Perssons-stommen

Samarbete är stommen
i vår verksamhet
När Josef Persson startade sin verksamhet 1933 trodde han på en framtid
för trä som byggmaterial och en ökad efterfrågan på trävaror av hög kvalitet.
Han fick rätt. Idag drivs företaget av tredje generationen Persson och det som
en gång var ett litet sågverk har under de senaste decennierna växt till en av
landets modernaste produktionsanläggningar. Den utvecklingen har skett i ett
nära samarbete med våra leverantörer och kunder, där vårt mål är att leverera
lösningar som förenklar och sparar tid för de som bygger.
Perssons-stommen är ett exempel på en sådan produkt. Vårt koncept med
exaktkapade stommar resulterar i en byggsats med perfekt passform. Inget går
till spillo och arbetet med stomresningen blir enkelt och effektivt.

Visste du?
I vår sorteringslinje
används den senaste tekniken för att hållfasthetssortera virket. På det viset kan
vi erbjuda högkvalitativt
konstruktionsvirke.

Vi jobbar för dem
som gör jobbet
Vill man förenkla och spara tid för sina kunder gäller det att förstå varje del av
processen. Från råvara till färdig byggnad. Det sättet att tänka har gjort att vi
idag har den kunskap och teknik som krävs för att kunna erbjuda allt från konstruktion till produktion och logistik.
Vi förstår att det behövs ett genomtänkt flöde för att allt ska löpa effektivt
på arbetsplatsen. Där rätt sak finns på rätt plats, just när någon behöver den.
För att skapa det har vi lyssnat på hur snickarna vill ha det. För vem vet bättre
hur arbetet kan förenklas, än de som faktiskt bygger med våra produkter?
Därför levereras Perssons-stommen paketerat så att allt ligger i rätt ordning.

BYGG MED PRECISION
När varje del av stommen har exakt passform är det
ingen konst att stomresa ett hus på kort tid.
Perssons-stommen levereras med måttsatta ritningar
där varje regel är uppmärkt. Det gör arbetet effektivt.

EN INNOVATIV LÖSNING
Det ska vara enkelt att välja hållbara byggmaterial. Vill vi både bygga
i den takt som krävs för att täcka behoven och samtidigt minska vårt
klimatavtryck måste trä bli det självklara valet. Det tycker vi är viktigt.
Därför har vi sedan många år arbetat nära våra kunder för att ta fram
innovativa trävaror som sparar tid och förenklar arbetet för alla som
bygger.
Perssons-stommen är en sådan produkt. Efter att byggnaden
ritats i ett CAD-program förs konstruktionen över till en av våra CNCkapar. Där kapas varje del med exakt rätt mått och alla urfräsningar
görs i regelverket. Alla reglar märks med unika nummer som även
finns med på de måttsatta ritningarna. Resultatet blir en byggsats
med perfekt passform.
Ett effektivt sätt att arbeta
Perssons-stommen gör arbetet enkelt. CNC-kapen har en precision
på 0,1 mm vilket gör att ingenting behöver mätas eller kapas på
arbetsplatsen. Allt passar från början! Tre millimeter djupa spår för
regelverket är urfrästa i syll och hammarband. Detsamma gäller för
reglarna vid dörr och fönsterhål.
Vid leverans kommer varje vägg packad för sig så att allt ligger
i rätt ordning för en snabb och effektiv stomresning. Alla reglar
är uppmärkta och på de måttsatta montageritningarna framgår
märkningen på varje regel. Enklare kan det inte bli. Efteråt är det
bara emballaget som behöver städas undan. Allt annat går åt.

Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.
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Visste du?
Sedan 2010 är
CE-märkning av takstolar
ett krav. Märkningen borgar
för att varje takstol upp
fyller säkerhetskraven
inom EU.

Kunskapen som krävs
för att bygga takstolar
Takstolar är viktiga. Rätt tillverkade och monterade garanterar de takets
livslängd. Är de felaktigt dimensionerade eller inte har rätt kvalitet kan resultatet
bli katastrofalt. Därför är takstolar något som kräver stor yrkeskunskap.
Våra moderna CNC-kapar gör det möjligt att skapa även komplexa takstolar
på ett effektivt sätt. Sedan många år har vi ett nära samarbete med flera hus
leverantörer vilket gett våra duktiga hantverkare både den kompetens som
behövs för att producera alla vanligt förekommande takstolstyper och den
erfarenhet som krävs för att tillverka skräddarsydda takstolar.

CE-MÄRKTA TAKSTOLAR
I vår stora takstolshall tillverkas varje år ungefär 20 000
takstolar. Ett litet garage eller en stor industrilokal?
Vi skräddarsyr takstolar för alla slags byggnader enligt
våra kunders önskemål.

KVALITET ATT LITA PÅ
Virket till våra stommar och takstolar kommer från pålitliga leveran
törer som vi byggt upp långsiktiga relationer med. Vi tror inte på
snabba klipp. I vår värld är det kvalitet, hantverkskunnande och nära
samarbete som lägger grunden för framgång. Precis de egenskaper
som behövs för de bärande delarna av en byggnad som ska hålla för
generationer.
Upp till 24 meter långa
Vår fingerskarvsanläggning gör det möjligt att få reglar och konstruktionsvirke i just de längder som behövs till varje projekt. Allt virke
kontrolleras och defekta delar tas bort innan virket skarvas, limmas
samman och kapas. Resultatet blir ett mycket starkt material av hög
kvalitet, där fingerskarvningen motverkar vridning. Det här ger oss
möjlighet att tillverka takstolar i upp till 24 meters längd.
Den viktiga leveransen
Vi vet hur våra kunder arbetar och förstår deras behov av exakta
leveranser i rätt tid. För att möta en ökad efterfrågan bygger vi nu
ytterligare ett nytt lager och logistikcentral vid E20 i Vårgårda.
Varje leverans är viktig. Därför har vi både egna lastbilar och nära
samarbetspartners som levererar virket till arbetsplatserna.

På www.perssonstrateknik.se hittar du alltid aktuell information. QR-koden
här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som
driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt
med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera
decennier investerat i den senaste tekniken.
På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standardsortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra
kunder bygger vi en hållbar framtid.

Perssons Träteknik, Bergstena Sågen 1, 441 92 ALINGSÅS, Växel: 0322-22 95 90
order@perssonstrateknik.se, www.perssonstrateknik.se

