VESTLANDSKE LIMTRE
INDUSTRI AS
En kompetansebedrift
med nærhet til markedet

Kvalitet og kompetanse siden 1975
Vestlandske Limtre Industri AS ble etablert i 1975 og
har siden den gang vært en av de store virksomhetene
i Fusa kommune, ca. 1 time øst for Bergen. Med fokus
på en bærekraftig og fagsterk drift med høy kvalitet har
vi utviklet oss og er i dag en bedrift med ca. 30 ansatte
som er en pålitelig leverandør av limtrekonstruksjoner,
precut, takstoler og I-bjelker. Vi har vært godt forankret
I det norske markedet og tilbyr høy kompetanse på
konstruksjon og prosjektering tilpasset dagens standard
og etter kundens behov. Som Norges eneste fabrikk
som produserer limtre, takstoler og pre-cut har vi en
effektiv produksjon og leveranse som gir deg som kunde
mer fleksibilitet og trygghet. Hos oss kan vi gjøre kjappe
endringer med solide løsninger på kort varsel som gir
et produkt tilpasset kunden. Ingen prosjekter er like og
vi har sett at valgfrihet og alternativer har vært viktig for
våre kunder og her stiller vi sterkt som leverandør og
produsent.

Investering for fremtiden
Vi har de siste årene hatt en jevn økning i omsetning
og har sett behovet for å planlegge for den økte
etterspørselen. Vi har investert tungt i nytt maskineri,
doblet kapasiteten på tegning, ansatt flere mennesker
og knyttet oss til flere sterke konsulentmiljøer med
ingeniører og tegnere som bidrar til å styrke oss. Med
betydelig økning i produksjonskapasiteten, vil vi sikre at
våre kunder får det de trenger til rett tid. Vi skal fortsette
det gode samarbeidet, den gode dialogen og den gode
planleggingen for å skape det resultatet som kreves av
oss som produsent. Vi gleder oss til veien videre og ser
frem til å jobbe med både nye og gamle kunder fremover.

„
Våre produkter
Vi i Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjoner, precut og konstruksjonspakker, takstoler,
bjelkelag, sperr, og I-bjelker. Vi kan også levere beslag
og spon til landbruk.
Se våre hjemmesider for mer informasjon eller ta kontakt
hvis du lurer på noe.

Limtre
I limtre bruker vi normalt sett gran og impregnert virke
som er sortert etter fastsatte regler. Limtre har mange
bruksområder og kan brukes som blant annet dragere,
sperr, gulvbjelker og komplette bærekonstruksjoner.
Limtre er en svært sterk form for konstruksjonsvirke
og har utmerket styrke og stivhet i forhold til andre
konstruksjonsvirke i samme dimensjon.
Faktisk er limtre sterkere enn stål i forhold til vekten. Med
bruk av tradisjonelle teknikker og moderne produksjonsmetoder er limtre et svært hensiktsmessig, trygt og
fleksibelt produkt med en unik estetisk kvalitet.

Det viktigste for oss er
å gjøre arbeidsdagen på
byggeplassen enklere.
Derfor har vi alt som trengs
på huset, og det
vi ikke har, det lager vi!

Konstruksjonspakker og Pre-cut
Vi leverer konstruksjonspakker og pre-cut som et
komplett system, ferdig kuttet, nøyaktig tilpasset og
grundig merket i pakningene. Dette forenkler
byggeprosessen og minimerer kapp og svinn betydelig.
Vi leverer også stål til pre-cut.
Med høy kvalitet på alle materialer og kort leveringstid
takket være økt produksjonskapasitet står vi klare til å
levere gode kvalitetsprodukter til våre kunder.

Takstoler
Vi har bred kompetanse på takstoler og tar på oss alt av
oppdrag, også med spesielle eller ikke-standardiserte
behov. Vi tegner alt etter kundens spesifikasjoner, og
produserer etter relevante standarder og kvalitetskrav.
Med fleksible og tilpasningsdyktige løsninger uansett
prosjekt, skal vi være en foretrukket partner som kan
levere fra tegnestadiet til ferdig produkt.

Våre produkter
Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelker fra
Byggma, Masonite-bjelken. Med I-bjelker får du flere
muligheter, en enkel byggeprosess og et lettere produkt
å handtere på byggeplassen.

Beslag
Vestlandske Limtre Industri AS leverer alt du trenger av
beslag til montering av limtrekonstruksjoner.
Konstruksjoner i limtre er ofte synlige og både treet og
beslaget er derfor en viktig del av det arkitektoniske
uttrykket til bygget.
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til Vestlandske Limtre.
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Bjelkelag
Vestlandske Limtre Industri AS leverer bjelkelag som
del av den samlede konstruksjonen i bygget. S-bjelken
og splittet limtre er produsert i standard dimensjoner
og d
 eretter kløyvd. Disse produktene brukes ofte til
bjelkelag.
Sender utkast på lysing til LIONSKATALOGEN 2016.

