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Kvalitet. Skandinavisk formspråk. Miljøansvar. Og en gjennom-

gående følelse for treverk. Vi er åtte selskaper i Nord-Sverige med 

samme grunnfilosofi.

Hos Swedish Interior kan du få en komplett innredning i tre. Vi 

leverer førsteklasses produkter som kompletterer hverandre på en 

selvfølgelig måte. Uavhengig av tidens idealer bygger vårt skandi-

naviske formspråk på renhet, enkelhet og nærhet til naturen. 

Med røtter i Västerbottens treindustri har vi lange tradisjoner med 

å arbeide med tre på en profesjonell måte. Våre kunnskaper om og 

følelse for materialet kombinerer vi med ny teknologi og nytenkning.

Rundt omkring oss vokser den verdifulle råvaren. Derfor er det 

naturlig for oss å verne om det miljøet som gir oss det levende 

materialet vi arbeider med.

Velkommen til Swedish Interior.

Til venstre og på omslaget vises spisestuebord med stoler fra Kallholmens 

møbelserie Rosgården. GK Door står for pardørene med glass, og dørkarmen er fra 

Vindelåns snickeri. Panel og gulv er laget av Lundgrens hyvleri, og listene kommer 

fra Swedlist. Panel, gulv og lister er behandlet med hvit lakk av Norrlist.

INNREDNING MED 
FØLELSE OG 
KVALITET FRA 
NORD-SVERIGE
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MED FØLELSE FOR TRE
Med røtter i Västerbottens anerike treindustri kombinerer 
vi kunnskapene våre med ny teknologi og design. Alt for å 
skape etterspurte produkter av høy og pålitelig kvalitet. 

Treindustrien har en lang og rik historie i Västerbotten og 
er en naturlig del av samfunnet. Her i det nordlige Sveriges 
beste barskogbelte har vi tilgang til trevirke av høy kvalitet, 
lange tradisjoner for entreprenørskap og håndverkere 
med ferdigheter som er utviklet gjennom generasjoner. 
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Tre er et levende, fornybart materiale med lang hold-

barhet. Det er også et fleksibelt materiale som kan 

bearbeides på utallige måter. Vi benytter oss ute-

lukkende av trevirke av høyeste kvalitet, for det 

meste lokal, langsomt voksende furu og gran, men 

også ulike typer edeltre.

Vi i Swedish Interior tar miljøansvaret på alvor og 

stiller naturligvis de samme kravene til våre 

leverandører som vi stiller til oss selv. 

Vi ønsker og arbeider for en åpen dialog med 

kunder, leverandører, myndigheter og verden for 

øvrig i miljøspørsmål. Derfor føles det også viktig for 

oss å støtte og delta i forskning og utvikling når det 

gjelder materialer og teknologi. 

Siden vi for det meste bruker lokale skogsråvarer, 

minimeres råvaretransporten. Med kontinuerlig 

fokus på å finne de mest effektive logistikkløsningene 

reduserer vi både miljøpåvirkningen og kostnadene.

Vi kombinerer moderne, energibesparende teknologi 

med så miljøvennlige materialer og kjemikalier som 

mulig. Og når våre treinnredninger etter lang og 

trofast tjeneste må byttes ut, kan de gjenvinnes for 

eksempel gjennom energigjenvinning. 

Noen av oss i Swedish Interior arbeider allerede med 

miljøledelsessystemer i samsvar med ISO 14001, og 

vi andre er på vei dit. Kretsløpsspørsmålet og livs-

syklusanalyser vil innen kort tid være en naturlig del 

av alle våre virksomheter. 

Västerbotten ligger i det nordlige Sverige og er det 

nest største fylket i landet. Her har vi høyskoler, 

stiftelser og industrier og i tillegg nærheten til de 

beste råvarene. 56 % av fylkets areal (3 104 000 

hektar) er produktivt skogsareal.

2 600 personer arbeider innenfor treindustrien i 

Västerbotten, fordelt på ca. 120 selskaper. Vi utnyt-

ter våre tekniske kunnskaper om tre og vår tra-

disjon for profesjonell bearbeidelse av treverk til å 

skape nye produkter med fokus på kvalitet, funksjon 

og design. 

111 millioner m3 produktiv skog vokser til i Sverige 

på 5 år. I det samme tidsrommet avvirkes 80 

millioner m3 skog. Tilgangen til råvarer øker altså 

for hvert år. Ny teknologi og nye produksjonsme-

toder gjør dessuten at vi får mer og mer ut av hver 

stokk. Den svenske treindustrien har de beste 

forutsetninger for å vokse og blomstre.

