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Mer på nästa sida!

CDF - Compact Density Fibreboard

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 

Låt oss få presentera: 

CDF - KREATIVITET UTAN GRÄNSER

MDF Grå

I maj 2017 lanseras MDF Grå hos vår leverantör Spanolux.  
Tjocklekar : 12,16, 18, 19 mm 
Format: 3050 x 1220, 2440 x 1220 mm 

Skrivbordsunderlägg 
Minns du skrivbordsunderläggen innan datorernas tid?
Man kunde anteckna, rita, kladda allsköns klutter. 

Har du inte fått ett 
med din order så  
rekvirera ditt ”gamla 
hederliga skrivbords-
underlägg” idag!

Skriv ett mail till oss  
eller ring! 

smått & gott

Sortimentslistan 2017

Hela lagersortimentet 
online! 
 
Vår Sor timentslista 2017 
finns på www.wiwood.
se, klicka på Produkter så 
finner du länken där!

Lantbruksplywood Ljusgrå/Mörkgrå
 
för väggar och tak i stallar, industrier och tuffa miljöer. 
Exteriörlimmad, fenolfilm167/120gr.  Alla kanter är 
förseglade med acrylatlack. Finns även i andra färger på 
beställning.  
     
Finns som lagervara i format: 9 x 1200 x 2700 mm.

 
 Postens returadress:  
 Wiwood AB
 Smedjegatan 4
 280 22  VITTSJÖ

Nyhet Maj 2017

En ny värld har öppnats med CDF – Compact Density Fibreboard - en genomfärgad svar t fiberskiva med hög densitet 
(1000 kg/m³). Den är lika lättarbetad som vilken fiberskiva som helst, dess kompakta struktur ger ett fantastiskt resultat 
och finish även med de mest komplicerade former. Skivan motsvarar även med råge de hår t ställda hållbarhetskraven 
som vi i vår bransch ställer på slutprodukter. Läs mer beträffande format och dylikt på nästa sida eller ring oss!

L A M I N A T
Nu erbjuder vi även Formica® Laminat!

- Laminat 
  tunn, genomfärgad, metal,
  magnetisk, brandklassad,
  kompakt mm
- Infinity™ laminat
- Vivix® fasadskiva



Ett nytt år och ett nytt nummer av 
Wiwood News. Nya spännande 
produkter blandat med ett redan 
diger t sor timent.

Nytt på hyllan är MDF Struktur. 
MDF belagd med en målningsbar 
folie med trästruktur för maximalt 
prisvär t lackresultat. I lager finns den 
i 19 mm. 

Vidare lanserar vi CDF på bredden. 
En superkompakt fiberskiva. 
Vi serverar den med rå yta såväl 
som belagd.  Fler än 250 olika  
dekorer i små minimikvantiteter.   
Vi levererar den från 6 mm och 
uppåt. 

En helt ny kollektion laminatbänk-
skivor är på väg in. 7 helfräscha 
dekorer.  Nu i 4100 mm längd och 
med 0,7 mm laminat. 

Detta är några av nyheterna i det 
här numret.  Vi hoppas att du får 
behållning av din läsning samt ser 
fram emot ett nytt år tillsammans. 

Gå gärna in på vår hemsida för hela 
vår t sor timent: wiwood.se.

Har du frågor – tveka inte – slå oss 
en signal – vi finns där – livs levande 
– utan dröjsmål.

Wiwood AB – ditt personliga proffs 
på skivor, limträ och laminat.

Patrik Hämäläinen 
Skivbolagsdirektör

   PRODUKTNYT T

Mycket nyheter i år!

C D F
Compact Density Fibreboard

CDF är en kompakt genomfärgad svart träfiberskiva  
med hög densitet (> 1.000 kg/m3). 

CDF ger ett stilrent intryck och har många  
användningsområden, exempelvis:
- Utställningar och mässor
- Möbler
- Inredning i offentliga miljöer såsom:
    -gym
    -skolor
    -restauranger
    -hotell
    -badhus
    -kontor mm

VÅR HELT NYA KOLLEKTION

U

MDF med trästruktur - Ingen förbehandling krävs. Skivan är  
målningsbar med vatten- eller lösningsmedelsbaserad lack. KLART!

Halva jobbet klart!

CDF är ett prisvär t alternativ till kompaktlaminat 
för interiör t bruk. Jämför densiteten: CDF 
1000 kg/m³ mot kompaktlaminat 1350 kg/m³. 

CDF kan erhållas rå eller melaminbelagd. 
Det krävs inga speciella verktyg eller 
infästningar för att bearbeta CDF. 

Några fördelar :  
- Brandhärdig 
- Låg svällning 
- Stöttålig 
- Reptålig 
- Låga emissionsvärden 
- Hygienisk 
- Miljövänlig 
- Lättbearbetad
- Stor t dekorurval

Tjocklek:   6 - 19 mm
Format:    2800 x 2070 mm, 5600 x2070 mm

   PRODUKTNYT T

7 nya fräscha dekorer 

Dekorerna på bilden från vänster :  
Antrazit 0288 RS,    Betong Atelier 4298 UE,   Granit K0994 CR , Black Oxide 3079 RS,   
Vit A103 CR (endast 610 bredd) ,   Venato K023 SU,    Grey Marble K026 SU

Tjocklek:  30 mm , laminat 0,7 mm    
Längd:     4100 mm
Bredder:  610 mm = postformad 1 långsida
              640 mm = postformad 2 långsidor 
Profil U

MDF med trästruktur har en högkvalitativ 
grundfolie på båda sidor för målning eller 
lackering.  
 
Båda sidorna kännetecknas av en djup 
trästruktur som efter behandling ger ett 
äkta intryck av lackerat, målat fanér eller 
massivt trä.  

Användningsområden:
Luckor i kök, klädkammare, badrum samt 
skjutdörrar, mellanväggar mm

Tjockleksmöjligheter : 16, 18, 19 mm
Format: 2800 x 2070 mm
Kontakta oss för offert, prover, besök mm!

Antrazit 0288 RS

Betong Atelier 4298 UE

Ny längd: 4100 mm 

LAMINATBÄNKSKIVOR 2017


