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Direktlaminat tilbyr  
spisskompetanse innen  
laminatbaserte komponenter  
og innredning.
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Som navnet vårt antyder, er vi spesialister innen direktelaminat og laminat.

De kompetente medarbeiderne i Direktlaminat forvandler idéer og laminerte plater 

til attraktive møbler og funksjonelle innredningsløsninger. Vårt store utvalg av farger, 

dekorer, overflatestrukturer og bærende materialer samt mulighetene som ligger i vår 

produksjon, inspirerer kunder innen mange forskjellige bransjer.

Våre maskiner er moderne, og er forsynt med diamantverktøy som gir best mulig finish. 

De er utstyrt for maksimal fleksibilitet både når det gjelder form og seriestørrelse.

Du finner oss i Sverige, nærmere bestemt i Hjortsberga, som ligger hjertet 

av Småland like ved Alvesta og Växjö. Vi tilbyr nærproduserte 

møbler og innredninger. Dette verdsettes av våre kunder fordi  

ledetidene forkortes, kommunikasjonen forenkles og miljø- 

belastningen reduseres. Vår kvalitets- og miljøsertifiserte  

produksjon er dessuten helt uten løsemidler og miljøbelastende 

utslipp.

RETTE VINKLER 
ELLER AVRUNDEDE 
HJØRNER?
Fleksibilitet og spesialisering gir fornøyde kunder 



HELHET OG 
LØSNINGER
Fra idé til ferdig produkt
Vi hjelper deg under hele prosessen, fra idé til ferdig produkt.  

Vår omfattende kunnskap om materialets egenskaper, kon-

struksjon og beste bearbeidingsmetode er en garanti for at 

du skal bli fornøyd. Konstruktørene i Direktlaminat forvandler 

idéer til tegninger, som deretter overføres til våre CNC-maskiner. 

Maskinene forvandler tegningene til møbelkomponenter som 

leveres til kunden eller går videre til montering. Under mon-

teringen forvandles møbelkomponenter, skruer og beslag til 

ferdige møbler. Møblene emballeres før de til slutt sendes til 

deg eller ønsket leveringssted.

     



”Å være kundens
beste partner krever 
at vi alltid ligger ett 
skritt foran, samt 
en stor porsjon 
ydmykhet.”
Per Gunnarsson, 
administrerende direktør
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produktbild

”Kvalitet er ikke 
bare gode produkter, 
men alt som kunden 
opplever når de er i 
kontakt med oss.” 

Ulf Magnusson, 
produksjonssjef 
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MULIGHETER 
OG VALGFRIHET
Gjør det selv eller kjøp ferdig

Komponenter
For deg som vil at vi skal gjøre jobben, 

kan vi tilby komponenter på ulike 

bearbeidingstrinn, fra den enkleste 

kantlisting til ferdige møbelkomponenter.

Dessuten kan du velge om vi skal pakke 

på paller, pakke enkeltvis eller montere.

Hvis du vil at varene skal sendes direkte 

til kunden din, er dette også mulig.

Bordplater
Hylleplater
Møbelkomponenter
Møbler

Materialer
For deg som vil gjøre jobben selv kan 

vi tilby platematerialer og kantlister fra 

lageret.

Platematerialer – 
spesialtilpasset eller i hele plater
Sponplater, MDF, HDF, Combiline, 

Eurolight – lettvektsplater, 

kompaktlaminat

Overflatematerialer
Direktelaminat (melamin), laminat, folie

Kantlister
Polypropen, ABS, melamin

Sjalusier
Laminat, folie 



”Når man
sammenligner  
priser er det viktig  
å se på total- 
kostnadene” 

Kunde
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STORT 
OG SMÅTT
Trygghet og kontinuitet

Vi har valgt et langsiktig samarbeid med noen av markedets ledende og mest toneangivende 

materialleverandører. For vår del innebærer det at vi fokuserer på noen få leverandører, en 

omfattende dybdekunnskap om sortiment, muligheter og kvalitet, både i teori og praksis. For 

deg som kunde innebærer kontinuiteten at vi kan levere små partier uten urimelig frakt, og store 

partier til priser som er basert på volumfordeler. Dessuten lagerfører vi de mest vanlige artiklene i 

Hjortsberga.

Langsiktigheten gir deg som kunde en rekke fordeler.

• Trygghet 

• Kontinuitet 

• Kvalitet 

• Kompletterings- 
   muligheter 

• Småpartier 

• Lager 

• Pris 



KVALITET 
OG MILJØ
Vårt ansvar for kommende generasjoner

Omtanke for mennesker, dyr og natur er utgangspunktet for vårt kvalitets- og miljøarbeid. Et 

rent og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å produsere trygt og ressursvennlig. Våre råvarer 

belaster miljøet bare i liten grad, og krever ingen overflatebehandling. Vi har valgt å benytte 

jernbane til mesteparten av vår transport. 

Våre kvalitets- og miljøstyringssystemer er sertifiserte i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001
KVALITETS
& MILJÖ
CERTIFIERAD      1450

ISO/IEC 17021
 





Salg og produksjon

Direktlaminat AB
Gravanäsvägen 7

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

Faks +46 472 550 969

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