MED RÅVARENE RUNDT OSS ER 
MILJØANSVAR EN SELVFØLGE

TREINDUSTRIEN I VÄSTERBOTTEN
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Det er lett å falle for det skandinaviske uttrykket. En frisk og ren 

naturlighet som passer i våre moderne hjem, samtidig som den er 

tidløs. Kanskje handler det også om respekten for materialene og 

den alltid tilstedeværende kvaliteten. 

Få en effekt ved å kombinere treinteriøret med andre materialer. 

La gjerne en aksentfarge gå igjen i noen av detaljene. 

Panel og gulv er laget av Lundgrens hyvleri og overflate-

behandlet av Norrlist. List fra Swedlist.

MED NATUREN 
SOM  INSPIRASJON
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Vårt skandinaviske formspråk bygger på ren-

het, enkelhet og nærhet til naturen. Innerdø-

ren Johanna med dørkarm kommer fra Knut 

Karlssons snickerifabrik. Panelet og gulvet fra 

Lundgrens hyvleri er overflatebehandlet av 

Norrlist. Lister fra Swedlist.

HVIT, FRISK OG 
REN  FØLELSE
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Svart interiør blir stadig mer populært som en sofistikert 

eller dramatisk look. Den moderne trappemodellen Alice 

tolker tidens minimalistiske trend og stramme form-

språk. Trinnene er i svartlasert eik, rustfrie gelender-

stolper. Av Drömtrappor.

MODERNE SVART 
MER DRAMATIKK    
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En følelse av stillhet og fred legger seg når hele interiøret harmone-

rer i lyse farger. Møblene kommer fra Kallholmens serie Rosgården. 

Skrivebordet er nett og lett å plassere, og har også en pent overflate-

behandlet bakside. Stolen Dorotea har stoppet sete med salgjord og 

kan fås med eller uten karm. 

GK Door står for pardørene med glass, og dørkarmen er fra Vin-

delåns snickeri. Panel og gulv er laget av Lundgrens hyvleri, og 

listene kommer fra Swedlist. Panel, gulv og lister er behandlet 

med hvit lakk av Norrlist. 

TIDLØS DESIGN 
MED LYS FØLELSE
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Trappen New England ble tegnet på bestilling for å 

passe inn i det åpne, romslige miljøet og sammen med pei-

sen utgjøre rommets blikkfang. Trinnene er i mattlakkert 

eik, resten er hvitmalt. Av Drömtrappor. De hvita inner-

dørene er fra GK Door.

SKJÆRGÅRD OG 
NEW ENGLAND

SWEDISH  INTERIOR S16 SWEDISH  INTERIORS17



LUNDGRENS
HYVLERI
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Mikael Lundgren
+46 (0)70-311 21 41

mikael@lundgrenshyvleriab.se 
www.lundgrenshyvleriab.se

Bak markedets 

ledende varemerke 

Drömtrappor® 

står Trätrappor Norsjö AB, Nordens største trappe-

produsent. Vi har bygd trapper siden 1923, og vår 

erfaring betyr mye. Blant annet har vi unike, 

patenterte løsninger som gjør trappene sterkere, 

mer holdbare og penere.

På vårt moderne produksjonsanlegg i Nord-Sverige 

arbeider 130 personer for at våre Drömtrappor® skal 

bli hjemmets vakreste møbel. Dyktige medarbeidere, en 

moderne maskinpark og en stor porsjon snekkerglede 

gjør oss klare til å gjøre enhver drøm til virkelighet.

Vi lager trapper i alle stiler og modeller, fra moderne, rene 

modeller med enkle linjer til tradisjonelle trapper fulle 

av håndverkerglede. Vi tegner også helt unike trapper på 

bestilling hvor vi kan ta ut litt ekstra i svingene. 

Takket være vår sterke support kan vi allerede tidlig i 

prosjektet hjelpe deg å tilpasse trappene etter forutset-

ningene og kundenes ønsker, naturligvis ut fra 

gjeldende sikkerhetskrav. 

Trappene kan leveres i en mengde ulike tresorter, og for 

alle gjelder det at vi har forsikret oss om at råvarene 

kommer fra bærekraftig skogbruk.

ReStair trapperenovering

For den som er fornøyd med de gamle trappene sine og 

bare vil friske dem opp, tilbyr vi også ReStair® trappe-

renovering. 

Lundgrens Hyvleri 

produserer paneler 

for både innvendig og 

utvendig bruk, samt 

gulvmaterialer og list-

verk. Vi har lang erfaring og gode håndverksferdigheter. 

