminat, benkeplater, komponenter 
til trapp, dør og vindu

INMARK AS
Tlf. 33 38 20 00 Fax 33 38 20 01
e-post: e-post@inmark.no
www.inmark.no

BERGSLI TRETEKNIKK AS
Postboks 2553
3702 Skien
Tlf. 35 50 35 00 Fax 35 59 86 91
e-mail: treindustri@bergsli.no
www.bergsli.no

C.DAHM MASKINFORRETNING AS
PB 204 Rådal
5858 Bergen
Tlf 55 11 24 70  Fax 55 11 24 71
epost: �rmapost@dahm.no
www.dahm.no

FALKENBERG AS
Postboks 263
1377 Billingstad
Tlf. 66 77 89 00 Fax 66 77 89 01
e-mail:  info@falkenberg.no
www.falkenberg.no

GOJ VERKTØY AS
Postboks 50 - Simensbråten
1107  OSLO
Tlf. 22 68 63 80 Fax 22 19 87 04
Sagteknikk og verktøy

HM VERKTØY OG MASKIN AS
3715 Skien
Tlf. 35 52 20 38 / 91 32 77 22  
Fax 35 52 81 60
e-mail: hans-martin@hmvmaskin.no
www.hmvmaskin.no

KVARNSTRANDS VERKTØY
Stensrudveien 3 
2335 STANGE
Tlf. 62 54 06 50 Fax 62 54 06 51
E-post:  c@kvarnstrands.no
www. kvarnstrands.se

SANDSJE-HVITSTEN AS
Lillevarskogen 6, 3160 Stokke
Tlf.: 33 33 54 80  Fax:33 33 54 81
www.shv.no        post@shv.no

KYOCERA UNIMERCO Tooling AS   
Karihaugveien 89  
1086 OSLO  
Tlf +47 22 72 06 02   
Fax +47 22 30 92 20  
umno@unimerco.com 

VELA AS
7600 Levanger
Tlf. 74 08 33 99 / 35 96 88 33
Fax 74 08 09 55 / 35 96 88 34
E-post: vela@vela.no
Web: www.vela.no

     Verktøy og sagblad

     Trelast og plater

     Tørker

Slipeprodukter fortsetter

     Slipeprodukter

     Skruer

WÜRTH NORGE AS
Morteveien 12
1481 Hagan
Tlf: +47 464 01 500 
Faks: +47 464 01 501
www.wuerth.no
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Tørker fortsetter
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I mai var det igjen klart for Ligna messen i Hannover.  Sluttrapporten viser at besøks-
tallene såvidt tangerer 2011 tallene.  90.000 mennesker fant veien til messa.  40 prosent 
av disse kom fra land utenfor Tyskland, der Nord-Amerika og Russland sto for den største 
økningen i antall besøkende.  1.637 utstillere fra 46 land fylte et areal på 124.000 kvadrat-
meter.  Selv om besøkstallet kanskje ikke er av det mest imponerende slaget, så er en stor 
andel av disse beslutningstakere.

Fabrikkbesøk
Mange grupper fra Norge reiser til Ligna.  Vi reiste 
sammen med Norsk Trevare i regi av Internasjonale 
Messetjenester AS.  Vi startet med et bedriftsbesøk hos 
en vindus-og dørprodusent Winter Holzbau, som ligger 
i �edinghausen rett sør for Bremen.  Dette er en bedrift 
som produserer 17.000 vinduer og 1100 dører i året.  De 
har 100 medarbeidere og en omsetning på 12 millioner 
euro.  Bedriften ble etablert i 1951 og drives i dag av 

3-generasjon.  De lager vinduer og dører i tre og aluminium 
og tre.  Daglig leder og eier forteller om nye energikrav.  For å 
tilfredstille disse kravene har de investert nærmere 3,5 mil-
lioner Euro i produksjonen.  Winter Holzbau har 30 prosent 
eksport.  Leveringstiden er 3 - 9 uker.  Arbeidskraften er stabil, 
og 75 prosent av alle medarbeidere har jobbet i bedriften i mer 
enn 10 år.  Vi blir fortalt at vinteren har vært svært tø�, der 
det omtrent har vært tørke på ordrefronten.  Nå har heldigvis 
markedet tatt seg opp litt igjen.

