Martinsons byggkomponenter
Montagefärdiga för byggare

Exaktkapade och bearbetade
för platsbyggda projekt.

Bearbetade
byggkomponenter
Martinsons erbjuder exaktkapade och bearbetade byggkomponenter som
beställs i byggvaruhandeln och levereras direkt till byggarbetsplatsen. Utifrån
kundens specifika kravställning och behov bearbetas byggkomponenterna av
Martinsons, för att kunna användas direkt i platsbyggda projektet.

Kundspecifik bearbetning Martinsons gör alltifrån exaktkapning
till bearbetning, exempelvis urtag, gerning, fasning, borrning och
klyvning.
Kvalitetssäkerhet Bearbetningarna utförs i en torr och kvalitetssäker miljö, med hög noggrannhet vad gäller mått och toleranser.
Tidsbesparande Tack vare byggkomponenter som levereras med
färdiga bearbetningar, märkta och paketerade i rätt ordning,
underlättas arbetet på byggarbetsplatsen.
Just in time Byggkomponenterna levereras i exakt rätt tidpunkt
för att passa in i produktionsflödet på byggarbetsplatsen, vilket
möjliggör ett smidigare projekt.

Bearbetningar
Urtag, borrning, fasning, gerning, klyvning etc.
Dimensioner (mm)
34 × 70 – 160 × 450
Noggrannhet (mm)
0 – minus 2 (beroende på längd/bearbetningstyp)
Paketmärkning
Tydligt enligt önskemål

EXTREMT ENKEL
BESTÄLLNING
Underlaget vid en beställning kan vara allt
från en handritad skiss till en ritning ur ett
konstruktionsprogram. Det viktiga är att
dimensioner, längder och antal finns med,
tillsammans med en beskrivning av de
bearbetningar som ska göras.

FABRIKSTILLVERKNING
BESTÄLL I
BYGGVARUHANDELN

När du har godkänt offerten
startar vår bearbetning av
byggkomponenterna.

Hur beställningen ser ut
spelar ingen roll, välj det
som passar dig bäst.

Alit labor mos nonescime comnimi nctinimusa
venisqui doles es milita
nimodit enist, optatem
illabor estibus adio
eos et ant debist quae
pliqui volum que simus
inveliquam quosto estorpo
ssequi rehenim porione
volut reruptur?
Nis volest porerio
nectatia dolorer oreped
quidus eum et que volu

MATERIALLEVERANS
Färdiga byggkomponenter
levereras efter önskemål
direkt till byggarbetsplatsen.

Martinsons
byggkomponenter

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll
i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av
sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter
av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika
byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar, flerbostadshus
och kontor som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Huvudkontoret
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ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

