
wiwoodnews
NYHETER & FÖRETAGSINFORMATION FRÅN WIWOOD

NR 1 - Våren 2016

I vårt lagersortiment: 

FINGERSKARVAT (Texwood) finns 
i fler talet träslag. Vi lagerför Ek A/B, 
Björk A/B.  Tjocklekar : 19, 27 och  
40 mm.

HELSTAV (Texdoga) finns i fler talet 
träslag.   Vi lagerför Ek A/B,  Fur A/B, 
B/B.  Tjocklekar 18,  20,  27,  30  
och 41 mm. 

Andra format, träslag och tjocklekar 
på förfrågan.

MASSIV LIMFOG 

Vi har mycket mer att erbjuda än vad som ryms i denna publikation! Gå in på vår hemsida så hittar du 
värdefull information om Wiwood och vårt omfattande produktprogram: www.wiwood.se

Prenumerera på vårt Nyhetsmail!
Genom att prenumerera på vår t alltid aktuella Nyhetsbrev får du via mailutskick de senaste nyheterna om  
dekorer, ytor, produkter mm. Klicka på länken på vår hemsida eller skicka ett mail till wiw@wiwood.se. 

      Huvudkontor & lager: Smedjegatan 4, 280 22  VITTSJÖ,  tel 0451-235 00 
      Regionkontor & lager: Elektronvägen 1,  141 49  HUDDINGE,   tel 08-694 04 70
      Hemsida: www.wiwood.se    e-mail: wiw@wiwood.se    fax: 0451-235 05

Ansvarig utgivare: Patrik Hämäläinen, VD 

Vi har mer att erbjuda!

Till trappkonstruktioner, möbler, inredning mm

Formplywood med rutnät
Raka snitt - inga problem!  Nyhet som beställ-
ningsvara: Formplywood med tryckt rutnäts-
mönster.

Björkplywood Film/Film
Vi kan erbjuda bl a grå och ljusbrun filmbelagd 
björkplywood som beställningsvara. Finns med 
slät respektive halkfri wire yta. Skivan används 
bl a som inredning i fordon, väggbeklädnad i 
grovbyggnation såsom garage, stallar, förråd  

   eller liknande. 
   Tjocklekar :    
   6-21 mm 
   Format:
   2500 x 1250,    
   1525 x 3050   
   mm

Utöver vårt lagersortiment  
erbjuds mot förfrågan bl a:

FINGERSKARVAT MED PLEXIGLAS 
(Texluce) överst till höger.

HACKBLOCK i ändträ (Texblock)  
mitten till höger.  

LAMELLIMMADE ÄMNEN  
(Texwindow)  för fönster-, dörrkar-
mar, överliggare och stolpar nederst 
till höger.

Lamellimmad limfog för såväl proffs som gör-det-självare.

Pefc certifiering

  F Ö R E TA G S N Y T T

Mezzanine - entresolgolv
 

Ytterligare en nyhet som beställningsvara: 
Entresolgolv installeras ofta i utrymmen 
med högt i tak för att öka golvytan.  
Att ha en självbärande konstruktion betyder  
att man kan lägga till ett plan. Dessa golv kan 
fungera som lageryta, kontorsyta, kontrollrum  
eller gångvägar.  Standardtjocklek är 38 mm. 

Andra tjocklekar och kvaliteter erbjuds på  
förfrågan. 

Vi är från och med i vår inte 
bara FSC-certifierade utan även  
PEFC-certiferade. 

PEFC är världens största organisation 
för skogsbrukscertifiering. PEFC arbe-
tar för ett hållbart skogsbruk genom  
tredjepartscertifiering.  Två tredjedelar 
av världens certifierade skogsmarksa-
real är certifierade i enlighet med PEFCs 
standarder.

  P R O D U K T E R

Se mer på www.wiwood.se!

Mer på nästa uppslag:  
Kvistfri fingerskarvad furulimfog  
till vangstycke mm.

MDF
Vi kan erbjuda mer än 200 olika varianter av 
MDF vad gäller format, tjocklekar och kvaliteter : 
Standard, standard fuktfast, brandklassat, svart, 
fanerat, melaminbelagt samt även storformat.  