I kombinasjon med ny teknologi og fine råvarer i furu og 

gran har vi derfor en svært kostnadseffektiv produksjon. 

Riktig trepanel forandrer og forbedrer rommets utse-

ende betydelig. Vi leverer et stort utvalg av innendør-

spaneler med ulike utforminger og dimensjoner som til 

sammen dekker de flestes smak og behov. 

Våre utendørspaneler er av finkvistet gran med finsa-

get overflate og finnes i flere ulike profiler og dimensjoner. 

Fjellpanelet er dessuten å få i furu. 

Et tregulv er godt å hvile føttene på. Våre gulv-

materialer finnes i seks ulike dimensjoner og i ulike 

kvaliteter. Vi har også høvlet treverk og lister i mange 

ulike dimensjoner.

Våre produkter kan leveres ubehandlet eller overflate-

behandlet. 

Overflatebehandlinger

Lakking

Lasering

Voksing

Brennbørsting

Kalking

Grunnmaling av utendørspaneler

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 produserer alt innen 

trelister, både når det gjelder 

profiler, dimensjoner, tresorter 

og overflatebehandlinger. Volumene spiller ingen rolle. 

Vi har en rasjonell produksjonslinje og en moderne 

maskinpark tilpasset for både korte og lange serier. Vår 

filosofi er enkel: Vi produserer det kunden vil ha.

Riktig list på riktig sted er en forutsetning om man vil 

gi rommet karakter og en bestemt stil. Vi har et stort 

grunnsortiment av lister i både furu og edeltre som eik, 

bøk og bjørk. I furu tilbyr vi også fôringer, gulvlister og 

taklister i en allmuevariant.

Grunnsortimentet omfatter

Fôringer, vinkellister

Gulvlist

Taklist

Fugelist, smyglist

Kvartstav

Ytterhjørnelist

Høvlet treverk

Rundstav

Vinduslister, overgangslister

Det som er spesialprodukter for andre, er standard for 

oss! Med egen malfres og profilslipemaskin lager vi den 

profilen kunden ønsker. Vi garanterer raske og 

nøyaktige beskjeder om priser og leveringstider. 

Vår produksjonslinje for overflatebehandling kan håndtere 

beising, lakking og dekkmaling med valgfri NCS-farge.

GK Door produserer innerdører 

av høy kvalitet med lang 

levetid. I årenes løp har vi 

bygd opp en rasjonell og moderne fabrikk der vi har 

kontroll med hele produksjonskjeden selv. Derfor kan 

vi være fleksible med design og mål og dermed tilpasse 

døren etter kundens ønske. En dør fra GK Door passer 

i alle miljøer. Vil du ha en moderne, stilren dør eller en 

i gammeldags stil i tråd med svensk allmuetradisjon? 

Vi har modeller for de flestes smak. Karakteristisk for 

alle GK-dører er det brede bunnstykket som gjør døren 

stabil, og den originale speilinndelingen. Vi lager dem i 

furu eller eik.

Vi tilbyr

Massive innerdører

Glassdører

Foldedører

Lette innerdører

Velg mellom

Enkeltdør

Pardør

Skyvedør

Ulike glassinndelinger

Ulike glasstyper

Ulike beiser

Ulike farger

Alle våre dører, også pardørene, er vendbare – det vil 

si at de kan henges venstre- eller høyrehengslet etter 

behov. Glassdørene leveres med faste, gjennomgående 

sprosser uten innslag av spiker eller skruer.

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 leverer 

møbler av høy kvali-

tet som formidler en 

følelse av stille ro. Våre produkter kjennetegnes av et 

tidløst formspråk, omsorgsfullt materialvalg og detalj-

bevisst produksjon. Møblene kan brukes i alle rom, er 

nette og lette å plassere og passer i våre nordiske hjem. 

Kolleksjoner

Våre tre kolleksjoner heter Herrgården, Prästgården og 

Rosgården. 

Herrgården er en romantisk serie med perler, kroner 

og utsøkt form. Inspirasjonen er fra svensk 1700-tall, 

men den står likevel støtt i nåtiden. Prästgården har et 

formspråk som ånder av enkelhet, renhet og pålitelig-

het. Vår landlige serie Rosgården går i sjenerøsitetens 

tegn med en kvalitet som gjør inntrykk uten å skryte.  

Kallholmens møbler produseres i all hovedsak av 

kvistfri furu og bjørk på en håndverksmessig måte av 

utvalgte, lokale snekkerverksteder. De sikrer god 

kvalitet i alle ledd fra materialvalg til utførelse og 

overflatebehandling. Håndverket får ta den tiden det 

trenger for å skape et møbel som lever i generasjoner.

