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VÄLJ EN HELHETSLEVERANTÖR

Hos oss hittar du ett komplett sortiment av trä- 
produkter för byggfackhandeln. Vårt breda utbud gör 
det enkelt att fylla lastbilen för maximerad lastfyllnad 
och mini merad fraktkostnad. Det är bra för både  
miljön och lönsamheten.

Bra transportekonomi
Ju högre lastfyllnad desto lägre blir transport-
kostnaden per kubikmeter gods. Att samordna 
inköpen från en leverantör är lönsamt.

Fyll lastbilen med olika produkter
Ett brett utbud av produkter gör det enkelt att 
fylla en lastbil med just de trävaror som kunderna 
efterfrågar. Passa på att fylla upp lagret!

Förädlade produkter
Grund och mellanstrukna paneler, vindskivor 
och luckor sparar tid och arbete för kunderna. 
Samtidigt ger de ökad lönsamhet i handeln.

Ny logistikcentral vid E20
För att möta ökad efterfrågan och minska led-
tiderna bygger vi nu ytterligare ett lager och en 
ny logistikcentral vid E20 i Vårgårda.

En engagerad partner sedan 1933
Långsiktigt samarbete med våra kunder har tagit 
oss dit vi är idag. För att fortsätta utvecklas inves-
terar vi vidare för framtiden.

Vi växer tillsammans
Under decennier har vi utvecklats tillsammans 
med våra kunder. Med lyhördhet och engage-
mang vill vi göra alla till vinnare.

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 standard-
sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra 
kunder bygger vi en hållbar framtid.

Det      ett enkelt  
sätt att göra bättre  
affärer.

Fyll lastbilen!



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

VÄLJ EN HELHETSLEVERANTÖR

Hos oss hittar du ett komplett sortiment av trä- 
produkter för byggfackhandeln. Vårt breda utbud gör 
det enkelt att fylla lastbilen för maximerad lastfyllnad 
och mini merad fraktkostnad. Det är bra för både  
miljön och lönsamheten.

Bra transportekonomi
Ju högre lastfyllnad desto lägre blir transport-
kostnaden per kubikmeter gods. Att samordna 
inköpen från en leverantör är lönsamt.

Fyll lastbilen med olika produkter
Ett brett utbud av produkter gör det enkelt att 
fylla en lastbil med just de trävaror som kunderna 
efterfrågar. Passa på att fylla upp lagret!

Förädlade produkter
Grund och mellanstrukna paneler, vindskivor 
och luckor sparar tid och arbete för kunderna. 
Samtidigt ger de ökad lönsamhet i handeln.

Ny logistikcentral vid E20
För att möta ökad efterfrågan och minska led-
tiderna bygger vi nu ytterligare ett lager och en 
ny logistikcentral vid E20 i Vårgårda.

En engagerad partner sedan 1933
Långsiktigt samarbete med våra kunder har tagit 
oss dit vi är idag. För att fortsätta utvecklas inves-
terar vi vidare för framtiden.

Vi växer tillsammans
Under decennier har vi utvecklats tillsammans 
med våra kunder. Med lyhördhet och engage-
mang vill vi göra alla till vinnare.

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 standard-
sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra 
kunder bygger vi en hållbar framtid.

Det      ett enkelt  
sätt att göra bättre  
affärer.

Fyll lastbilen!



2

VINDSKIVOR/PERSSONS-VINDSKIVAN TAKSTOLAR

RÅSPONTLUCKOR/PERSSONS-LUCKAN

YTTERPANEL/NORRLANDSFASAD

PERSSONS-STOMMENÖVRIGT BYGGNADSVIRKE

KONSTRUKTIONSVIRKE

Virket till vår ytterpanel kommer från norr  länd ska skogar vilket 
ger en produkt av hög kvalitet.  Vi erbjuder ett stort sortiment 
av profiler för såväl stående som liggande panel. Norrlands-
fasad är vår grund- och mellanstrukna panel som kan monteras 
oavsett årstid. Fasaden kan beställas målad i valfri standard-
kulör ur NCS-systemet, slamfärg eller järnvitriol.