På tur til LIGNA
Av Elisabeth Østby
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Trevinduer for de bevisste
I Tyskland har trevinduer 16 prosent av markedet, tre-alu 
har 8 prosent og de resterende 76 prosentene står PVC 
for.  Grunnen til dette kan komme av at hoveddelen av 
befolkningen leier bolig.  I Hamburg leier hele 80 prosent 
bolig.  Bevisstheten rundt boligen blir en annen og de 
billigste alternativene er de mest attraktive.  Trevinduer 
blir sett på som eksklusivt og de som eier bolig investerer i 
trevinduer.  15% av produksjonen hos Winter Holzbau er 
i tre og aluminium.  De jobber for å øke denne produk-
sjonen.  

På besøk i produksjonen nevnte �ere at e�ektiviteten er 
langt høyere i Norge selv med samme type maskiner.

Winter Holzbau produ-
serer et passivvindu med 

U-verdi= 0,8.  Vinduet er 
laget i tre og kork, der det 

ytre trelaget er accoya.  

Ivar Eriksen og Kenneth Ekern i Wagner Industrial Solution 
Scandinavia avd. Norge studerer produktene

Kari Silsand Wilsgård i Norsk Trevare, Tor Gustav 
Wikan i Lian Trevarefabrikk AS og Magne Sæterstøl i 
Lyssand Treindustri AS kommenterer over�atebehandling 
i forhold til trevirke.

Denne båndsaga 
er fra 1893 og 
fortsatt i bruk!
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Heldigvis hadde jeg mange møter på messen, for å gå her uten 
et mål er meningsløst, i hvert fall for meg.  Dermed var det bare 
å ta bena fatt og løpe fra hall til hall, og fra møte til møte.   Det 
er mange norske besøkende på Ligna, og de som kommer hit er 
her for en grunn.  De er interessert i hva som rører seg enten for 
å investere nå eller for å planlegge for nær framtid.  Flere av de 
norske leverandørene jeg snakket med hadde fulle møtelister, 
og de var alle svært fornøyde med messedeltakelsen.  Mitt første 
møte var med Einar Børs i C. Dahm Maskinforretning AS.

Nyheter på LIGNA

WAGEMEYER og STAIRCON 
går sammen
I mer enn 25 år har Wagemeyer 
utviklet programvare for trappepro-
duksjon.  Wagemeyer trappeprogram 
er levert til mer enn 60 trappeprodu-
senter i Norge og de har vært tett på 
utviklingen i det norske markedet. 

I mai 2013 inngikk Wagermeyer 
og Staircon samarbeid. Sammen vil 
de uvikle programvaren videre i årene 
som kommer, og fremstå som en sterk 
og fremtidsrettet partner for program-
vare til trappeindustrien, sier daglig 
leder i C. Dahm Maskinforretning AS, 
Einar Børs.

-C. Dahm Maskinforretning AS 
har forhandlet og levert Wagermeyer 
programvare siden midt på 1980 tallet 
i Norge, og vi ser avtalen som meget 
spennende og gleder oss til å kunne 
tilby en programvare med det beste fra 
to ledende programvarehus, fortsetter 
Børs. 

Holzher presenterte ny CNC 
på Ligna
EVOLUTION er navnet på HolzHer 
sin nye serie med CNC maskiner.  
Maskinene er vertikale og har dermed 
en rekke fordeler.  -Evolution maski-
nene er konstruert på en måte som 
gir dem høyeste grad av nøyaktighet, 
forteller Einar Børs. Den skråstilte 
konstruksjonen gjør at maskinen tar li-
ten plass. I tillegg er maskinene utstyrt 
med automatisk plassering av suge-
kopper og krever ingen omstillingstid 
mellom ulike platedimensjoner. 

Med en startpris fra kr 350.000 er 
maskinene tilgjengelig selv for små 
produsenter som ønsker å ta steget inn 

i CNC-produksjon. Til tross for at det 
er en innstegsmaskin leveres selv de 
minste modellene med nyeste versjon 
av CAMPUS/NC Hops programvare 
som HolzHer er anerkjent for i sine 
øvrige modeller.

