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Kvalitet. Skandinaviskt formspråk. Miljöansvar. Och en 

gedigen känsla för trä. Vi är åtta företag i norra Sverige med en 

gemensam grundfilosofi.

Av Swedish Interior kan du få den kompletta inredningen i trä. Vi 

har förstklassiga produkter som på ett självklart sätt kompletterar 

varandra. Oavsett tidsideal bygger vårt skandinaviska formspråk 

på renhet, enkelhet och en naturnära känsla. 

Med rötterna i den västerbottniska träindustrin har vi en lång tra-

dition av att yrkesmässigt hantera trä. Vår kunskap om och känsla 

för materialet kombinerar vi med ny teknik och nytt tänkande.

Runt om oss växer den värdefulla råvaran. Därför är det naturligt för 

oss att värna om den miljö som förser oss med vårt levande material.

Välkommen till Swedish Interior.

Till vänster och på omslaget syns matbord och stolar från Kallholmens möbel-

serie Rosgården. GK Door står för den glasade pardörren och dörrkarmen är från 

Vindelåns snickeri. Panel och golv är tillverkade av Lundgrens hyvleri och listerna 

av Swedlist. Panel, golv och lister är behandlade med vitlack av Norrlist. 

InrednIng med 
känsla och 
kvalItet från 
norra sverIge
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med känsla fÖr trä
med rötterna i västerbottens anrika träindustri kombine-
rar vi vårt kunnande med ny teknik och design. allt för att 
skapa efterfrågade produkter av hög och jämn kvalitet. 

träindustrin har en lång och rik historia i västerbotten 
och är en naturlig del av samhället. här i norra sveriges 
bästa barrskogsbälte har vi tillgång till virke av hög klass, 
lång tradition av entreprenörskap och en hantverks-
skicklighet som utvecklats under många generationer. 
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Trä är ett levande, förnyelsebart material med lång 

hållbarhet. Det är även ett flexibelt material som har 

stor bearbetningsbarhet. Vi använder oss endast av 

högkvalitativ träråvara, till största del lokal senvux-

en fura och gran men även olika slags ädelträ.

Vi inom Swedish Interior tar vårt miljöansvar på 

allvar och ställer naturligtvis samma krav på våra 

leverantörer som vi ställer på oss själva. 

Vi eftersträvar en öppen dialog i miljöfrågor med 

kunder, leverantörer, myndigheter och omvärld. Där-

för känns det också viktigt för oss att stödja och delta 

i forskning och utveckling kring material och teknik. 

Eftersom vi till största del använder oss av lokal 

skogsråvara, minimeras råvarutransporterna. Med 

ett ständigt fokus på att hitta de mest effektiva 

logistiklösningarna minskar vi miljöpåverkan såväl 

som kostnader.

Vi kombinerar modern, energisnål teknik med så 

miljövänliga material och kemikalier som möjligt. 

Och när vår träinredning efter lång och trogen tjänst 

tjänat ut, kan den återvinnas genom till exempel 

energiåtervinning. 

Några av oss inom Swedish Interior arbetar redan 

med miljöledningssystem enligt ISO 14001, vi andra 

är på väg dit. Kretsloppsfrågan och livscykelanalyser 

kommer inom en snar framtid att vara en naturlig del 

av allas verksamheter. 

Västerbotten ligger i norra Sverige och är det 

näst största länet i landet. Här har vi högskolor, 

stiftelser och industrier och dessutom närheten 

till den bästa råvaran. 56 % av länets yta 

(3 104 000 hektar) är produktiv skogsmarksareal.

2 600 personer arbetar inom träindustrin i Väster-

botten, fördelade på ca 120 företag. Vår tekniska 

kunskap om trä och den tradition vi har av att yrkes-

mässigt hantera trä använder vi för att ta fram nya 

produkter med fokus på kvalitet, funktion och design. 

111 miljoner m3 produktiv skogsmark är på tillväxt 

i Sverige under 5 år. Under samma tidsperiod av-

verkas 80 miljoner m3 skog. Tillgången på råvara 

ökar alltså för varje år. Ny teknik och nya produk-

tionsmetoder gör dessutom att vi får ut mer och mer 

ur varje stock. Den svenska träindustrin har de 

bästa förutsättningarna för att växa och frodas.

med råvaran rUnt knUten är 
mIlJÖansvaret gIvet

träIndUstrIn I västerBotten
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Det är lätt att falla för det skandinaviska uttrycket. En fräsch och 

avskalad naturlighet som passar våra moderna hem, samtidigt som det 

andas tidlöshet. Kanske beror det också på respekten för materialen 

och den ständigt närvarande kvaliteten. 

