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Ring oss idag!
Offert, leveranstider
och sortiment.
0435-515 32

Stort sortiment
av lister i kulören
0500-N

Vi har listerna som
kunderna efterfrågar!
Med ett brett lagersortiment av målade furulister,
fanerade lister och de vanligaste massiva eklisterna
kan vi snabbt ombesörja leveranser till våra kunder.

Tel.0435-515 32, info@traprofiler.se

“Stort sortiment i
kulören 0500-N”

Ring oss idag!
Offert, leveranstider
och sortiment.
0435-515 32

Snabba
leveranser!
Furulister
På Höganäs Träprofiler erbjuder
vi ett stort sortiment av vita
furulister i både NCS S 0502-Y
och NCS S 0500-N. Vi kan
även snabbt ombesörja
målade lister i andra valfria
NCS-kulörer. Vi erbjuder även
lackerade och laserade lister.
Fanerade lister
Vi har Sveriges största sortiment av socklar och foder
i fanér.

Lister i ädelträ
De vanligaste listerna i massiv
ek har vi på lager. Övriga
träslag och dimensioner tar
vi fram emot förfrågan. Vi har
även ett mindre sortiment av
ektrösklar på lager.

Spaltpanel
Spaltpanel produceras efter
våra kunders önskemål. Både
beträffande dimensioner,
träslag och ytbehandling.
Vi kan även erbjuda dessa
brandskyddsklassade.

MDF-smyg
För byggprojekt brukar vi även
erbjuda MDF-smygar. Dessa tas
fram emot beställning.
Exempel på lister målade i olika special kulörer

En fanerad list är en formstabil, lättare,
mjukare och klart billigare list än en
motsvarande massiv list. Kärnan i listen
består av fingerskarvad gran och ytan är
ett 0,7 mm, UV-lackerat ädelträfanér.

Leveranssäkerhet
Vi levererar inom vårt geografiska
närområde oftast med egen lastbil.
Vid behov av tidsbestämd leverans
kan vi normalt anpassa efter
kundens önskemål och vi kan även
rycka ut snabbt då det behövs.

FSC certifierade
furulister
Hela vårt lager
sortiment av
furulister är
FSC-certifierade.

PEFC certifierade
fanerade lister
Motsvarande
certifiering på
våra fanerade
lister är PEFC.

Testa oss!
Säker levererans
med egen bil
i södra Sverige!
0435-515 32

Höganäs Träprofiler
Vi är en stabil och flexibel partner.
En leverantör som snabbt kan plocka
ihop en stor eller liten order och som
dessutom erbjuder ett mycket
konkurrenskraftigt pris.
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