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KUNSKAP, TRADITION
OCH NYTÄNKANDE.
VÅRA LEDORD.
Välkommen till Fredricsons Trä! Vi erbjuder marknadens mest kompletta produktoch tjänsteutbud inom trä och skivmaterial, samt byggmaterialprodukter.
Vi erbjuder ett stort kunnande, engagemang, nya smarta och kundanpassade lösningar
– vårt know-how.
Med snart 100-års erfarenhet av handel med trä och

hållande distributörer inom trävarubranschen.

skivmaterial har vi samlat på oss värdefull kunskap

Vi erbjuder ett brett sortiment av massivträ samt

och långvariga relationer med såväl kunder som

skiv- och byggmaterial till den träarbetande indus-

leverantörer. Här finns specialistkompetens och en

trin och byggmaterialhandeln i Skandinavien.

serviceanda, som varit kännetecknande för oss ända

Med fem anläggningar; Arlöv, Göteborg, Rönås,

sedan Karl Fredricson grundade företaget 1923. Gen-

Stockholm och Vaggeryd, har vi marknadens absolut

om att tillvarata vårt arv och förena det med ett mod-

största och bredaste lager samt grundläggande

ernt synsätt, utvecklar vi oss kontinuerligt. Vi kan

närhet och tillgänglighet till marknaden. Fredricsons

idag erbjuda flera nya tjänster inom vidareförädling.

Trä ingår i Andersson & Sjöberg-gruppen och har

Fredricsons Trä AB är en av Sveriges ledande lager-

70-talet medarbetare.

Besök vår webshop på
www.fredricsons.com
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Till vänster. Vårt turbilssystem har

EN LÅNG OCH
VÄLSLIPAD HISTORIA.
DET BÖRJADE REDAN 1923.

utvecklats med åren...

Nedan.
Fredricsons Trä ingår sedan 1988 i
Andersson & Sjöberg-gruppen, som sedan
det grundades 1892 alltid kännetecknats av
hög kvalitet, i såväl produkter som service.

Fredricsons Trä AB har funnits i trävarubranschen ända sedan 1923 då Karl Fredricson
satte upp skylten som bar hans namn på Östra Förstadsgatan i centrala Malmö.

I början var det mest svenskt virke som gällde men

blev AB Skanditräs anläggning och verksamhet i

massivträ och fanér från hela världen. Teak var ett

Vaggeryd en del av oss. Samma år köpte vi Göteborgs

dominerande träslag under den här perioden. Vi knöt

Trä & Fanér AB som drevs vidare med samma

värdefulla kontakter med leverantörer på de mest

namn till sommaren 2004 då de tog steget helt in i

avlägsna platser runt om i världen.

gemenskapen och blev Fredricsons Trä.

Efter att ha vuxit ur Östra Förstadsgatan och ytter-

I juni 2007 fick vi möjlighet att förvärva

ligare ett par adresser i Malmö hamnade vi 1965 i

Skandinaviska Träimportens verksamhet i Hägersten,

Arlöv, på vår nuvarande adress. Under tidigt 80-tal

Stockholm. I och med det fick vi ett lager som servar

införde vi vårt turbilssystem, en innovation som är

alla våra kunder i Mälardalsområdet. I februari 2012

lika unik, klimatsmart, kundanpassad och framgångs-

övertog vi gamla Rönåssågen, som idag är hjärtat i

rik idag. Hösten 1988 köptes Karl Fredricson AB av AB

vår hyvleriverksamhet. På våren 2014 stärkte vi vår

Andersson & Sjöberg-gruppen, vilket var starten på

position i Göteborg ytterligare genom att överta anrika

ett expansivt skede i vår historia. 1992 antog vi vårt

Eric Jahrsten AB:s grossistverksamhet som flyttades

nuvarande namn, Fredricsons Trä.

till Stora Holm och Fredricsons Träs anläggning. I april

I mitten av 90-talet breddades sortimentet ytterlig-
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Fredricsons Trä har fortsatt att expandera och 1998

på 50-talet blev vi snart kända för att kunna erbjuda

2014 flyttade vi vår verksamhet i Stockholm till ny-

are till att även omfatta byggvaror och golvmaterial,

byggda, moderna lokaler i Länna. Totalt har vi idag fem

som distribueras via bygg- och golvfackhandeln.

anläggningar under ett namn, Fredricsons Trä AB.
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Bland våra kunder inom den träbearbetande industrin finns bl.a. båtbyggare,
dörrtillverkare, inredningsföretag, kökstillverkare, listhyvlerier, möbeltillverkare,
snickerier och trapptillverkare. Genom
våra lager- och logistiklösningar, servar
vi såväl multinationella koncerner, som
enmanssnickerier.

