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”Vi hjälper dig att 
  förverkliga din vision.

Ring oss om dina byggnationsidéer. Vi ger dig råd och hjälp, vid 

renovering av ditt gamla trähus eller nybyggnation. Och du... vi är 

aldrig längre bort än ett telefonsamtal. Välkommen!

TimmersTomme • Tak • Fasad • FönsTer • dörrar • Golv • inredninG • möbler

Vi bidrar till sunda hus och  
boendemiljöer att leva i, även 
för kommande generationer.



Från skräpbod till sjöbod
Det här huset har lyftats, fått nya stenkistor och bryggdäck. Från att ha varit 
en skräpbod har huset nu åter igen blivit en sjöbod, som hu har blivit den 
centrala punkten i familjens liv.

Sjöboden efter renovering.

Boden före renovering.

Byggnadsvård

SpecialsnickeriTrähus byggda på rätt sätt och som får rätt omvårdnad 

kan ha en livslängd på flera hundra år. Vi vet hur man 

vårdar gamla trähus. Vi tar med varsam hand om tim-

merstomme, tak, fasad, fönster, dörrar, golv, inredning 

och möbler.

Gamla fönster blir 
som nya
Det går att spara mycket pengar genom 
att renovera gamla fönster istället för att 
byta dem. Men viktigast av allt är att hu-
set behåller sitt utseende och ursprung. 
Vi har eget hyvleri och tillverkar reserv- 
delar till fönster, lister och paneler.

Detta fönster kommer vi 
snart att renovera.

bygga nytt i 
gammal stil
När det inte finns något att 
renovera kan vi bygga nytt i 
gammal stil med beprövade 
material och teknik. Det här 
huset är nybyggt men smälter 
väl in tillsammans med går-
dens övriga byggnader.

Om du vill ha det där lilla extra så finns det normalt inte i bygghandeln. Om du dess-

utom har ett gammalt hus så är det givet att dagens standardprodukter inte passar 

in – varken mått- eller stilmässigt. I specialsnickeriet är det du som har visionen och 

vi hjälper till att förverkliga den.

vi skräddarsyr dina 
snickeridetaljer
Vi hyvlar lister, paneler och golv. Allt special-
anpassas unikt för varje kund.

Unik inredning med precision
Vi har möjlighet att specialtillverka exempelvis dörrar, fönster, inredning och möbler så att 
det blir precis som du vill ha det till en kostnad som bara är marginellt högre än standard-
produkterna. Givetvis använder vi traditionella beprövade material och metoder.


