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Investerar för framtiden
WB Trä är i full gång med att göra sin största
investering hittills. Den största delen i investeringen är
en fönstermaskin som gör all bearbetning från
fyrkantigt ämne till träfärdigt. Det kommer både att
rationalisera arbetet och samtidigt höja kvalitén.
- Investeringen skapar nya möjligheter samtidigt som

Produkter
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

vi kommer att ha kvar den nuvarande produktionslinjen för att kunna dra fördelar av båda metoderna,
säger Mattias Jonsson, bolagets VD.
En spännande utmaning med den nya tekniken är att
klara av att göra kundanpassningar i relativt små
serier.
Redan slutet 2016 så levererades den första
maskinen som nu är i full gång och under våren
kommer nästa maskin att levereras. Positivt är också
att det är bra fart i produktionen och ett väldigt bra
orderläge.

eller till modernt utseende efter en vision
från en kund eller arkitekt.

Referenser
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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Nürnbergska Bryggeriet, Stockholm
Leverans av Fönster, Entrepartier, tamburdörrar och innerdörrar.

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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