
ME TOTEUTAMME IDEAT 



Direktlaminat tarjoaa 
laminaattisten komponenttien 
huippuosaamista.
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Kuten nimestämme voi päätellä, on erikoisalaamme melamiini ja laminaatit.

Direktlaminatin kokeneet työntekijät toteuttavat ideoista ja laminoiduista levyistä toimivia 

kalusteita ja sisustusratkaisuja. Valmistuksemme sekä laaja valikoimamme, väri-, koriste-, 

pintarakenne- ja alusmateriaaleja, inspiroivat asiakkaita mitä erilaisimmilla aloilla.

Koneemme ovat moderneja ja timanttityökaluilla varustettuja parhaimman viimeistelyn 

saavuttamiseksi.

Niissä on maksimaalinen joustavuus niin muotoon kuin 

sarjakokoon nähden.

Toimipaikkamme sijaitsee Etelä-Ruotsissa,  Hjortsbergassa, joka 

on lähellä Alvestaa ja Växjötä. Tarjoamme  pienen yrityksen 

osaamista ja palvelualttiutta, mutta samalla myös tehokasta 

tuotantoa. Tuotantomme on laatu- ja ympäristösertifi oitu, 

eikä valmistuksessamme käytetä liuotteita eikä siinä 

synny ympäristövaarallisia päästöjä.

SUORAT 
VAI PYÖREÄT 
KULMAT?
Joustavuus ja erikoistuminen takaa 
tyytyväisiä asiakkaita



KOKONAISUUS 
JA RATKAISUT
Ideasta valmiiseen tuotteeseen
Autamme sinua koko prosessin ajan — ideasta valmiiseen 

tuotteeseen.

Meillä on vankka osaaminen materiaaleista, rakenteista ja 

parhaista työstötavoista. Tämä on takuu, johon voit luottaa. 

Direktlaminatin suunnittelijat tekevät ideoista piirustuksen, 

joka siirretään CNC-koneisiimme. Koneissa piirustuksista tulee 

kalusteiden komponentteja, jotka toimitetaan asiakkaalle tai 

muun asennuksen osiksi.

Asennuksessa kalustekomponentit, ruuvit ja helat muuttuvat val-

miiksi kalusteiksi. Kalusteet pakataan ja toimitetaan asiakkaalle.

     



”Pyrimme olemaan 
asiakkaan paras 
yhteistyökumppani – 
aina askeleen edellä 
ja palvelualtis.”
Per Gunnarsson, TJ
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produktbild

”Laatu ei synny 
ainoastaan hyvistä 
tuotteista, vaan 
kaikesta siitä, mitä asi-
akas kokee ollessaan 
yhteydessä meihin”

Ulf Magnusson, 
Tuotepäällikkö
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MAHDOLLISUUDET 
JA VALINNAN 
VAPAUS
Tee itse tai osta valmiina

Komponentit
Jos teetät työn meillä, tarjoamme

sinulle erilaisissa työstövaiheissa 

olevia komponentteja, yksinkertaisesta 

reunalistauksesta valmiisiin kalusteosiin.

Voit myös valita, pakataanko tuotteet

lavalle, yksittäin vai asennettuna. 

Kannet
Hyllyt
Kalustekomponentit
Kalusteet

Materiaali
Hjortsbergan varasto tarjoaa sinulle

levymateriaalit ja reunalistat.

Levymateriaali –
muotosahattuna tai kokonaisina levyinä
Lastulevyt, MDF, HDF, Combiline,

Eurolight – kevytlaminaatti, 

kompaktilaminaatti

Pintamateriaali
Melamiini, laminaatti, folio

Reunalistat
Polypropeeni, ABS, melamiini

Rulot
Laminaatti, folio



”Hintoja vertaillessa 
on tärkeää katsoa 
kokonaiskustan-
nuksia”

Asiakas
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SUURTA 
JA PIENTÄ
Turvallisuus ja jatkuvuus

Olemme solmineet pitkän tähtäimen yhteistyön joidenkin markkinoiden johtavien 

raaka-ainetoimittajien kanssa. Keskitymme osaltamme sekä teoriassa että käytännössä vain 

muutamiin toimittajiin, vankkaan valikoimatuntemukseen, mahdollisuuksiin ja laatuun. Tämä 

jatkuvuus takaa asiakkaalle kilpailukykyiset hinnat, jotka saavutamme suurilla sisäänostoilla.

Pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus tuo asiakkaalle paljon etuja.

• Turvallisuus

• Jatkuvuus

• Laatu

• Täydennysmah-
 dollisuus

• Varasto

• Hinta



LAATU JA 
YMPÄRISTÖ
Otamme vastuun tulevista sukupolvista

Huolehtiminen ihmisistä, eläimistä ja luonnosta on laatu- ja ympäristötoimintamme lähtökohta. 

Puhdas ja hyvä työympäristö on turvallisen ja resursseja säästävän tuotannon edellytys.

Raaka-aineemme rasittavat luontoa vain hyvin vähäisessä määrin, eivätkä ne vaadi mitään 

pintakäsittelyä. Kuljetuksistamme suurin osa tapahtuu rautateitse. Laatu- ja ympäristöpäästö-

järjestelmämme on sertifi oitu ISO 9001:n ja ISO 14001:n mukaisesti.

ISO 9001
ISO 14001
KVALITETS
& MILJÖ
CERTIFIERAD      1450

ISO/IEC 17021
 





Myynti ja tuotanto

Direktlaminat AB
Gravanäsvägen 7

SE-342 93 Hjortsberga
Puh. +46 472 550 950
Fax  +46 472 550 969

sähköposti: info@direktlaminat.se
www.direktlaminat.se

Pr
in

fo
 B

er
gs

 V
äx

jö