VI ERBJUDER MYCKET.
MYCKET MER ÄN TRÄ.
T R Ä - O C H S K I V M AT E R I A L F R Å N H E L A VÄ R L D E N
Bland våra kunder inom den träbearbetande indu-

Vi kombinerar kända varumärken och agentur-

strin finns bl.a. båtbyggare, dörrtillverkare,

produkter med ett aktivt inköpsarbete. Vi samarbetar

inredningsföretag, kökstillverkare, listhyvlerier,

även med mindre kända verk och producenter för att

möbeltillverkare, snickerier och trapptillverkare.

kunna erbjuda våra kunder en spännande helhet. Vi

För dessa kundgrupper är vi en väletablerad samar-

skapar ett leverantörsnätverk som skall motsvara krav

betspartner, som med djup och bredd i vårt lager-

gällande pris, kvalitet och miljöaspekter, samt även

sortiment erbjuder trävaror och skivmaterial från

krav på socialt ansvar, leveranstider och flexibilitet.

hela världen. Till byggmaterialhandeln tillhanda-

Med nytänkande tar vi fram unika nisch-

håller vi ett komplett sortiment med skivmaterial,

produkter såsom ämnen i bl.a. ask, ek och björk

samt exempelvis trall och paneler av högsta kvalitet.

eller hyvlade specialprofiler i sibirisk lärk och

Självfallet samordnas och samlastas dessa leveranser

Thermowood. Vi är också generalagent för unika

med övrigt byggmaterial.

varumärken såsom Valchromat och Viroc. Vi har även

I våra välsorterade lager finns allt ifrån amerikanskt
hårdträ, MDF från Spanien, plywood från Finland till

Decospan, Resopal och Trex. För en närmare titt

OSB från Tyskland. Vi har även limfog från Kroatien

besök oss på www.fredricsons.com.

och Kina, laminat från Tyskland och Sverige, komp-

66

spännande agenturer såsom exempelvis Corian®,

Sedan 10 år tillbaka har vi även ett inköpsbolag,

osit från USA och mycket, mycket mer. Vi kan med

Fredricsons d.o.o., i Sarajevo. I den här regionen finns

andra ord erbjuda alla tänkbara trä- och skiv-

det stor tillgång av massivträ, te.x. ask, bok och ek.

produkter i en och samma leverans. Vi gör det dess-

Genom Fredricsons lokala närvaro stärker vi våra

utom med ett flertal marknadsledande varumärken.

kontakter med producenterna.
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VÄ L B A L A N S E R AT S O R T I M E N T M E D B Y G G M AT E R I A L
Vi erbjuder ett stort produktsortiment med byggmaterial från många erkända och
väl inarbetade varumärken och agenturprodukter. Det innebär att vi ger de bästa
förutsättningarna för våra kunder inom byggmaterial- och golvfackhandeln.
Med vårt breda sortiment riktar vi oss till både
mindre enskilda byggmaterialhandlare och till de
större byggmaterialkedjorna över hela landet.
Tillsammans med våra produktansvariga säljare
garanterar vi professionell rådgivning inom varje
produktområde. Bland våra lager- och beställningsvaror finns fönster, ytter-, inner- och förrådsdörrar,
portar, fibercementskivor, limträ- och LVL-balkar,
listverk, vindstrappor och mycket, mycket mer.
Vi erbjuder även sibirisk lärk, Thermowood och
komposit, både som trall, panel och som reglar i flera
olika dimensioner – allt som behövs för att bygga en
komplett utemiljö. Vi har också stor erfarenhet av
EMV-profiliering där vi hjälper återförsäljare att
profilera produkter efter sina unika önskemål.
Med vårt breda sortiment riktar vi oss till både
mindre enskilda byggmaterialhandlare och till de
större byggmaterialkedjorna över hela landet.
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V I E R B J U D E R H Ö G G R A D AV V I D A R E F Ö R Ä D L I N G
Våra resurser inom trä- och skivförädling är