Den større modellen Evolution 7405 
kan formatere plater på alle �re sider 
og det er det ingen andre maskiner av 
denne typen som kan gjøre, forteller 
Børs.  I tillegg kan den utstyres med 
verktøyveksler.

Flere nye modeller
HolzHer presenterte i tillegg en rekke 
nye modeller innenfor platesager, 
CNC maskiner og kantlistere på Lig-
na. Spesielt modellen Streamer 1057 
forventes det god respons på i Norge.

Streamer modellserien er den mest 
solgte kantlisteren i Norge de siste 
årene, og på Ligna ble modellserien 
utvidet med en ny modell som også 
har hjørneavrunding. HolzHer er, og 
har vært i en årrekke, en av verdens 
ledende produsenter av kantliste-
maskiner. 

Streamer serien kombinerer små og 
kompakte modeller med høyt utstyrs-
nivå til en gunstig pris. Streamer 
1057 leveres med nyeste versjon av 
limsystem, GLUE Jet S, som har kort 
oppvarmingstid (3 min), hurtig farge-
skifte på lim og bruk av vannfast lim. 
I Europa er det økt fokus på bruk av 
vannfast lim, og det samme forventer 
vi våre kunder vil oppleve i Norge, sier 
Børs.  Med limstasjonen til HolzHer 
kan man enkelt og raskt skifte mellom 
vanlig PVA lim og vannfast PUR lim 
som gir kundene en rekke fordeler og 
muligheter.

Anton Wagemeyer er daglig leder i Wagermeyer 
GmbH.  Her står han sammen med daglig leder 
i C. Dahm Maskinforreting AS, Einar Børs.

Evolution 7405 er en av 
HolzHer nye CNC maskiner

Einar Børs forventer økt fokus 
på vannfast lim i Norge

Vi forventer god respons 
på denne kantlistemaski-
nen, Streamer 1057, sier 
Einar Børs.
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-En aktiv start på året gjorde at 
optimismen var på plass og vi hadde 
store forventninger til messen, fortel-
ler Vidar.  Med godt forarbeid �kk vi 
informert de aller �este kunder om at 
vi kom til å være hos to av våre mest 
anerkjente leverandører, Uniteam 
og Salvador.  Det som overrasket var 
mengden av nordmenn som hadde 
funnet veien til Ligna. Vi �kk mulig-
het til å gå i detalj på mange prosjekter 
som sluttføres, samtidig som at vi tra� 
nye kunder med både store og små 
planer, forteller Vidar. 

Uniteam
Uniteam som produserer CNC maski-
ner for både møbel, trevarer og større 
trekonstruksjoner �kk vise frem siste 
generasjon av Covertek, en multiakset 
høy-kapasitetsmaskin spesielt egnet 
til større massivtre konstruksjoner, og 
håndterer både bjelker og plater full-
automatisk.  Uniteam lettet også på 
«sløret» og viste frem en helt ny mas-
kin for massivtre-bjelker. Denne blir 
ikke tilgjengelig før utpå sommeren.  
Til møbelindustrien var det først og 
fremst tilpassing og videreutvikling av 
komplette konsepter.  Blant Uniteams 
mindre maskiner �nner vi Unicabi-
net, som er et parametrisk system for 

Daglig leder i Tretek AS Vidar Andre Heggstad, Ugo Campeotto fra Uniteam 
og Are Lausund Kvalsvik.  Are er utdannet industrimekaniker og har jobbet  
med standardmaskiner hos Tretk AS i over to år.

Tretek® , tre- og over�atetek-
nikk AS hadde hektiske dager 
på messa.  De pendlet mellom 
sine samarbeidspartnere og 
viste fram det nyeste til sine 
kunder.  Daglig leder Vidar 
Andre Heggstad forteller om 
en vellykket messe, og etter en 
oppsummering er det hygge-
lig å kunne konstatere at tre- 
industrien er mer aktiv nå, sier 
han.  Det dukker opp en rekke 
forespørseler også i etterkant 
av messen som vi får sortert 
og satt i «produksjon» slik at vi 
ikke mister tid, forteller han.

konstruksjon og generering av pro-
grammer til komplette skapmøbler etc. 
Dette kan utvides til å omfatte langt 
�ere funksjoner som for eksempel 
fotorealistiske bilder/miljø som videre 
kan brukes i kundens presentasjoner/
tilbud. 

