
 

Företags presentation: Information om Oss.  

Plywood/kryssfaner I björk, tall, asp och al. Flygplansplywood, Laserplywood, Vanlig plywood 

Plywood Butiken Sverige erbjuder dig, som privat person eller företagare, mindre bitar/storlekar av hög 

kvalitativa “playwood” skivor, som vi har i två st (2) standard  

Storlekar (lätta att skicka med post eller som paket) 

 A4 (30 x 21cm)  

 61 cm x 61 cm  

Laser plywood är en särskilt populärprodukt som vi vill marknadsföra specielt. Utmärkt för att beskära 

med laser, vi har lim och teknik för ihopbressning som minimierar brända kanter (bruna) när du skär ut 

bitar med en laser brännare.  

Vi kan även erbjuda storleken 122cm x 122cm skivor men då detta är en volym baserad produkt så är 

minimi beställning 100st skivor per tillfälle och offereras separate, efter förfrågan. Men hör av dig så kan vi 

diskutera vad det är du söker och hitta lösningar.    

 

Plywood Butiken Sverige  

 Vi jobbar enbart med plywood och faner.  

 All råvara kommer ifrån Norden (till största del från Finska skogarna).  

 Behöriga certifikat samt tillstånd uppfyller kraven som EU ställt samt sedan tidigare även kraven 

från den Amerikanska marknaden.  (Där man ställer höga krav på emmisioner)  

 Vi erbjuder dig/Er vår produkt och våra tjänster, med högkvalitet flexibilitet, hållbarhet och 

pålitlighet.  

 Vi erbjuder expertis från vår personal, maila eller ring Oss. Vi eftersträvar att ge våra kunder ett 

utmärkt värde för pengarna samt snabba leveranser.  

 Vi betjänar våra små och stora kunder individuellt, ring om du vill få direkt kontakt: 08-410 219 00. 

 

Råvara och Certifikat 

Träanskaffningsorganisationen garanterar kvaliteten på råvaran i samarbete med våra avtals leverantörer. 

Råvarans ursprung garanteras alltid i enlighet med vår upphandlingspolicy, vilket innebär att: 

 

 Träet är inte olagligt fällt. 

 Avverkning av trä kränker inte traditionella och medborgerliga rättigheter. 

 Trä skördas inte från skogar där skogshanteringsåtgärder skulle hota värdefulla bevarandevärden 

av   biotyper. 

 Trä får inte skördas från skogar som har konverterats till skogsplantor eller från skogar som 

omvandlas till icke-skogsbruk. 

 Råvaran kommer inte ifrån skogar som är planterade med genetiskt modifierade plantor. 

 Vi använder endast Nordiska råvaror i vår produktion.  

 Träets ursprung och vår leveranskedja har certifierats av PEFC och FSC. 



 

 

Råvbarans egenskaper/uppväxt 

Trädet som växer i den norra zonen är känt för sina goda egenskaper. Råvaran/trädet växer upp under 

hårda vinter förhållanden, råvaran är stark och felfri (Trä är som du vet en levande organism och 

naturligtvis förekommer kvalitets skiftningar, men vår strävan är att alltid leverera det bästa till Dig . Och 

kan därmed tillgodose våra kunders olika behov. (Är du inte nöjd så reklanmerar du). 

Möbler av hög kvalitet, lampor, stolar, bord, skåp, smycken, hållbar sportutrustning, vackra ljudinstrument 

och avancerade designprodukter är tillverkade av  

 björk  

 tall  

 asp  

 al 

Våra högkvalitativa produkter är redo för dina utmaningar, precis som Vi! 

Och du/Ni är alltid välkoman med frågor och synpunkter så att Vi kan utveckla oss och förbättra oss.  

 

 



 

Plywood Butiken Sverige:  www.plywoodbutiken.se  

 

http://www.plywoodbutiken.se/


 