Specialprofiler till utemiljön

i dag större än någonsin. Med våra fem an-

Vårt specialiserade hyvleri i Rönås har kapacitet

läggningar får vi unika möjligheter att möta
våra kunders behov av förädlade produkter.

att producera allt från standardiserade varor till
avancerade specialprofiler. Vårt hyvleri har kapacitet
att hyvla ca 50 000 m3 trall och paneler årligen.
Härtill har vi ett justerverk samt svärdkap för exakt-

Eftersom det blir mer kostnadseffektivt låter allt fler

kapning av längder, allt efter kundens önskemål.

kunder oss ta hand om hela eller delar av förädlings-

På våra anläggningar utför vi allt ifrån format-

processen. På våra anläggningar utför vi allt ifrån tork-

Kantning efter kundens önskemål

ning, formatsågning av skivmaterial, hyvling och just-

I Vaggeryd jobbar vi hela tiden med att utveckla

ering till klyvning, kantning och kapning av trävaror.

vårt kantverk för att kunna iordningställa kantade
trävaror enligt kundens önskemål för att minimera

sågning av skivmaterial till torkning, hyvling,
justering, kantning, klyvning och kapning av

Specialformat på skivprodukterna

spill och öka utbytet. Vi har även en modern

trävaror.

Vi ordnar de specifika mått på skivprodukter som efter-

ämneskap.

frågas. I förlängningen innebär det, att kunden ökar sin
kapacitet och lönsamhet. Med färdiga format i produk-

Limträkapar med hög kapacitet

tionsprocessen vinner kunden både tid och lagerutrym-

I Arlöv och Göteborg har vi limträkapar, som är

me och får en mer kostnadseffektiv tillverkning.

anpassade för exaktkapning av limträ. I vårt breda

Med vår formatsåg i Göteborg, som är en modern,

lagersortiment finns limträbalkar i 12-meters längder,

rationell och platt uppdelningssåg, kan vi såga alla

färdiga att sågas i de längder som kunderna önskar.

typer av träbaserat skivmaterial men även skivor

Limträkaparna klarar även att såga balkar i grova

med högtryckslaminat. Formatsågen hanterar format

dimensioner. Vi erbjuder limträkapning med

från 200x200 mm ända upp till 4 300x2 500 mm, samt

en noggrannhet på +/- 3 mm.

tjocklekar från 60 mm ända ner till 2,5 mm, vilket är
unikt. Med stora råformat som utgångspunkt kan vi
även datoroptimera färdiga format för att ge bästa
resultat med minsta möjliga spill.
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S N A B B A , S Ä K R A O C H K L I M AT S M A R TA L E V E R A N S E R
Vi utför snabba, miljövänliga och säkra

Vår lokala prägel uppskattas av de kunder som vill

transporter till kunderna med våra

och kan hämta sina varor hos oss. Med våra stora

turbilar. Samtidigt har många av våra

lager i Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm och Vaggeryd förenklar vi logistiken och kommer närmare

kunder nära till våra stora lager och kan

dig som kund. Vi har över 34 000 m2 lageryta i temper-

enkelt hämta sitt material hos oss.

erade och fuktkontrollerade lagerhallar.

Många av våra kunder utnyttjar våra turbilar, som
dagligen kör i hela Sverige. På det viset säkrar vi leveranstiderna. Vi kan också erbjuda just-in-time-leverans
för de som önskar. Vi är ett utpräglat serviceföretag
och vi betraktar effektiva leveranser till samtliga våra

Snabbt och enkelt med våra elektroniska tjänster

Via vår webshop kan du som kund finna priser,
leveranstider, göra offertförfrågningar och lägga
order dygnet runt, året runt! Vi kan även skicka över
fakturor via EDI och mail.

kunder som en självklarhet. Det ska alltid kännas lätt
att göra affärer med oss på Fredricsons Trä!