Salvador 
Mens vi hører om dårlige tider ellers i 
Europa, så kan Salvador vise til betyde-
lig vekst de siste årene. Fokus på presi-
sjon, sikkerhet og besparing av både 
material og mannskap blir mer aktuelt.  
Salvador brukte messen til å vise frem 
de ulike variasjonene av optimerings-
sager, både med Salvadors pusher-
system samt høykapasitetsanlegg med 
dobbelt matingssystem og kapasitet 
som gjør sagbladet nesten usynlig for 
et vanlig øye. De to nye semiautoma-
tiske tverrkappsagene Classic 40 og 50 
er beregnet for de enkle oppgavene.  
Disse ble vist frem for første gang og 
har blitt svært godt mottatt av både 
kunder og forhandlere.  

Omma
Omma viste frem helt nye system for 
smeltelaminering av høyglans som til-
later bruk av tynnere laminat ned mot 
0.2 mm med helt utrolige resultater. 

En presis limpåføring sørger for en 100%  
jevn over�ate. Fordelen med Ommas 
smeltesystemer er selvsagt kvaliteten 
på det ferdige produktet, men også en 
smidig og rask produksjons-prosess som 
tillater at emnene kan bearbeides relativt 
omgående. Omma har også maskiner for 
påføring av beskyttelses�lm. Med over-
�ater som høyglans så blir det nødvendig 
å beskytte produktet helt fram til ferdig 
montasje. Den nye automatiske lamine-
rings-maskinen Pro J håndterer automa-
tisk pålegging av plast�lm og sørger for 
helt nøyaktig tilpassing av �lm på emnet. 
Maskinen tillater justering av �lm både i 
bredde og lengde.

Vitap
Vitap, som er allerede godt kjent i 
Norge for sine boremaskiner, har tidligere 
presentert de to CNC boremaskinene 
Bridge og Point2. På Ligna hadde de 
med seg den nye Point3 med automatisk 
inn og utmatingssystem. Point3 er i all 
hovedsak beregnet til innredningsprodu-
senter. Både Point 2 og 3 er utstyrt med 
borekasse, notsag og fresespindel som 
kan frese ut det meste fra huller til spots, 
vasker, hjørner etc. Maskinen arbeider 
fra undersiden og sørger dermed for at 
emner som mates ut er fri for sponrester 
og klar til nedstabling.

Gode messedager for Tretek® 

m e s s e L I G N A
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Tom Egil Hvam fra A. Falkenberg Eftf. AS 
viste fram Ce�a sine nyheter på over- 
�atebehandling.  LED-lys til herding er   
det "hotteste" på markedet.

Full fart på Biesse sin stand 
Eilef Bjerk fra Gapo AS og Ola Hegre-
stad fra Treprosjekt får en innføring av A. 
Falkenbergs Terje Herskedal om den nye 
fem aksede Rover C 9.50 for paneler og 
heltre produkter.

LED-lys hos CEFLA

Den mest populære maskinen på marke-
det fra Ce�a heter EASY, og det �nnes 
ca 18 stykker av denne i Norge i dag.  
Den siste er levert til Nordic, forteller 
Tom Egil.  Det er en tradisjonell travers 
sprøyteautomat med matehastighet fra 
4 til 12 meter per minutt.  Den har et 
skånsomt gjenvinningssystem og høy 
gjenvinningsgrad.  Den gjør helautoma-
tisk fargeskift på ca 1 minutt.

UV-R LED heter ovnen som herder UV med LED- lys iste-
den for UV-lys.  Det er mange fordeler med LED, sier Tom 
Egil.  Det bruker lite energi, og har lengre levetid.  LED-lys 
avgir lite varme, temperaturen på emne stiger 1-2 grader i 
temperatur i forhold til UV-lys som varmer opp emnene 
20-40 grader over rom temperatur.  Vi har noen tilbud ute i 
Norge, på denne maskinen, sier Tom Egil.

Ce�a viste også nyheten INERT TECHNOLOGY, maskinen 
kan påføre 70 - 100 gram UV-grunning i ett strøk i forhold til 
20-25 gram som er vanlig.  Dermed sparer man �ere gjen-
nomkjøringer.  Grunningen blir påført med valse som slettes 
ut av et belte.  Dette beltet er transparent og UV-belysning 
herder samtidig som beltet stryker ut malingen.  

