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Direktlaminat tilbyder 
spidskompetence inden for 
laminatbaserede komponenter 
og indretning.
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Som vores navn antyder, er vi specialister inden for melaminplader og laminat.

De kompetente medarbejdere i Direktlaminat forvandler idéer og laminerede plader 

til attraktive møbler og funktionelle indretningsløsninger. Vores store udvalg af farver, 

dekorer, overfl adestrukturer og bærende materialer samt de muligheder, der ligger i 

vores produktion, inspirerer kunder inden for mange forskellige brancher.

Vores maskiner er moderne, og er forsynet med diamantværktøj, der giver bedst mulig 

fi nish. De er udstyret for maksimal fl eksibilitet, både når det gælder form og seriestørrelse.

Du fi nder os i Sverige, nærmere bestemt i Hjortsberga, som ligger 

hjertet af Småland lige ved Alvesta og Växjö. Vi tilbyder nær-

producerede møbler og indretninger. Dette værdsættes af 

vores kunder, fordi produktionstiden forkortes, kommunikationen 

forenkles og miljøbelastningen reduceres. Vores kvalitets- 

og miljøcertifi cerede produktion er desuden helt uden 

opløsningsmidler og miljøbelastende udslip.

RETTE VINKLER 
ELLER AFRUNDEDE 
HJØRNER?
Fleksibilitet og specialisering giver tilfredse kunder 



HELHED OG 
LØSNINGER
Fra idé til færdigt produkt
Vi hjælper dig i hele processen, fra idé til færdigt produkt. 

Vores omfattende viden om materialets egenskaber, konstruktion 

og bedste bearbejdningsmetode er en garanti for, at du skal 

blive tilfreds. Konstruktørerne i Direktlaminat forvandler idéer 

til tegninger, som derefter overføres til vores CNC-maskiner. 

Maskinerne forvandler tegningerne til møbelkomponenter, 

der leveres til kunden eller går videre til montering. I løbet af 

monteringen forvandles møbelkomponenter, skruer og beslag 

til færdige møbler. Møblerne emballeres, før de til sidst sendes 

til dig eller det ønskede leveringssted.

     



”At være kundens 
bedste partner 
kræver, at vi altid 
ligger et skridt foran, 
samt en stor portion 
ydmyghed.”
Per Gunnarsson, 
administrerende direktør
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produktbild

”Kvalitet er ikke blot 
gode produkter, 
men alt det kunden 
oplever, når de er i 
kontakt med os.” 

Ulf Magnusson, 
produktionschef 
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MULIGHEDER 
OG VALGFRIHED
Gør det selv eller køb færdigt

Komponenter
For dig, som gerne vil have, 

at vi skal gøre arbejdet, kan 

vi tilbyde komponenter på 

forskellige bearbejdningstrin, fra 

den enkleste kantlistning til færdige 

møbelkomponenter.

Desuden kan du vælge, om vi skal 

pakke på paller, pakke enkeltvis eller 

montere. Hvis du gerne vil have, at 

varerne skal sendes direkte til din kunde, 

er dette også muligt.

Bordplader
Hyldeplader
Møbelkomponenter
Møbler

Materialer
For dig, der gerne vil gøre arbejdet 

selv, kan vi tilbyde pladematerialer og 

kantlister fra lageret.

Pladematerialer – 
specialtilpasset eller i hele plader
Spånplader, MDF, HDF, Combiline, 

Eurolight – letvægtsplader, 

kompaktlaminat

Overfl adematerialer
Melaminplader, laminat, folie

Kantlister
Polypropen, ABS, melamin

Jalousier
Laminat, folie 



”Når man 
sammenligner 
priserne, er det 
vigtigt at se 
på de totale 
omkostninger” 

kunde
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STORT 
OG SMÅT
Tryghed og kontinuitet

Vi har valgt et langsigtet samarbejde med nogle af markedets førende og mest toneangivende 

materialeleverandører. For vores del betyder det, at vi fokuserer på nogle få leverandører, en 

omfattende viden om sortiment, muligheder og kvalitet, både i teori og praksis. For dig som 

kunde betyder kontinuiteten, at vi kan levere små partier uden urimelig fragt, og store partier 

til priser, som er baseret på volumenfordele. Desuden lagerfører vi de mest almindelige artikler 

i Hjortsberga.

Langsigtetheden giver dig som kunde en række fordele.

• Tryghed 

• Kontinuitet 

• Kvalitet 

• Supplerings-
   muligheder 

• Småpartier 

• Lager 

• Pris 



KVALITET 
OG MILJØ
Vores ansvar for kommende generationer

Omtanke for mennesker, dyr og natur er udgangspunktet for vores kvalitets- og miljøarbejde. 

Et rent og godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at producere trygt og resursevenligt. Vores 

råvarer belaster blot miljøet i ubetydelig grad, og kræver ingen overfl adebehandling. Vi har 

valgt at benytte jernbane til det meste af vores transport. 

Vores kvalitets- og miljøstyringssystemer er certifi cerede i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001
KVALITETS
& MILJÖ
CERTIFIERAD      1450

ISO/IEC 17021
 





Salg og produktion

Direktlaminat AB
Gravanäsvägen 7

SE-342 93 Hjortsberga, Sverige
Tlf. +46 472 550 950
Fax +46 472 550 969

e-post: info@direktlaminat.se
www.direktlaminat.se
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