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Större produktionslokaler
Under hösten 2013 har vi flyttat in i vår utbyggnad av
ytbehandling och slutmontering.
- ”Utbyggnaden blev till och med bättre än väntat,
och har gett bra effekt för både produktivitet,
kapacitet och arbetsmiljö”, säger produktionschef
Anders Rönnlund.

Produkter

Referenser

Vi tillverkar snickerier inom ett flertal
produktområden. Gemensamt för samtliga
är att de går att få i alla former, färger och
träslag.
Vi har givetvis en standard för alla produkter,
men kan utföra kundanpassningar enligt ert
önskemål.
Vi är vana att jobba med projekt där vi måste
anpassa våra produkter antingen till
gammalt utseende p.g.a. kulturminneskrav
eller till modernt utseende efter en vision
från en kund eller arkitekt.

Kv Sirius, Skellefteå
Leverans av Pardörrar med kopparklädd utsida

Närhet till kunden och råvaran
Vi jobbar till stor del med specialsnickerier,
där kommunikation och tydlighet är viktiga
ingredienser för ett bra slutresultat.
Som kund till WB Trä behöver du inte ta
några omvägar, utan har hela tiden kontakt
direkt med oss på fabriken.
Vi finns stationerade i Burträsk, med närhet
till den Norrländska furan, men har
framförallt Mälardalen och övriga
storstadsregioner som huvudmarknad.
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Kv. Blomman, Uppsala
Leverans av Skjutpartier och fönster och fönsterdörrar i Ek

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
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Tel: 0914 – 291 25

mattias.j@wbtra.se
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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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