L I G N A m e s s e
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Homag hadde den største standen  
på messa.  Vela AS er forhandlere   
for Homag og tok meg med på en   
skikkelig rundtur.  De forteller om 
travle dager med godt besøk.

Homag Venture 320 er en maskin med Homags største aggre-
gat for kantlisting som kan legge kantlist på både utvendige og 
innvendige konturer.  Dette er en maskin som tilhører det øvre 
segmentet av slike maskiner samtidig som den er meget pris-
gunstig og kan leveres fra 1,5 mill kroner.

Homag Venture 316 er en veldig godt utstyrt fem-akset maskin 
som kan leveres til under 1 million kroner, forteller daglig leder 
Trond Gulbrandsen.  Alle maskiner fra Homag gruppen leveres 
fra høsten av med deres helt nye konsept for touchskjermer som 
heter Powertouch.

I følge Vidar Jacobsen står sikkerhet i høysetet hos 
Griggio, den italienske produsenten av 
tradisjonelt utstyr for trebearbeiding. 

Sikkerhet må prioriteres og en lysstripe som 
markerer forrissbladet blir standard på alle sager 

i Unica serien.
  

Det nye 5 akse kappanlegget, Optimat WBS 
140  fra Weinmann, skjærer, freser, borer 
og kapper.  Den er ideell for hus, hytte og 
takstolprodusenter.  Maskinen som ble vist 
på messen var en kort utgave,  men disse 
maskinene er det fullt mulig å bygge ut.  Det 
er solgt �ere slike kappanlegg  til produsen-
ter i Norge, forteller Ole Øystein Skogset.

Homag 
med største stand

m e s s e L I G N A
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maskin.  Muligheten er mange, sier Dag Hegna som her 
står sammen med Davide Balduccifra fra SCM. 

Kompakt og plassbesparende
Accord 20 FX er en mindre utgave av Accord WD, og 
kan produsere opp til 10 vinduer på et skift.  Dette er 
også en fem akset maskin som typisk brukes til vinduer 
og dører i heltre.  Det er en kompakt og liten maskin.  
Magasinet har 34 verktøy.  Det er en stabil maskin med 
bridgesystem.  Den har også et spesielt system for å fange 
opp så mange støvpartikler som mulig.  Støv er et vanlig 
problem i de �este produksjonsbedrifter.  SCM har derfor 
utviklet et system for oppsamling som de er alene om på 
markedet.  

Accord WD er en fem akset maskin for vinduer.  
Maskinlinjen som ble vist på messen inkluderte 
innmating og bearbeiding.  Dette er en linje for 
produksjon av vinduer uten innblanding av operatør.  
Denne linja ble vist for første gang på Ligna.  
Maskinen er horisontal og vertikal posisjonert.  
Verktøyskifte går raskt for økt e�ektivitet.  På den 
ene siden er det en bu�ersone for automatisk inn- og 
utmating av vinduskomponenter.  Inn og utmating 
av emner kan skje samtidig som maskinen bearbeider 
emnene.  Denne linja kan produsere ferdig 25 vin-
duer per skift.  Det automatiske systemet kan skrus 
av slik at man kan produsere spesialvinduer med 
buer osv.  Den kan også brukes som en separat CNC 

Godt besøk hos SCM

SCM hadde en mindre stand i år sammenlignet med forrige messe.  Det er tydelig at 
det er vanskelig på det europeiske markedet, sier Dag Hegna fra Bergsli Treteknikk 
AS som er forhandler av SCM i Norge.  Bergsli var svært fornøyd med messedelta-
kelsen, og de solgte til og med noen maskiner på messa.  Det har vært labert også 
i Norge i det siste, men det ser ut til at det har løsnet litt nå.  Det er i hvert fall lenge 
siden vi har vært så fornøyde med en messe, sier Dag.

L I G N A m e s s e
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Vi hadde en fantastisk messe med veldig godt besøk på vår stand, forteller salgsdirektør i 
Obel-P Automation AS, Ivan Madsen.  Hovedvekten av besøkende kom fra Tyskland, Norge 
og Danmark.  -Vi har fått mange nye kontakter på messen, så det er mye som skal følges 
opp i etterkant.  Innenfor dør- og vindusbransjen var det stor fokus på automatisk monte-
ring av lister.  

