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Innerdörrar och inv. glaspartier från WB Trä

Grundutförande eller kundanpassat
Vi har en mängd grundmodeller av glaspartier och
innerdörrar, men vår styrka är det som avviker från
standardtillverkarnas produkter. Vi har stor erfarenhet av
speciallösningar och kan även hjälpa till med ljud och
brandanpassningar.

Dörrblad
Vi tillverkar både släta dörrar och spegeldörrar, och har
väldigt många varianter att välja mellan. Vi har testade
produkter för både ljud och brand. Vår styrka på
innerdörrar är framför allt kundanpassade lösningar.
Glaspartier
Vi tillverkar glaspartier i alla former och utföranden.
Storlekar
Hos många andra tillverkare kan du enbart få dörren i
förbestämda standardstorlekar. På WB Trä har vi inga
sådana begränsningar. Storleken på dörren görs efter
dina önskemål

Ljud- och branddörr med 3d-laminat

Träslag och Ytbehandling
Både glaspartier och dörrar går att få i valfritt träslag och ytbehandling.
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Massivträ
Våra karmar till glaspartier och innerdörrar tillverkas alltid
av massivträ, oavsett om det är karmar i ädelträ eller furu.
Detta gör vi för att uppnå högsta möjliga kvalitet, och för
att kunna erbjuda anpassningar efter kundens önskemål.

Sido- och Överljus
Sido- och överljus kan integreras samman med våra
dörrkarmar, vilket innebär att man får ett snyggt och
stabilt parti utan onödiga skarvar och fogar.

Kombinationer
Här visas endast ett axplock av de utförandevarianter vi
kan tillverka. Varianterna kan dessutom
kombineras, vilket innebär otaliga utseendelösningar.

Ljud och brand
Vi har testade produkter för både ljud och brand.
Vid speciellt höga krav ökas dörrbladets tjocklek.
Dörrbladet kan då ha överfals eller infalsning
eller båda delarna (se ritn.)

Sidohängda eller skjutdörrar
Beslagen bestämmer en stor del av funktionen. Våra
sidohängda dörrar är försedda med rejäla metallgångjärn.
Skjutdörrar kan fällas in i vägg eller löpa utanpå.
Dörrstängare kan monteras dolt infällda i dörrbladet m.m.
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Produktöversikt

Entrépartier och Ytterdörrar

Fönster och Fönsterdörrar

Skjut- och Vikpartier

Glaspartier och Innerdörrar

Specialinredningar

Vägg- och Takpaneler

Försäljning och support

Mattias Jonsson

Leif Svedberg

Lars Pettersson

Tel: 0914 – 291 02

Tel: 0914 – 291 03

Tel: 0914 – 291 25

mattias.j@wbtra.se

leif.s@wbtra.se

lars.p@wbtra.se

Företaget
WB Trä är ett privatägt företag som tillverkar specialsnickerier inom ett flertal produktområden. Som
kund har du direktkontakt med fabriken via våra säljare och projektledare, som har dom kunskaper som
krävs för att hjälpa er med kundanpassade lösningar. All tillverkning sker på vår fabrik i Burträsk. Vi har
möjlighet att erbjuda montage över hela Sverige. Vi har 40 anställda och omsätter ca: 50 miljoner kr.
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