Dörrkarmar
satt i system

Karmen en viktig dörrkomponent
Visst är dörrar viktiga och många gånger avgörande för hur välkomnande ett hus eller ett
rum upplevs. Men vad vore de utan karmar? Karmen behövs för att uppnå en komplett
enhet avseende t ex monterbarhet, säkerhet, brandsäkerhet och totalfunktion.
Vindelåns Snickeri levererar karmar till ytter- och innerdörrar av alla slag. Det har vi gjort
sedan 1991, men själva snickeriverksamheten startade redan i mitten av 1920-talet. Idag
är vi en av Nordens ledande leverantörer av karmar till ytterdörrar. Anledningen är givetvis
att vi levererar karmar som håller måttet och har en hög, jämn kvalitet.
Men viktigare ändå: Det fungerar. Allt från förfrågan och rådgivning inför val av karm till
leverans enligt överenskommelse och kvalitetsuppföljning. Dessutom har du tillgång till vår
kompetens redan i utvecklingsskedet av nya och optimerade karmlösningar.

Välj kvalitet och anpassa den efter behov
Vindelåns Snickeri levererar karmar i två huvudkvaliteter. Inom dessa kan vi anpassa dem
enligt era speciella kvalitetskrav. Oavsett vilken kvalitet du väljer kan du vara säker på en
mycket fin ingående råvara och omsorgsfull tillverkning.
Kvalitet A – Vår högsta kvalitet där vi lämnar 5 års garanti på material och tillverkning.
Kvalitet B – Vår standardkvalitet med 2 års material- och tillverkningsgaranti.

Systemleveranser enligt dina önskemål
Med utgångspunkt från era behov tar vi fram ett komplett system för kommande leveranser. Här ingår all nödvändig dokumentation som leveransplaner, logistiklösningar och
just-in-time-leveranser. Vi arbetar ständigt med kundens krav i fokus och för att uppnå en
kostnadseffektiv produktion arbetar vi sedan länge med kontinuerliga förbättringar med
hjälp av LEAN. Målet är ett nära och långsiktigt partnerskap med dig som kund.

Modern processteknik mitt i barrskogsbältet
Trä är ett förenyelsebart och kretsloppsanpassat material och norrländsk, segvuxen fura
är odiskutabelt den bästa råvaran när det gäller dörrkarmar av trä. Vi är centralt placerade,
mitt i norra Sveriges bästa barrskogsbälte med tillgång till virke av mycket hög kvalitet,
lång tradition av entreprenörskap och en hantverksskicklighet som utvecklats under tre
generationer. Råvaran behandlas varsamt av våra kunniga medarbetare i en flödesorienterad produktion med hög tekniknivå.
Tack vare en stark logistikkedja kan vi erbjuda snabba och effektiva leveranser över hela
Skandinavien. Testa oss gärna!

Karmar
utan krångel

Nu kan vi även leverera trösklar i
lika hög kvalitet som våra dörrkarmar.
Trösklarna tillverkas i önskat träslag.
Kontakta oss för att diskutera en
komplett inramning av dörren!

Tel 0950-541052
Fax 0950-541175
info@vindelans-snickeri.se
Gå på virtuell rundvandring hos oss!
Besök www.vindelans-snickeri.se
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Nyhet!