Medlemskap i Svenska PEFC innebär 
att företaget är aktivt med och stödjer  
utvecklingen av ansvarsfullt och hållbart 
skogsbruk.  Ju fler medlemmar desto  
större trovärdighet får PEFC på  
marknaden. Svenska PEFC är öppet för  
medlemmar som representerar skogs-
bruket. Det gäller privatskogsbruk  
såväl som bolagsskogsbruk, kyrkans,  
kommuners och statens skogar.  

Virkesorganisationer och skogsindustrier kan 
också vara medlemmar liksom folkliga och 
ideella organisationer med intressen i skogen.

Vi representerar: 

Vi representerar: 

Vi representerar: 



Romet och Magnus ”at your ser vice”.Lagerkontoret är beläget centralt i hallen.

Ovan: Romet ställer in den nya limträkapen exakt efter dina önskade mått! 

I detta nummer  presenterar vi  

flera nyheter : 

 

Nu kan du få massiv foglimmad hel-

stav i ek samt kvistfri fingerskarvad 

furufog. Perfekt till trappor, kök och 

annan inredning. 

Vår t MDF sor timent är bredare än 

någonsin med bl a skivor för djup-

fräsning, lackering eller profilering. 

En helt ny Trendkollektion i  

melaminbelagt och laminat från  

Kronospan samt att vi utöver vår 

FSC status nu fr o m i vår också är 

PEFC cer tifierade. 

 

Sex månader har passerat sedan vi 

flyttade vår t regionkontor och  lager 

i Älvsjö till ”Flempan”.  

I sann Wiwood-anda erbjuder vi dig 

ovanstående och mycket mer. 

Besök gärna vår hemsida  

www.wiwood.se där du finner 

hela vår t sor timent och alla nyheter  

förstås – eller ännu bättre, besök 

vår utställning i Vittsjö… annars är  

sannolikheten stor att vi besöker dig! 

Vi önskar dig god läsning och en fin 

vår med oss på Wiwood.

Patrik Hämäläinen 
Skivbolagsdirektör

Sortimentslistan 2016 

Hela lagersortimentet plus 
lite till! 

Stockholm, Huddinge, 
Flempan ...

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

      FLYT TNYT T 

I september 2015 gick flytten av vårt regionkontor från 
Varuvägen i Älvsjö till Elektronvägen 1 i Huddinge. 

   PRODUKTNYT T

Nu är det vår! TRENDS 16/17 by 

Kronospans nya kollektion: 
Trends 16/17 presenterar 27 nya  
dekorer i trä, sten och metall. Trends 
16/17  kompletterar den befint-
liga kollektionen Kronodesign® i  
melaminbelagt, HPL och kantlister.  
 
Inspirerade av de senaste trenderna: 
NORDIC, METROPOLITAN, LUXURY

metropolitan

      DEKORNYT T

LUXURY

Som ett brev  
på posten

Med postadress Huddinge, mer 
allmänt känt som Flemingsberg  
eller Flempan, som vi skåningar 
har fått lära oss.  Där finns    
Magnus och Romet redo att lasta  
era skivor och limträbalkar när ni 
kommer!

Ovan:   Vårt  lager sett från  
Regulator vägen.  
Till vänster :   All lastning och  
lossning sker inomhus. 

Vi lagerför svenskt 
standardsor timent 
av limträ & LVL  
i längder upp till 12 
meter. 

Andra dimensioner 
och längder tar vi 
hem snabbt och  
effektivt efter be-
ställning.

NORDIC

Länk till alla dekorna finns på vår  
hemsida:    www.wiwood.se   
Klicka sedan på Produkter/ 
Dekorer - Ytor - Strukturer.

Till höger: 
För din alldeles egen Trends 16/17 
dekormapp eller för mer informa-
tion kontakta vår säljavdelning!

                                    Brushed Copper  AL05                                        Satin Blackwood K022 SN                                   Vintage Marine Wood K015 PW                  

Kvistfri fingerskarvad 
furulimfog för lackering
Till trappkonstruktioner såsom vangstycke, för 
lackering, målning mm, i mycket hög kvalitet.  

Vi kan erbjuda:
Tjocklek:  18-45 mm 
Längd:      Max 5500 mm   
Bredd:      Max 1250 mm
Lamellbredd: 24 - 45 mm

ö

Har du inte fått sor timents- 
listan med posten eller  
behöver du fler exemplar? 
Skicka ett mail till: 
jessica.j.karlsson@wiwood.se!