Med råspontluckor går det snabbt att täcka taket.  
Den som vill spara riktigt mycket tid och få ett beständigt 
skydd mot påväxt väljer Perssons-luckan som är grund- 
och mellan struken vid leverans. Perssons-luckan är 540 mm 
bred och kan be ställas i tjocklekarna 20 och 23 mm.
Givetvis kan våra luckor även levereras grundmålade.

Vi leve  rerar 7,2 meter långa fingerskarvade 
vindskivor. Perssons-vindskivan i 21 eller 28 mm  
är grund- och mellan struken vid leverans och 
behöver bara slutstrykas inom 2 år. Vindskivorna 
kan även levereras 4-sidigt målade och säljs i 
1/4-paket för att de ska vara enkla att lagerhålla.

Moderna CNC-kapar gör det möjligt för oss att skapa även komplexa 
takstolar på ett effektivt sätt. I vår takstolshall tillverkas varje år cirka 
20 000 takstolar till alla slags byggnader. Några är små, andra upp till 
24 meter långa, alla är CE-märkta.

Färdigkapade stommar med exakt passform sparar 
tid. Konstruktörerna på vår byggsystemavdelning ritar 
upp byggnaden enligt kundens önskemål. Varje del är 
uppmärkt och syll och hammarband har urfrästa spår för 
regelverket så att montaget går snabbt. Allt passar och 
ingenting går till spillo. Bara emballaget behöver slängas.

I våra hyvellinjer produceras ett stort standardsortiment av produk ter  
med hög och jämn kvalitet.  Här hittar du till exempel spontat virke,  
panel, läkt och reglar i ett flertal olika dimensioner och längder. Vid 
behov tar vi fram kundspecifika produkter.

Vi erbjuder hållfasthetsorterat CE-märkt konstruktionsvirke, C24 
och C30, för vägg reglar, stommar, takstolar och stora byggnader. Vår 
sorteringslinje är certifierad och godkänd av RISE och genomgår regel-
bundna revisioner för att uppfylla branschens internationella krav.

FINGERSKARVAT

Virke i rätt längd gör jobbet enklare och minskar spillet. Vår finger-
skarvsanläggning leve rerar reglar, konstruktionsvirke, ytterpanel och 
vindskivor i exakta längder upp till 12 meter. Resultatet blir ett mycket 
starkt, formstabilt virke där fingerskarven motverkar vridning.

Ett lönsamt  
sortiment för
byggfackhandeln
I decennier har vi investerat i den senaste tekniken för att kunna 
erbjuda byggfackhandeln både ett brett standardsortiment av hög 
kvalitet och innovativa produkter som förenklar och sparar tid.

Besök www.personstrateknik.se/fyll-lastbilen och upptäck fördelarna med 
att fylla lastbilen med kvalitetsprodukter från Perssons.

EN HÅLLBAR PARTNER 
 
Att förädla trä är att arbeta med hållbarhet varje dag. 
Virket vi använder kommer från ansvarsfullt skötta 
skogsbruk och de produkter vi tillverkar har betydligt 
mindre klimatpåverkan än andra byggmaterial. Till-
sammans med dig vill vi bidra till en hållbar framtid.

FÖRNYBART BYGGMATERIAL

Vi vill göra det enkelt att bygga i trä. Därför erbjuder vi byggfack-
handeln både ett heltäckande sortiment av bygg- och konstruktions-
virke av hög kvalitet och förädlade produkter som förenklar arbetet 
och sparar tid för den som bygger. På det viset kan vi tillsammans få 
fler att välja ett förnybart byggmaterial som dessutom kräver betyd-

ligt mindre energi när det bearbetas och transporteras.

Hållbar produktion
Allt trä kommer till användning i vår produktionsanläggning. Spillvirke 
flisas och pressas samman med spån i våra brikettpressar. Briketterna 
blir sedan fjärrvärme. Vårt vattenkraftverk och den 600 kvadratmeter 
stora solcellsanläggningen hjälper oss att minska andelen köpt el, 
vilket underlättar vår väg till en hållbar produktion och en fossilfri 
fordonsflotta.

FYLL LASTBILEN OCH FÅ BÄTTRE TRANSPORTEKONOMI!
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