V I TA R H A N D O M VÅ R A K U N D E R O C H L E V E R A N T Ö R E R
När vi utvecklar vårt utbud av produkter och

sedan länge goda relationer med våra leverantörer.

tjänster, tänker vi först och främst på hur vi

Genom bästa möjliga service, smidig lagerhållning

kan förenkla vardagen för dig som kund.
Detta avspeglas i våra kundrelationer, som kännetecknas av långvariga samarbeten. På samma sätt har vi
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och nytänkande är vår ambition att vara den mest
naturliga samarbetspartnern för hårdträ, lövträ,
träbaserat skivmaterial, bygg- och golvmaterial,
komposit och laminat till våra kunder i Sverige och
övriga Skandinavien.
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K VA L I T E T O C H M I L J Ö TÄ N K A N D E
När vi formulerar våra kvalitetsmål är

fierade enligt Tullverkets Servicetrappan för ökad

miljön en central aspekt. Trä är ett miljö-

service, kvalitet och effektivitet. Sedan 2012 är

vänligt material och Fredricsons Trä är ett

VÅRA ANLÄGGNINGAR.
A R L Ö V - G Ö T E B O R G - R Ö N Å S - S T O C K H O L M - VA G G E R Y D

bolaget också certifierat enligt PEFC och FSC®. Detta
understryker bolagets målmedvetna miljöarbete och

miljövänligt företag.

dess bidrag till en hållbar utveckling.

Vårt miljöengagemang märks bland annat genom att

Kvalitetspolicy

vi källsorterar stålband och överblivet trä som flisas

Fredricsons Trä ska ständigt söka efter nya lösningar

till biobränsle, samt återvinner plastemballage. Vi är

för att erbjuda alltmer kundspecifika produkter och

I Arlöv strax norr om Malmö finns vårt

även anslutna till det s.k. FTI-registret, där vi tar vår

uppnå ännu högre leveranssäkerhet. Vi ska till-

huvudkontor.

del av återvinningsansvaret. Samtliga våra turbilar

handahålla ett brett och djupt sortiment, från hela

körs på REM (rapsdiesel) och är miljözonsgodkända

världen, som ger kunderna maximal valfrihet och

I anslutning till detta finns 12 000 m2 moderna lager-

och vår truckpark består till huvuddelen av eltruckar.

högsta kvalitet. Genom ett välutvecklat nätverk,

lokaler, avfuktade och anpassade för trä- och skiv-

Vi är även anslutna till byggbranschens retursystem

ett flexibelt lagersortiment och en avancerad logistik

material och byggvaror. En av våra två limträkapar

för lastpallar, kallat Byggpall.

med ett unikt turbilssystem, ska vi garantera

är också placerad här.

Anläggningarna i Arlöv, Göteborg och Vaggeryd är
certifierade enligt ISO 9001:2008. Vi är också certi-

kunderna kvalitet, trygghet och leveranstider
som hålls.

ARLÖV

I Arlöv finns även ett showroom där delar av vårt
sortiment som vi erbjuder visas. Här har vi också
vårt utbildningscenter, där vi bland annat håller i
golv-, trä- och Corian®skolor samt arrangerar utställningar och informationsmöten för våra kunder.
Anläggningen i Arlöv har ett gynnsamt läge intill
E6:an, något som underlättar logistiken för både
våra kunder och leverantörer. Härifrån utgår våra
turbilar som levererar till kunder i södra Sverige.
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GÖTEBORG

RÖ NÅ S

STOCKHOLM

VA G G E R Y D

Vår anläggning i Göteborg har totalt

Hyvleriet i Rönås besitter en unik yrkes-

I Stockholm, Länna, har vi ett nytt,

Med anläggningens nya torkar och

12 000 m2 lagerutrymme där merparten

stolthet. Med omsorg och precision gör vi

modernt, flexibelt och tempererat distri-

ströläggningsmaskin har vi stor kapacitet

består av toppmoderna, tempererade och

det omöjliga möjligt, till såväl den inhemska

butionslager med 9 m takhöjd.

där vi kan torka 8 000 m3 lövträ per år.

luftfuktighetsreglerade lokaler.

marknaden som för våra exportkunder.

