FRÅN IDÉ
TILL FÄRDIG
PRODUKT

”Vi vill vara kundens bästa partner.
Det kräver en stor portion ödmjukhet,
och att vi ständigt är i framkant.”
Per Gunnarsson, VD

Vi är experter på direktlaminat och laminat. Med 35 års
erfarenhet har vi full koll på materialets många möjligheter
och hur det ska bearbetas för önskad funktion, hållbarhet
och design. Våra medarbetare hjälper dig hela vägen
med att utveckla konstruktionen, från idé och fram till färdig
produkt. Med skräddarsydda lösningar utgår vi alltid från
vad du som kund behöver. Vad kan vi göra för dig?

Direktlaminat AB
Gravanäsvägen 7, 342 93 Hjortsberga
Mellangatan 22, 239 30 Skanör
kontakt@direktlaminat.se
0472-550 950
direktlaminat.se

HOS OSS FORMAS IDEÉR

GÖR SJÄLV
ELLER KÖP
FÄRDIGT
Förutom att vi gärna hjälper dig att tillverka komponenter,
möbler och andra inredningslösningar, säljer vi även
material om du föredrar att göra jobbet själv. För oss är det
självklart att alltid erbjuda de senaste materialen, dekorerna
och ytstrukturerna. Vi är alltid i framkant vad gäller den
senaste tekniken.

MATERIAL I ALLA FÄRGER OCH FORMER
Oavsett vad du vill ha, kan vi hjälpa dig med olika sorters laminat
i mängder av färger och dekorer. Ek eller lila? Högblankt eller
supermatt? Ute eller inne? Kombinera material och färger efter
eget huvud.
Vi levererar från lager från de bästa leverantörerna på marknaden.
Därför kan vi garantera hög och jämn kvalitet på skivor och lister.
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MÖBELKOMPONENTER EFTER DINA ÖNSKEMÅL
Vi tillverkar möbelkomponenter i olika bearbetningsstadier,
från enklaste kantlistning till färdig komponent. Du väljer om vi
ska packa på pall, styckförpacka eller montera. Vill du att vi
skickar varorna direkt till din kund, så ordnar vi det också.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG MÖBEL
Vi har inga egna produkter, men förverkligar gärna dina idéer
i form av olika möbler eller andra inredningslösningar. Hos oss
formas idéer – din idé är vår begränsning. Välkommen med din
förfrågan.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
På Direktlaminat strävar vi efter att efterlämna ett så litet fotavtryck som möjligt
i vår miljö. Därför använder vi råvaror
som belastar miljön så lite som möjligt.
Merparten av råvarutransporterna sker
med järnväg, våra skivor fordrar ingen
ytbehandling och vi värmer upp fabriken
med vårt spill.
Eftersom vi värnar om ett hållbart skogsbruk köper vi våra råvaror från PEFCcertifierade företag. Vi är certifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001.

SÅ JOBBAR VI

Idé
Vilken typ av produkt vill du
ta fram – monterad eller i
delar? Hur ska den fungera
i färdigt skick? Vilka ytskikt
och bärarmaterial har du
funderat över? Melamin eller
laminat? Ska den vara grön
eller röd?

Försäljning
Sådana frågor är de som
jobbar med försäljningen
vana vid. Deras uppgift är
att förstå dina behov och
konkretisera dina idéer till en
offert och i förlängningen en
färdig produkt.

Konstruktion
Men innan vi har kommit
så långt, har vi tillsammans
med dig, våra konstruktörer,
beredare och inköpare
diskuterat oss fram till en
lösning som uppfyller dina
krav på funktion och estetik,
är produktionsanpassad
och materialoptimerad
för bästa totalekonomi.

Offert

Order

När allt är klart skickar vi en offert på den färdiga
produkten och när du lägger ordern är en stor
del av vårt jobb redan gjort. Visst, produkten ska
naturligtvis tillverkas också, men först får du en ritning
att godkänna och en tydlig orderbekräftelse.

Tillverkning
Offerten konverteras till
arbetsorder och produktionsritningar – tillverkningen kan
börja. Under tillverkningen
kontrollmäter vi i alla processer,
så att produkten blir som
ritningen visar och att
produkten blir den kvalitetsprodukt du förväntar dig.

Leverans
När produkten är färdigtillverkad emballerar vi den
väl för en säker och skadefri
transport till angiven adress.