Få en fräsch effekt genom att kombinera träinredningen med 

andra material. Låt gärna en accentfärg gå igen i några av 

inredningsdetaljerna. Panel och golv är tillverkade av 

Lundgrens hyvleri och ytbehandlade av Norrlist. List från Swedlist.

med natUren 
som  InsPIratIon
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Vårt skandinaviska formspråk bygger på renhet, 

enkelhet och en naturnära känsla. Inner-

dörren Johanna med dörrkarm kommer från 

Knut Karlssons snickerifabrik. Panelen och 

golvet från Lundgrens hyvleri är ytbehandlade 

av Norrlist. Lister från Swedlist.

vItt, fräscht 
och avskalat
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Inredning i svart blir alltmer populärt då den ger en 

sofistikerad eller dramatisk look. Den moderna trapp-

modellen Alice tolkar nutidens minimalistiska trend 

och strama formspråk. Stegen i svartlaserad ek, rostfria 

räckesståndare. Av Drömtrappor.

modern svärta
 mer dramatIk    
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En känsla av stillhet och frid infinner sig när hela inredningen 

harmonierar i ljusa färger. Möblerna kommer från Kallholmens 

serie Rosgården. Skrivbordet är nätt och lättplacerat och har även en 

väl-arbetad baksida. Stolen Dorotea har stoppad sits med sadelgjord 

och går att få med eller utan karm. 

GK Door står för den glasade pardörren och dörrkarmen är från 

Vindelåns snickeri. Panel och golv är tillverkade av Lundgrens 

hyvleri och listerna av Swedlist. Panel, golv och lister är 

behandlade med vitlack av Norrlist. 

tIdlÖs desIgn 
med lJUs känsla
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Trappan New England ritades på beställning för att 

passa in i den öppna, rymliga miljön och tillsammans med 

den öppna spisen bli rummets blickfång. Stegen i matt-

lackad ek, övriga delar vitmålade. Av Drömtrappor. De 

vita innerdörrarna är från GK Door.

skärgård och  
neW england
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lUndgrens
hYvlerI
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mikael lundgren
+46 (0)70-311 21 41

mikael@lundgrenshyvleriab.se 
www.lundgrenshyvleriab.se

Bakom mark-

nadens ledande 

varumärke Dröm-

trappor® står Trätrappor Norsjö AB, Nordens största 

trapptillverkare. Vi har byggt trappor sedan 1923, och 

vår erfarenhet gör skillnad. Bland annat har vi unika, 

patenterade tekniska lösningar som gör trappan 

starkare, tåligare och vackrare.

I vår moderna produktionsanläggning i norra Sverige 

arbetar 130 personer för att alla Drömtrappor® ska bli 

hemmets vackraste möbel. Skickliga medarbetare, en 

modern maskinpark och en stor portion snickarglädje 

gör oss redo att förverkliga varje dröm.

Vi skapar trappor i alla stilar och modeller, från mo-

dernt rena och avskalade till traditionella trappor fyllda 

av hantverkarglädje. Vi ritar även helt unika trappor 

på beställning som kan ta ut svängarna lite extra. 

Tack vare en stark support kan vi hjälpa dig redan 

tidigt i projektet att anpassa trappan efter förut-

sättningarna och kundens önskemål, naturligtvis 

alltid utifrån gällande säkerhetskrav. 

Trapporna kan levereras i en mängd olika träslag, alla 
med det gemensamt att vi kunnat säkerställa att råvaran 
kommer från ett uthålligt skogsbruk.

restair trapprenovering

För den som är nöjd med sin gamla trappa och bara vill 

fräscha upp den, erbjuder vi även ReStair® trapprenovering. 

Lundgrens Hyvleri 

producerar paneler 

för såväl insidan som 

utsidan, golvträ samt 

läkter. Vi har lång 

erfarenhet och stor hantverksskicklighet. I kombination 

med ny teknik och fin råvara i furu och gran har vi 

därför en mycket kostnadseffektiv produktion. 

Rätt träpanel förändrar och förbättrar rummets utse-

ende på ett avgörande sätt. Vi erbjuder ett stort urval 

av invändiga paneler med olika utformning och dimen-

sioner, för att täcka upp alla smaker och behov. 

Våra utomhuspaneler av finkvistig gran och finsågad 

yta finns i flera olika profiler och dimensioner. Fjäll-

panelen finns dessutom att få i furu. 

