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Mässnytt

 Postens returadress:  
 Wiwood AB
 Smedjegatan 4
 280 22  VITTSJÖ

Nyss hemkomna från Nordic Architecture Fair. 

Vi fick mycket fin respons på Nordic Architecture Fair 7-8 november med våra utställda produkter. Clicwall, CDF 
och Byggsystem i Limträ. Allra mest uppmärksammades Byggsystem i Limträ.  Att bygga i trä är framtiden. Läs mer på 
nästa sida. 

JULKUL 
A r e t s  S k i v h i t s  2 0 1 7

CDF, ClicWall och Byggsystem i Limträ

CDF  

Compact Density Fibrebord - 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. 

Många användningsområden, såsom 
utställningar och mässor, möbler och  
inredning i offentliga miljöer. 

ClicWall

Panelerna klickas snabbt och enkelt in 
i varandra och gör ClicWall upp till 
fem gånger snabbare än mer traditio-
nella väggbeklädnadssystem som t ex 
gipsskivor. Dessutom ger Clicwall ett 
nästan sömlöst resultat och väggen är 
klar omedelbar t.

tEAM wIWOOD önskar alla 

 en riktigt  

God Jul &

 ett gott nytt 

SkivÅr!
Byggelement i limträ

Att bygga i trä är inget nytt.  Att 
bygga i massiva limträlement är 
däremot nytt. Trä är lätt och miljö-
rätt, vilket ger en snabb hantering 
samt rationellt montage men också 
ett klimatsmar t bygge. Ett material 
som ger dig den flexibilitet som du 
önskar.  Att bygga i limträelement ger 
stora möjligheter och utrymme för 
kreativitet. Dessutom är det återvin-
ningsbar t. 

Visat på Nordic Architecture Fair

Året lider mot sitt slut och vi vill passa på att önska alla våra läsare en fridefull jul. Nedan är vår tio-i-
topplista över våra mest populära skivor, dekorerade i full julskrud.  De finns i mängder med kvaliteter, 
tjocklekar, format och dekorer. Se mer av vår t sor timent på vår hemsida! 

WIWOODS Julhits 2017
  1.    Rudolf med röda Melaminen.

  2.     Stilla Natt Fanerade Natt.

  3.     Nu har vi HDF här i vår t hus.

  4.     Ser du Limträn i det blå?

  5.     Jag såg mamma kyssa Spanskivan.

  6.     Plywood Bells. 

  7.     Nu är det OSB igen!

  8.     Goder Limfog!

  9.     Staffan var en Hardboard skiva. 

10.     Hej ClicWallgubbar!

Skiv- 

toppen

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: Thomas Johansson, VD 



Wiwood är en av 10 
officiella Sveza  
Distributörer i  
Europa. 

Just när detta 
nummer skulle in 
till tryck fick vi ta 
emot certifikatet 
här till höger. 

Ny på jobbet – jag smakar på orden 
full av förväntan, glädje och inte minst 
stolthet över för troendet att leda 
Wiwood in i framtiden. Helt ny i bran-
schen, med tummen mitt i handen och 
dessutom fd stockholmare ska jag leda 
styrkan som till största delen består 
av medarbetare uppvuxna i nordöstra 
Skåne - vi får inte glömma att vi även 
har kontor samt lager och kapning i 
Huddinge där resterande av styrkan 
arbetar. För närvarande är vi totalt 29 
anställda och….jag är NY PÅ JOBBET!

Wiwood AB i Vittsjö – Ett familjeägt 
företag med över 30 år i branschen 
som en av Sveriges främsta aktörer 
på träbaserade skivor samt limträ och 
LVL. Ett företag med tradition, kunniga 
och duktiga medarbetare, logistik, en 
toppmodern såganläggning,  ett starkt 
och konkurrenskraftigt  produktsor ti-
ment och inte minst konkurrenskraftiga 
priser. Här finns med andra ord alla in-
gredienserna för att skapa ännu större 
framgångar!

Vi lever i en värld som bara snurrar  
for tare och for tare där våra barn  
swajpar och skypar och lär sig ord 
som vi inte ens förstår och där lokala 
butiker med bra sor timent, priser och 
hög service slås ut av näthandeln. I en 
tid då man för att hålla en middags-
bjudning måste stämma av om gästerna 
är intoleranta, vegetarianer eller har 
andra ”krav” på maten – I en tid där 
nyheterna måste vara först, ofta utan 
en ordentlig källkontroll – DÄR ska vi 
på Wiwood ta oss an framtiden och 
bli ännu bättre på det vi gör bra redan 
idag – I morgon är jag inte ny på jobbet 
längre och bara en av många duktiga 
spelare i WIWOOD AB!