HF-Presseanlegg for konstruksjons- 
limtre og veggelementer
Obel-P Group er en av de sterkeste tilbyderne av anlegg 
til den trebearbeidende industri.  Obel-P Group består 
av �re selvstendige �rmaer: Obel-P Automation AS 
(presser og spesialtilpassede løsninger), Brødbæk AS 
(sagverksteknologi, Aagaard A/S (silo- og �lteranlegg) 
og PL Control AS (kontrollsystemer).   Av disse �rma-
ene er det Obel-P Automation AS som er mest kjent 
i trevareindustrien for sine komplette levereanser av 
limpresser for bjelker, plater og karmer, og automatise-
ringsløsninger innenfor vinduer-, dører- og møbelpro-
duksjon.

Nytt i produktprogrammet av limpresser er en komplett 
nyutviklet høyfrekvenspresse, som gjør det mulig for 
kundene å fremstille bjelker og karmtre. 

Anlegget kan integreres i en eksisterende produksjons-
linje. En vanlig produksjon av høvlede eller �nger-
skjøtte konstruksjonselementer kan dermed utvides slik 
at bedriften i tillegg kan tilby limtrebjelker som er en 
naturlig del av husbygging.   

Maskinene kan tilbys med halv- eller helautomatisk 
innmatingssystemer, som frestilles på Obel-P sin egen 
fabrikk.  Høyfrekvenspressene er dimensjonert for en 
limhøyde på 300 mm og et pressetrykk på 8 kg per 
kvadratcentimeter.  Det høye trykket er nødvendig 
for produksjon av komplette veggelementer (X-Lam / 
CLT).

HF-Pressen leveres i forskjellige størrelser slik at det er 
mulig å tilby et pressekonsept til "Just in time" produk-
sjon for å unngå store lagre.  Emnene kan bearbeides og 
pakkes direkte etter presseprosessen.  

Komplette håndterings- og mekaniseringsløsninger, 
også til høyhastighetsanlegg, hører også til produkt-
programmet for OBEL-P.   Det samme gjør komplette 
styreanlegg som er en normal del av de �este leveranser.

Nytt 20/80 konsept
Nytt i produktprogrammet for automatiseringsløsninger til 
vindu-, dør-, og møbelproduksjon er en serie automatiske og 
halv-automatiske produkter, som gjør det mulig å redusere 
lønnskostnader betydelig.

De nye produktene er tilpasset spesielt for mindre og mellom-
store produsenter av dører og vinduer, som ikke ønsker eller har 
mulighet til å bruke to og tre sifrede millionbeløp på automa-
tisering. Målet med disse produktene er å oppnå 80 prosent av 
fordelene ved automatisering mot 20 prosent av prisen på en 
fullautomatisk monteringslinje.

Anleggene kan integreres i en eksisterende produksjonslinje, 
og er utviklet spesielt for de produkter og framstillingsmetoder 
som �nnes på det skandinaviske markedet.

80/20 konseptet er vist under som automatisk montering 
av tetningslist. Det �nnes en lang rekke produkter innenfor 
samme serie. Produkt eksempler: Klipsmontering på kompo-
nenter og ferdige rammer, aluminiums ramme presse, monte-
ring av tetningslister på komponenter samt et utvalg av andre 
monteringslinjer

Montasjeenhet for tetningslist

Mange nordmenn hos Obel-P

m e s s e L I G N A
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Busellato i �iene Italia presenterte et nytt 5 akset 
CNC maskineringssenter modell Optima T5 på 
LIGNA messa i år.  Før denne kom var det bare de 
aller største og kraftigste modellene som ble levert 
med 5 akser. Denne modellen skal dekke et mar-
ked for produksjon av alle typer trapper og andre 
produksjonsbehov der 5 akser er påkrevet. Dermed 
blir det også mulig for mindre bedrifter å anska�e 
seg 5 aksede CNC maskineringssentre til en langt 
lavere pris en de største og kraftigste modellene sier 
Hans-Martin Fahre hos importør HM Verktøy og 
Maskin AS.