Ett trägolv är skönt att vila fötterna på. Vårt golvträ 

finns i sex olika dimensioner och i olika kvaliteter. Vi har 

även planhyvlat och läkter i många olika dimensioner.

Våra produkter kan levereras obehandlade eller ytbe-

handlade. 

Ytbehandlingar

Lackning

Lasering

Vaxning

Brännborstning

Kalkning

Grundmålning av ytterpaneler

drÖmtraPPor
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Johan Jonsson
+46 (0)918-258 83

johan.jonsson@dromtrappor.se
www.dromtrappor.no

www.restair.se



gk door

Door AB
Peter edström

+46 (0)70-600 45 65
peter@gkdoor.se

www.gkdoor.se

Swedlist producerar allt inom 

trälister, såväl vad gäller 

profil och dimensioner som 

träslag och typ av ytbehandling. 

Volymen spelar ingen roll. Vi har en rationell produk-

tionslinje och en modern maskinpark anpassad för 

såväl korta som långa serier. Vår filosofi är enkel: vi 

producerar det kunden vill ha.

Rätt list på rätt plats är en förutsättning om man vill 

ge rummet karaktär och en viss stil. Vi har ett stort 

grundsortiment av lister i furu samt i ädelträ som ek, 

bok och björk. I furu erbjuder vi även foder, golvlist och 

taklist i en allmogevariant.

grundsortimentet omfattar

Foder, klackfoder

Golvlist

Taklist

Foglist, smyglist

Kvartsstav

Ytterhörnslist

Planhyvlat

Rundstav

Fönstersmygar, salningar

Special för andra är standard för oss! Med egen mall-

fräs och profilslipmaskin tar vi fram den profil kunden 

önskar. Vi garanterar snabba och exakta besked om 

pris och leveranstid. 

Vår ytbehandlingslinje klarar betsning och lackning 

samt täckmålning med valfri NCS-kulör.

GGK Door producerar inner-

dörrar med hög kvalitet och 

lång livslängd. Under åren har 

vi byggt upp en rationell och modern fabrik, där vi hål-

ler i hela produktionskedjan själva. Därför kan vi vara 

flexibla vad gäller design och mått, för att anpassa dörren 

till kundens önskemål. En dörr från GK Door passar i 

alla miljöer. Vill du ha en modern, stilren dörr eller en i 

gammaldags stil sprungen ur svensk allmogetradition? 

Vi har modeller för de flesta smaker. Karakteristiskt 

för alla GK-dörrar är det breda bottenstycket som gör 

dörren stabil och den originella spegelindelningen. Vi 

tillverkar dem i furu eller ek.

vi erbjuder

Massiva innerdörrar

Glasdörrar

Vikdörrar

Lätta innerdörrar

välj mellan

Enkeldörr

Pardörr

Skjutdörr

Olika glasindelningar

Olika glastyper

Olika betsalternativ

Olika färger

Alla våra dörrar, även pardörrarna, är vändbara, de kan 

alltså hängas som vänster- eller högerdörr. Glasdörrarna 

levereras med fasta genomgående spröjs utan några 

inslag av spik eller skruv.

sWedlIst

Patrik lindgren
+46 (0)70-218 19 58
patrik@swedlist.se

www.swedlist.se
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knUt karlssons
snIckerIfaBrIk

viktoria knutsson nilsson
+46 (0)70-518 64 66

viktoria@knut-karlssons.se
www.knut-karlssons.se

Kallholmen erbjuder 

högkvalitativa möbler 

som förmedlar en 

känsla av stillhet och frid. Våra produkter karaktäri-

seras av ett tidlöst formspråk, ett omsorgsfullt val av 

material och en noggrann produktion. Möblerna finns 

för alla rum, är nätta och lättplacerade och passar i 

våra nordiska hem. 

kolleksjoner

Våra möbelserier heter Herrgården, Prästgården och 

Rosgården. 

Herrgården är en romantisk serie med pärlor, krön och 

utsökt form. Inspirerad av svenskt 1700-tal men ändå 

mitt i nuet. Prästgården har ett formspråk som andas 

enkelhet, renhet och pålitlighet. Vår lantliga serie 

Rosgården går i generositetens tecken med en kvalitet 

som ger intryck utan att vara skrytsam.  

Kallholmens möbler tillverkas i huvudsak av kvistfri 

furu och björk på ett hantverksmässigt sätt av utvalda 

lokala snickerier. De värnar om god kvalitet i alla led 

från materialvalet, till utförande och ytbehandling. 

Hantverket får ta den tid som krävs för att få en möbel 

som lever i generationer.