PERSONALNYT T

Ny på jobbet!

I 11 år har Anita Nilsson varit ekonomi-
assistent hos oss på Wiwood och från och 
med januari står det att njuta av havet  
i Simrishamn och barnbarn på dagssche-
mat. 

Vi välkomnar våra tre  
nya medarbetare!

   PRODUKTNYT T

Ny VD
Ny  VD , Thomas Johansson 
– En skånsk 08:a som flyttade 
till Skåne 2004 då han var med 
och startade METRO BOSTAD. 
Thomas har ett förflutet i 
mediabranschen där han 
i drygt 20 år arbetat 
med försäljning. Närmast 
kommer han från Lokaltid-
ningen.  

Thomas Johansson 
VD/Ny på jobbet

Golf och havsluft
är vad som väntar våra två pensionärer!

Björkply (BB/C) med 0,3 mm aluminium mellan  
3-4 ply som med fördel kan användas till förråds-  
och ytterdörrar med eller utan spårfräsning. 

Jan Nyman skriver sina sista order i 
december efter lång och trogen tjänst 
som försäljningschef,  närmare bestämt 
32 år. Nu lämnar han skivbranschen och 
kommer att ägna sig åt livets efterrätt bl a 
barnbarn och golf. 

Ny på posten som försäljningschef och 
inköpschef blir Patrik Hämäläinen, 
tidigare VD.  Uppvuxen i korridorerna 
och har under åren jobbat med allt från 
lager,  logistik till säljare.

Jenny Svensson som jobbat med sälj-
support blir säljledare för hela säljkåren.   

Trends 18/19
Harmony of Contrasts

DEKOR 

NYHETER

Vi kikar närmare på Byggelement i Limträ

Ett sätt att nå harmoni är när kontraster möts.
Detta är upphovet till Kronopans nya kollektion - 
Kronodesign Trends 18/19, Harmony of Contrasts. 
Den består av följande fyra serier. 

{Organic} = värme och komfort
{Expressive} = rått och avslöjande
{Industrial} = den återvinningsbara slitna stilen, betong, grått 
och industriellt
{Avant-gard} = från blankt till matt, från elegant och känslig 
till extravagant och djärvt

Fördelar med att bygga i trä: 
Trähus byggs på ungefär halva tiden jämfört med 
betong, är lätta att transportera och byggarbets-
platsen är tystare. Att konstruera ett flerfamiljshus i 
trä minskar CO²-utsläppen flera gånger mer än om 
huset hade byggts av betong och skogen hade fått 
stå kvar som en kolsänka. Trähus orsakar mindre in-
grepp i miljön, är hållbara och blir inte sjuka. Trähus 
byggs idag brandsäkra och består av förnyelsebart 
material. 

Byggsystem i limträ:  
Individuella väggkomponenter kan skäras exakt av 
CNC-styrda maskiner, så att bästa möjliga pass-
ning uppnås. Väggar, innertak och tak monteras 
sedan på plats enkelt och effektivt. 
Som att bygga med lego, man konstruerar själv, 
fönster och dörrhål förbereds på fabrik vilket ger 
lite spill till skillnad från massivt trä. 

     Väggtjocklek: 60 mm upp till 260 mm
     Bredden på elementen: 360 mm och 560   
     mm 
     Längder: 13 meter och enligt önskemål

Principen är densamma som att ge ett barn 
en låda med lego; barnet börjar bygga.  
Ge en vuxen ett lass med byggelement i limträ; 
legofunktionen är klar och skapandet börjar. 

Förstärkning på order och logistik
Camilla Martinsson, som tidigare arbetat på Transportsektionen AB i 
Bjärnum, kommer att förstärka på order och logistik.

och på ekonomisidan
Lisbeth Larsson, närmast från Bjärnum AB, ersätter Anita på ekonomi. 

Vi är fler..... 
Alla våra medarbetare finns på wiwoood.se under Kontakt

B j ö r k p l y w o o d 
m e d  a l u m i n i u m 

i  d ö r r f o r m a t

    DEKORNYT T   MÄSSNYT T

Wiwoods monter på Nordic Architecture Fair 7-8 november

Stoppa pressarna...