Volpatos slipemaskin modell LBO 60 A STS 
har automatisk bevegelse av slipe sko og børste 
aggregat.  Hans-Martin Fahre hos importør 
HM Verktøy og Maskin AS forteller at denne 
maskinen gir brukerne mulighet til å pusse 
�ater ut over vanlig bredder på bredbåndpusser.  
Den har automatisk styrt bevegelse av både slipe 
og børste aggregatene med trinnløse hastigheter 
og man kan pusse skrog med bredder opp til 
580mm. Maskinen har videre trinnløs hastig-
het av begge aggregatene med en vandring på 
2100mm.

L I G N A m e s s e
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Norwegian Furniture Fair
 Møbelmessen
Letohallen, 23. - 25 august

Maisot & Objet
Paris, 6. - 10. sept.
www.maison-objet.com

DESIGNERS SATURDAY
Oslo, 7. - 8. september
www.designerssaturday.no

SPOGA+GAFA
Køln, 8. - 10. september  
http://www.spogagafa.com

TEKHNODREV
Novosibir, 10. - 13 sept.
www.ligna.de

China Int. Furniture Expo
Shanghai, 11. - 15- september
www. furniture.china.cn

DNA Furniture Fair
København, 12. - 15. september
www.dnanordic.de

100% DESIGN LONDON
London, 18. - 21. september
www.100percentdesign.co.uk

Bauma Africa
Johannesburg, 18. - 21. september
www-bauma-africa-com

HABITARE
Helsingfors, 18. - 22. september
www.habitare.�

SICAM
Pordenone, 15. - 18. oktober
www.exposicam.it

BYGG REIS DEG
Lillestrøm, 16. - 20. oktober 
www.byggreisdeg.no

BATIMAT
Paris, 4. - 8. november 
www.batimat.com

MEBEL
Moskva, 18. - 22. novenber
www.expocentr.ru

Messekalender 2013

Gjør din bolig bedre - 2013

HØST 2013
Bergen 30.08 - 01.09 
Hamar 06.09 - 08.09 
Ålesund 13.09 -15.09 
Oslo/Bærum 20.09 - 22.09
Tromsø 27.09 - 29.09 

Skien 04.10 - 06.10
Arendal 11.10 - 13.10 
Kristiansund 25.10 - 27.10 
Trondheim 01.11 - 03.11 
Drammen 08.11 - 10.11

M e s s e  N Y T T

Bauma 2013
Ca 530.000 besøkende fra mer enn 200 
land kom til Bauma i München i april.  
Andelen internasjonale besøkende var 
høyere enn noengang.  200.000 men-
nesker fra land utenfor Tyskland kom 
til messa. 3.420 utstillere fra 57 land 
viste fram sine produkter på et rekord-
stort område på 570.000 kvadratmeter.

Paris i november
Batimat er messen for byggebransjen.  
I år dreier det seg om �re hovedtemaer: 
-energimerking og lavenergibygg
-fremtidige bygg og arkitektur
-IT og teknologi
-Tilgjengelighet i bygninger.
Batimat har i år slått seg sammen med 
to andre messer, Interclima+elec og 
Idéo bain, og dermed har de �yttet til 
messeområdet, Paris Nord Villepint, 
som ligger litt utenfor byen.  Messen 
blir stor og dermed er inndelingen i 
haller desto viktigere, sier den norske 
representanten for franske fagmesser 
Joséphine Sconza.  I hallene �nner du 
temaer som energie�ektive bygninger, 
innendørs og utendørs innredning, 
baderomsinnredning og råbygg.  Det 
er forventet ca 400.000 besøkende og 
3.500 utstillere.

Interzum
Interzum oppnådde høyere besøkstall 
fra utlandet enn noengang.  70 prosent 
av de besøkende kom fra andre land 
enn Tyskland.  Tilsammen kom 53.000 
mennesker fra mer enn 148 land.  1512 
utstillere fra 62 land deltok og seks pro-
sent mer av utstillingsområdet ble utleid 
enn sist messe for to år siden.  Interzum 
er en ledende messe for møbelproduk-
sjon og komponenter.

Nå kan du også lese 
Tre og Pro�l på nett:

www.tre-pro�l.noNr. 3 JUNI 2013 24. ÅRGANG
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