Knut Karls-

sons snick-

erifabrik är 

en av Sveri-

ges ledande 

dörrkarmstillverkare. Vi erbjuder även innerdörrar och 

trösklar av hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet, kun-

niga medarbetare samt en modern och kostnadseffektiv 

produktion. Vi kan även hålla ett standardsortiment i 

lager åt våra kunder.

Vi erbjuder både standard- och specialkarmar utifrån 

kundens behov. Vi arbetar i många olika träslag och 

erbjuder också kunden ett kvistrent alternativ.

specialkarmar

Specialkarmar kan beställas med valfri NCS-kulör, 

speciella falsdjup, längder, bredder, individuella pro-

filutföranden och specialbeslag. Samt ljuddämpnings-

lister och interdenslist för brandklassade utföranden.

Innerdörrar

Våra innerdörrar finns i klassiska modeller samt i 

mer moderna varianter i olika material. Vändbara 

låskolvar och praktiska snap-in gångjärn gör att 

dörrarna passar överallt. Dessutom har vi en rad 

olika trösklar i ek.

Idag erbjuder vi även våra kunder möjligheten att 

handla via vår webshop som man hittar på vår hemsida. 

kallholmen

carolina dahlberg
+46 (0)910-345 90

carolina@kallholmen.se
www.kallholmen.se
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Vindelåns snickeri är en av 

Nordens ledande leverantö-

rer av karmar till ytter-

dörrar. Dessutom levererar 

vi karmar till innerdörrar, 

sidoljus och överljus samt trösklar i olika material. 

Den senvuxna furan med dess täta årsringar ger en 

formstabil och solid karm. Råvaran behandlas varsamt 

av kunniga medarbetare i en flödesorienterad produk-

tion med hög tekniknivå.

efter behov

Vi kan erbjuda alla de komponenter som ingår i en 

dörröppning. Vi levererar produkter förädlade efter ert 

behov, alltifrån komponenter till monteringsfärdiga 

karmdelar. Förutom en stor variation av standard-

profiler, kan vi ta fram specialprodukter utifrån 

önskemål. Vi ytbehandlar och slutmonterar beslag 

och tätningslist om så önskas.

Våra trösklar är i lika hög kvalitet som våra dörr-

karmar. Trösklarna tillverkas i önskat träslag, 

exempelvis ek, iroko, eller ek/aluminium. 

Vi erbjuder även sidoljus och överljus. Med ett snyggt 

sido- eller överljus får entrédelen ytterligare bredd 

samtidigt som det släpps in mer ljus i hallen. 

vIndelåns 
snIckerI

samuel Jacobsson
+46 (0)70-346 68 74

samuel@vindelans-snickeri.se
www.vindelans-snickeri.se

På Norrlist hyvlar vi paneler 

och lister, men framförallt 

ytbehandlar vi långa och smala 

träprodukter åt samarbetspartners och kunder. Vår kun-

niga personal i kombination med en modern, anpassad 

maskinpark gör att vi kan möta marknadens behov med 

rätt kvalitet och god leveranssäkerhet till rätt pris.

Inom gruppen Swedish Interior ytbehandlar vi för Lund-

grens hyvleri samt Swedlist. Åt Lundgrens hyvleri ytbe-

handlar vi alla innerpaneler samt en del av deras golvträ. 

våra ytbehandlingar:

Täckmålning/lackning

Lasering/vaxning

Brännborstning

Ytbehandlingar som ger en mer rustik känsla efterfrå-

gas allt mer. Därför ökar intresset för brännborstade 

paneler, en ytbehandling där träets struktur framträder 

på ett spännande sätt.

Panelerna och listerna mäts, styckmärks och foliepackas 

utifrån kundens önskemål.

norrlIst

kalle Israelsson
+46 (0)70-341 13 81
norrlist@brinet.se

www.norrlist.se
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En träinredning av god kvalitet håller sig vacker länge, även om 

den utsätts för hårdhänt behandling av stora och små människor. 

Panel och golv är tillverkade av Lundgrens hyvleri och 

ytbehandlade av Norrlist. Lister från Swedlist.

när småfolk är 
I närheten



Kvalitet. Skandinaviskt form-

språk. Miljöansvar. Och en gedigen 

känsla för trä. Vi är åtta företag i 

norra Sverige med en gemensam 

grundfilosofi.

Av Swedish Interior kan du få den 

kompletta inredningen i trä. Vi har 

förstklassiga produkter som på ett 

självklart sätt kompletterar varan-

dra. Oavsett tidsideal bygger vårt 

skandinaviska formspråk på renhet, 

enkelhet och en naturnära känsla. 