I Göteborg har vi vår hub för skivmaterial eftersom

Hyvleriet har kapacitet att hyvla ca 50 000 m3

Våra turbilar utgår dagligen ifrån anläggningen och

I våra ändamålsenliga, avfuktade magasin på

vi här har närheten till hamnen, där merparten av

trall och paneler årligen och justerverket kan

servar våra kunder i Stockholm och Mälardals-

4 000 m2 lagrar vi våra trävaror. Här finns också vårt

vårt skivmaterial anländer. Med utökade lager-

sortera uppemot 150 000 m3 vid behov. Vår svärdkap

området. Lagret är ca 3 000 m och här har vi de mest

kantverk för att iordningsställa kantade varor.

hallar, färdigställda våren 2015, har vi stor kapacitet

ser till att längden blir den önskade. Med ett unikt

för lagerhållning av skivmaterial och trävaror både

yrkeskunnande blir din special vår standard. Anlägg-

när det gäller volym och produktdjup.

ningen i Rönås är även ett försäljningskontor.

Vår formatsåg och vår andra limträkap är placerade i Göteborg. Härifrån utgår turbilar, som
servar våra kunder på västkusten. Göteborg har ett
spännande showroom, som man är välkommen att
besöka. Kontakta gärna någon av våra säljare för en
visning!
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2

populära trä- och skivmaterialprodukterna. Här

Fredricsons Trä i Vaggeryd har en i branschen

finns också ett showroom där kunder kan bekanta

unik kompetens gällande massivträ. Det utgår dag-

sig med många av våra produkter. Kontakta gärna

ligen turbilar från Vaggeryd och leveranser till våra

någon av våra säljare för en visning! Anläggningen i

kunder i norra Sverige sker i de flesta fall härifrån.

Länna är även ett försäljningskontor.

I de moderna magasinen lagerför vi främst massivträ av nordamerikanska och europeiska träslag. Vi
lagerför även ämnen och limfog i många olika träslag
och dimensioner till bland annat köks- och trappindustrin. I Vaggeryd har vi även försäljningskontor.
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MED SIKTE
FRAMÅT.
Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet
för att ytterligare stärka vår position som
den kompletta och marknadsledande leverantören inom trä-, skiv- och byggmaterial.

Genom ett aktivt inköpsarbete kan vi importera nya,

Med våra moderna och väldimensionerade lager-

intressanta trävaror och skivmaterial. Vi kommer

lokaler har vi också skapat de bästa förutsättningarna

även framöver att vårda och vidareutveckla våra

för att göra detta. Vår logistik och satsningen inom

utländska kontakter för att kunna erbjuda ett sor-

vidareförädling ska även i fortsättningen utvecklas

timent av hög kvalitet, med stort miljöfokus för en

utifrån våra kunders behov och önskemål.

hållbar framtid.
Med nytänkande ska vi också ta fram ännu fler

Vår ambition är att fortsätta vara den marknadsledande, innovativa, lagerhållande och mest naturliga

nischprodukter för att behålla marknadens mest

samarbetspartnern för hårdträ, lövträ, skivmaterial

attraktiva erbjudande. Parallellt med detta fördjupar

samt bygg- och golvmaterial i Sverige och övriga

vi vår kompetens. Vi värnar om vår lokala prägel och

Skandinavien. Välkommen in i framtiden med nära

siktar på att förstärka denna ytterligare.

nog 100 års erfarenhet.

Besök vår webshop på
www.fredricsons.com
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ARLÖV

GÖTEBORG

RÖNÅS

STOCKHOLM

VAGGERYD

S. Virvelvägen 2-4
Box 55
SE-232 21 Arlöv

Holmvägen 54
Stora Holm
Box 8844
SE-402 71 Göteborg

Farabolsvägen 21
Rönås
SE-290 60 Kyrkhult

Betongvägen 6A
Länna
SE-142 50 Skogås

Ödestuguvägen 40
Box 70
SE-567 22 Vaggeryd

Tel: 040-53 85 00
Fax: 040-43 02 70

Tel: 031-70 50 500
Fax: 031-70 50 501

Tel: 0454-57 07 40
Fax: 0454-77 00 05

Tel: 08-744 52 50
Fax: 08-744 15 57

Tel: 0393-362 60
Fax: 0393-362 69

www.fredricsons.com

utgåva 0116