Knut Karls-

sons snickeri-

fabrik er en 

av Sveriges 

ledende 

dørkarmprodusenter. Vi tilbyr også innerdører og 

dørstokker av høy kvalitet. Vi har lang erfaring, 

kunnskapsrike medarbeidere og en moderne og kostnads-

effektiv produksjon. Vi kan også oppbevare et 

standardsortiment på lager for våre kunder.

Vi tilbyr både standard- og spesialkarmer ut fra 

kundens behov. Vi arbeider i mange ulike tresorter og 

tilbyr også kunden et kvistfritt alternativ.

Spesialkarmer

Spesialkarmer kan bestilles med valgfri NCS-farge, 

spesielle falsedybder og lengder, individuelle profil-

utførelser og spesialbeslag samt lyddempingslister og 

interdenslister for brannklassifiserte utførelser.

Innerdører

Våre innerdører finnes både i klassiske modeller og mer 

moderne varianter i ulike materialer. Vendbare lås-

kolber og praktiske snapin-gangjern gjør at dørene 

passer overalt. I tillegg har vi en rekke ulike dør-

stokker i eik.

I dag gir vi også kundene våre mulighet til å handle via 

vår nettbutikk, som er å finne på våre nettsider.

KALLHOLMEN

Carolina Dahlberg
+46 (0)910-345 90

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

Nordens ledende leverandø-

rer av karmer til ytterdører. 

I tillegg leverer vi karmer 

til innerdører, sidelamper 

og overlamper samt dørstokker i ulike materialer. 

Den sentvoksende furuen med de tette årringene gir en 

formstabil og solid karm. Råvaren behandles varsomt 

av dyktige medarbeidere i en flytorientert produksjon 

med høyt teknologisk nivå.

Etter behov

Vi kan tilby alle komponentene som inngår i en dør-

åpning. Vi leverer produkter foredlet etter behov, alt fra 

enkeltkomponenter til monteringsferdige karmdeler. I 

tillegg til et stort utvalg av standardprofiler kan vi også 

lage spesialprodukter etter ønske. Vi overflatebehand-

ler og sluttmonterer beslag og tetningslister hvis det er 

ønskelig.

Våre dørstokker er av like høy kvalitet som dør-

karmene. Dørstokkene produseres i ønsket tresort, for 

eksempel eik, iroko eller eik/aluminium. 

Vi tilbyr også sidelys og overlys. Med et pent side- eller 

overlys får entrédelen ekstra bredde samtidig som det 

kommer inn mer lys i gangen. 

VINDELÅNS 
SNICKERI

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

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

På Norrlist høvler vi paneler 

og lister, men fremfor alt 

overflatebehandler vi lange og 

smale treprodukter for samarbeidspartnere og kunder. 

Kombinasjonen av vårt kunnskapsrike personale og 

en moderne, tilpasset maskinpark gjør at vi kan møte 

markedets behov med riktig kvalitet og god leverings-

sikkerhet til riktig pris.

Innenfor gruppen Swedish Interior overflatebehandler 

vi for Lundgrens Hyvleri og Swedlist. For Lundgrens 

Hyvleri overflatebehandler vi alle innendørspaneler og 

en del av deres gulvmaterialer. 

Våre overflatebehandlinger

Dekkmaling/lakking

Lasering/voksing

Brennbørsting

Overflatebehandlinger som gir en mer rustikk følelse, 

er stadig mer etterspurt. Derfor øker interessen for 

brennbørstede paneler, en overflatebehandling der 

treets struktur fremheves på en spennende måte.

Panelene og listene måles, stykkmerkes og foliepakkes 

etter kundens ønske.

NORRLIST

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

www.norrlist.se
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Treinteriør av god kvalitet holder seg vakkert lenge, også om det 

skulle utsettes for hardhendt behandling av store og små mennes-

ker. Panel og gulv er laget av Lundgrens hyvleri og overflatebe-

handlet av Norrlist. Lister fra Swedlist.

NÅR DET ER SMÅ-
FOLK I NÆRHETEN



Kvalitet. Skandinavisk formspråk. 

Miljøansvar. Og en gjennomgående 

følelse for treverk. Vi er åtte 

selskaper i Nord-Sverige med 

samme grunnfilosofi.

Hos Swedish Interior kan du få 

en komplett innredning i tre. Vi 

leverer førsteklasses produkter som 

kompletterer hverandre på en selv-

følgelig måte. Uavhengig av tidens 

idealer bygger vårt skandinaviske 

formspråk på renhet, enkelhet og 

nærhet til naturen. 