KORREKTUR LIONS 2016
Ber om skriftleg tilbakemelding på korrekturen om eventuelle endringar eller
for godkjenning. Vonar me høyrer frå deg snarleg!

Spon

Vestlandske Limtre Industri AS leverer spon i pakker på Mvh Riss grafisk formgjeving AS v/ Heidi Flotve
E-post: lions2016@rissgrafisk.no
mellom 23 til 27 kg til bruk for landbruk.
Tlf.: 56 55 36 50

Vi har det meste innen:
Hullsager • Handsirkel sagblad • Kapp- og slisseblader • Diamantblader
Diamant slipekopper • Multisagblader • Lim og fug • Festemateriell
Samt elektroverktøy fra Bosch og Makita

Sakkunnig verksemd for
kran- og løfteutstyr, kat S1 og S2
Sørheimsvg. 46, 5600 Norheimsund
Tlf: 951 53 355 • Org.nr. 992.706.880

Fjøsangerveien 70 A, 5068 Bergen • Tlf. 55 29 64 87
E-post:info@lindqvist.no • www.lindqvist.no

Tekniske tjenester
Vi jobber med limtre i alle former her hos oss. Vi gjør alt av
beregninger og tegning lokalt og samarbeider mye med
byggmestere og leverer til store deler av landet.

Konstruksjon og tegning
av større bygg
— Vi kan bidra gjennom hele prosessen fra ide til valg av
løsning for konstruksjon av større bygg slik som haller,
næringsbygg, hotell og mer.

Konstruksjon og tegning av takstoler
– Vi dimensjonerer og tegner ut takstoler på forespørsel

Dimensjonering
– I mange tilfeller har du som kunde behov for hjelp
med å finne rett dimensjon på enkle dragere eller hele
konstruksjoner. Vi gjør jobben for deg!

Konstruksjon og tegning av I-bjelker
– Med I-bjelker får du flere muligheter, og ett lettere produkt
å håndtere på byggeplassen.

Beregning av limtre
Bruk gjerne kalkulatoren som ligger på vår hjemmeside
www.vlimtre.no for å dimensjonere og beregne limtre
til prosjektet ditt. Kalkulatoren er godt egnet for enkle
beregninger. Dersom du mangler brukernavn/passord, ta
kontakt med oss så får du tilgang.
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Sidelaster EGX
Elektrisk 120 V
Løftekapasitet
fra 3 – 8 tonn

Leveres også med
dieselmotor
Forhandler:
www.materialhandtering.no

Med tanke på fremtiden
Vestlandske Limtreindustri AS ser lyst på fremtiden og
ønsker å være en del av utviklingen i bransjen og det grønne
skiftet. Vi planlegger for større omsetning og vekst av
bedriften og vi tilpasser oss markedet som er stadig under
utvikling.
For å imøtekomme markedets behov og krav har vi
kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling av våre ansatte
med økt fokus på produktutvikling for å tilpasse oss
markedet. På denne måten kan vi utvikle kompetansen
internt og være klare for fremtidens utfordringer.
Vi i Vestlandske Limtreindustri er her for alle, vi er ikke bare
en konkurrent, men en samarbeidspartner og s parringspartner.

Vi jobber tett med leverandører og andre strategiske samarbeidspartnere, og er alltid åpne for samarbeid med flere aktører.
Sammen kan vi bare bli bedre og være med på å skape
utviklingen i bransjen vår. Våre ansatte har bred erfaring,
og det er derfor enkelt å finne noen å komme i god dialog med
her hos oss.
Utvikling av større kapasitet og bedre produkter og løsninger for
våre kunder står sentralt for oss. Vi har investert mye de siste
årene, og har fortsatt investeringsplaner for årene som kommer.
Vi vil med dette sikre vår posisjon i markedet, og bli en sterkere
samarbeidspartner I fremtiden.

Duav
hogger,
vi sager
– alle
Produsent
styrkesortert
takstologdager!
limtrelameller
Begnavegen 215, 2937 Begna - Tlf. 61 34 84 00 - www.begnabruk.no

VESTLANDSKE LIMTRE
INDUSTRI AS
Kontakt oss
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Vestlandske Limtre Industri AS
Holsundvegen 310, 5642 Holmefjord
Telefon: 56 58 07 00
post@vlimtre.no
www.vlimtre.no

