MILJÖCERTIFIERADE
S V E N S K A T R ÄVA R O R

F Ö R LY C K A D E
B Y G GP R O J E K T

K A PA C I T E T
FÖR DET STORA,
FLEXIBILITET
FÖR DET UNIKA
Det ska vara enkelt att arbeta
med oss. Vi fokuserar på att
lösa förfrågningar så smidigt
och bra som möjligt och på att
ge raka, tydliga och snabba
besked.

Med engagemang, kapacitet och kun
nande tillverkar vi det du behöver, så
att ditt byggprojekt blir precis lika bra
som du vill att det ska bli – tekniskt,
kvalitetsmässigt och ekonomiskt.
Trä är ett levande material och det
uppför sig som ett sådant, både i
tillverkning och användning. Det krävs
rutin, kunskap och känsla för att få
fram det bästa slutresultatet. På Hiller
har vi hyvlat och arbetat med trä i se
kler. Vi kan trä – var vi hittar den bästa
råvaran, hur vi smartast tar tillvara på
den och hur den bör hanteras under
tillverkningen för att sedan kunna hålla
i generationer.

Vi vet också när vi ska rekommendera
en millimeters annorlunda dimension
eller en annan kvalitet, för att få ett
bättre slutresultat. Vi vet exakt vilken
tidsåtgång, spill eller råvarutillgång
som kan skilja sig åt vid användningen
av den ena eller den andra råvaran. Kort
och gott kan vi vara ett bra bollplank
till dig i ditt projekt om du vill ha ärliga
och erfarna tankar från ett rutinerat
träteam. När du arbetar med oss kan du
också vara förvissad om att vi förstår
och respekterar vikten av att leverera
rätt produkter i tid, till rätt plats.

Vi har en omfattande och
modern maskinpark och
därmed en stor tillverknings
kapacitet. Hos oss finns
hyvlar, exaktkapar, klyvnings
linje och måleri, vilket ger stor
flexibilitet.
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I takt med att produktionskapaciteten
ökat under åren har vi medvetet värnat
om att behålla vår ursprungliga flexibi
litet. Det är kombinationen av att kunna
erbjuda unika, kvalitetsstarka produkter
på ett effektivt sätt som är vår styrka.
Det innebär att vi kan möta särskilda
önskemål om träslag, längder, profiler,
ytbehandling, brandimpregnering eller
annat som en arkitekt, byggare eller
byggherre har. Vi har möjlighet att arbeta
med nästan alla typer av träslag och vi gör
produkter både för utomhusbruk (ytter
panel och konstruktionsträ) och inomhus
bruk (lister, paneler och golv). Vi levere
rar precis den mängd som efterfrågas,
exaktkapat i valda längder så att spillet
blir minimalt och projektekonomin bättre.

De flesta träslag
Valfri profil
Valfri mängd
Exaktkapat

Ibland vill man enbart ha några få
meter av en speciell listprofil till en
renovering eller något unikt till sin ny
byggnation. Det löser vi också. En gång
i tiden var just specialprofiler av lister
vår huvudsakliga inriktning. Därför har
vi ett imponerande bibliotek av profiler
och sannolikheten att hitta det man
letar efter där är stor. Om inte så behö
ver vi bara en bild på, eller en bit av den
gamla listen så kan vi specialtillverka
en ny, oavsett mängd. Idag är tillverk
ningen av speciallister i första hand en
servicetjänst vi tillhandahåller för att
vi är stolta över att kunna bidra till att
vårt kulturarv lever vidare i tidsenligt
renoverade byggnader.

Ytbehandlat
Valfri färg
Listverk, golv, inner- & ytterpanel
Fast leveransdag
HILLER TRÄVAROR
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MILJÖCERTIFIERAD
NORRLÄNDSK
R ÅVA R A F Ö R B Ä S T
S L U T R E S U LTAT
En bra slutprodukt kräver en bra råvara och den bästa
svenska råvaran växer i de norra skogarna. Vi väljer därför
att köpa in så mycket som möjligt från de bästa områdena
i mellersta och norra Sverige. Vi är själva miljöcertifierade,
liksom det virke vi arbetar med. På vår hemsida kan du läsa
mer och ladda ner samtliga av våra miljöcertifikat.

LEGO – NÄR DU
BEHÖVER EXTRA
T I L LV E R K N I N G S 
K A PA C I T E T

Vår ambition är att alla våra kunder ska kunna känna sig trygga
med att vi är en stabil partner och levererar det som förväntas
av oss vad gäller mängd, kvalitet och tid. Att kunna göra det på
ett kostnadseffektivt sätt är en stor utmaning. Ett av de finaste
kvittona på att vi lyckats med det är att vi idag legotillverkar åt
andra stora spelare på marknaden. Det kräver ett stort förtro
ende att anförtro sitt varumärke åt en underleverantör och det
är därför något vi är väldigt stolta över att ha förärats.
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EN LÅNGSIKTIGT
S TA B I L PA R T N E R .
PÅ R I K T I G T.

Vårt företag grundades i sin första form för 500 år sedan. Man tror det
knappt är möjligt, men det är faktiskt sant. Under samma århundrade
som Gustav Vasa och Columbus verkade så bildades alltså det som idag
är Hiller. Det kallar vi historia. Vi har tagit med oss det bästa av 500 års
erfarenhet av företagande, kundvård och tillverkning genom generationer
na och kompletterat det med en aldrig sinande vilja att fortsätta utvecklas
och förbättras tillsammans med våra kunder. Det är kombinationen av
tradition, djupt kunnande och förmågan att leverera efter dagens krav som
du som kund möter när du väljer Hiller som partner. En unik kombination –
men så är vi ett unikt företag också.

HILLER TRÄVAROR
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VÅ R A P R O D U K T E R
O C H TJ Ä N S T E R
Vi löser det mesta inom trä och erbjuder ett brett standardsortiment av ytter
paneler, planhyvlat, allmogelister och inomhuspanel som vi lagerhåller för snabba
leveranser. Dessutom tillhandahåller vi övrigt konstruktionsvirke av god kvalitet.
Vi producerar miljöcertifierade trävaror till både små och stora projekt och alla
våra produkter kan fås exaktkapade och ytbehandlade.

N Ä R A NDR A GÖR VA D DE K A N , GÖR V I VA D DU V IL L

PRODUKTER
Y T T ER PA NEL ER

Vi kan leverera det lilla extra, så som en extra topp
målning, droppnäsa och specialprofiler. Vi levererar de
längder och mängder som du behöver, varken mer eller
mindre. Eftersom vi klarar de flesta färgsystemen på
marknaden, har du stor valfrihet vad gäller ytbehandling,
antal strykningar och färg.

KONS T R UK T IONS V IR K E

Vi tillhandahåller högkvalitativt konstruktionsvirke, som
kan levereras exaktkapat för att minska spill och tidsåt
gång i projektet.

S P E CI A L

Vi har ett omfattande bibliotek av profiler och det till
kommer ständigt nya. Vi tillverkar den produkt i den pro
fil du vill ha, i den mängd och det träslag du behöver. På
vår hemsida (www.pohiller.se) finns en profilbank där du
kan se om den profil du söker redan finns i vårt bibliotek.

INOMHU S PA NEL ER

Vi kan ta fram paneler i valfri dimension och profil.

TJÄNSTER
M Å L NING

Vi kan måla med de flesta målningssystemen som finns
på marknaden: alkyd/akrylat, slamfärger i alla kulörer,
fasadlasyr, järnvitriol mm.
Vad gäller inomhusprodukter kan vi leverera täckmå
lat, hårdvaxolja och infärgade lacker bland annat. Genom
att välja en förbehandlad produkt sparar du in värdefull
projekttid. Dessutom får du en garanterat hög kvalitet på
ytbehandlingen.
Alla våra produkter kan levereras målade i en kulör
som du själv väljer antingen grundmålat, mellanstruket
eller toppmålat. Färgen läggs på i enlighet med färgtill
verkarens rekommendationer vad gäller påläggsmängd
och torktider, så att slutresultatet blir det bästa möjliga.
Brädorna ytbehandlas under perfekta förhållanden och i
kombination med en professionell finish blir hållbarheten
extra lång.
Väljer du en förmålad ytterpanel kan den monteras året
om (till skillnad från en obehandlad), vilket ökar flexibilite
ten i projektet.

BR A ND S K Y DD

M A S S I VA GOLV

Vi kan leverera flera olika träslag, längder och bredder.

Vi levererar typgodkända och CE-certifierade brandim
pregnerade produkter enligt myndigheter och föreskrivan
de leds krav och önskemål.

L IS T ER

VÄ R MEBEH A NDL AT

Vi har många olika kulturlister och planhyvlade
produkter i vårt standardsortiment, som lagerhålls
för snabb leverans.

Ett värmebehandlat trä är formstabilt, men också mot
ståndskraftigt mot svamp och röta. Vi levererar värmebe
handlade produkter för både inom- och utomhusbruk.

P EL L E T S

E X A K T K A P NING

8 mm pellets i storsäck från vår egen produktion.
Fritt från tillsatser och med högt energivärde.

För att slippa spill och onödig tidsåtgång på byggplatsen
kan det vara klokt att beställa exaktkapade produkter.
Vi kapar både virke från vår egen produktion och andras.

Vår tillverkning ligger i Runhällen, nordväst om Uppsala.
Därifrån levererar vi ut våra produkter till hela landet.
Vill du prata projekt eller en specialprofil med oss?
Välkommen att höra av dig.

TELEFON 0224-912 75
ORDERMEJL

info@pohiller.se

BESTÄLLNING OCH LEVERANS SKER
VIA DIN BYGGVARUHANDLARE
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Med 500 års historia som bas har Hiller Trävaror idag en unik förmåga
att kombinera en stor produktionskapacitet med flexibiliteten att leverera
skräddarsydda lösningar till byggprojekt eller andra tillverkande företag.
Vi hanterar de flesta träslag, specialprofiler, exaktkapning, målning och
leverans över hela landet. Oavsett storlek på projekt möter du lika stor
entusiasm och professionalism från oss.

VÄLKOMMEN TILL DET LILLA FÖRETAGET, MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

P.O. HILLER TRÄVAROR AB

Mossboda
744 93 Runhällen
Sverige

TELEFON 0224-912 75
ORDERMEJL info@pohiller.se
WEBBPLATS www.pohiller.se

