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vi satsar på framtiden
Nordströmskoncernen är en modern leverantör av bygg-
material med över 100 års erfarenhet. Under årens lopp har 
vi utvecklats i takt med våra kunder och deras allt högre 
krav på bland annat logistik samt kvalitets- och miljöarbete.

Genom kontinuerlig utveckling av våra anläggningar står  
vi väl rustade att möta morgondagens behov och krav.  
Med yrkeskunnig personal, hög servicegrad och väl ut-
vecklad logistik ska vi fortsätta att vara det naturliga valet 
för byggaren. Grundaren Verner Nordström tillsammans 

med kollegor på Nordströms Trä år 1914.

Nordströms Trä på Liljeholmen.

Exempel på specialprofiler hyvlade enligt kundönskemål.

nära bygget
Våra 10 anläggningar från Uppsala i norr till  
Linköping i söder är strategiskt belägna på sina 
marknader. Det möjliggör smidiga hämtningar  
såväl som snabba leveranser direkt till byggarbets-
platsen. Vi håller en hög tillgänglighet och service 
tack vare öppettider anpassade till byggbranschens 
krav och yrkeskunnig personal. 

Varje anläggning är ett eget logistikcenter med  
brett och djupt lagersortiment och egen transport-
ledare för samordning och optimering av 
utleveranser. Vi disponerar totalt 133 000 m2 
lageryta inom koncernen.

Stort urval av trävaror.

Butik med sortiment anpassat för yrkesfolk.

Brett sortiment av bruksprodukter.

Väderskyddat drive-in-lager.

nordströms resurser 
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Drive in-hall, Hallsjö Brädgård, Uppsala.

Stora gipslager på samtliga anläggningar.

 10 000 m2 väderskyddat drive-in-lager på Södermalms Trä i Årsta.

trävaror byggmateriaL

Vi slår vakt om träkunskapen med eget hyvleri, där vi tar fram 
specialprofiler. Vi kapar exakta längder och utför även special-
hyvling enligt kundönskemål.

Vi levererar enligt Dina behov i parti eller minut.

Produktion i Lundquist & Lindroths hyvleri. Hyvelstål för specialprofiler.

trävaror
• Sågade
• Hyvlade
• Listverk
• Fingerskarvade
• Exaktkapade
• Specialhyvlade
• Impregnerade
• Konstruktionsvirke
• Grundmålade / Mellanstrukna

Att välja rätt material är en självklarhet för att bygga hållbart 
och långsiktigt. Men det gäller förstås också hur materialen 
ska användas och hur de fungerar tillsammans. I den snabba 
takt som kraven förändras och nya material dyker upp 
behöver kunskaperna ständigt uppdateras.

Fråga oss om produktutbildning – vi kan hjälpa Dig!

byggmateriaL
• Gipsskivor
• Stålprofiler
• Träbaserade skivor
• Limträ
• Isolering
• Torrbruk och golvavjämning
• Armering
• Betongkomplement
• Dörrar och fönster
• Kökssnickerier
• Golv
• Skruv och spik
• Förnödenheter
• Skruv och spik

Limträ i tolvmeterslängder för exaktkapning.
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Vid distribution av varor samlastas våra bilar för optimalt 
resursutnyttjande och minimal miljöbelastning. Våra 
bilar är utrustade med GPS, vilket gör att exakt adress och 
tidpunkt för varje leverans kan spåras vid behov. Exempel på 
några av de tjänster vi erbjuder är märkning, kundanpassad 
paketering, väderskydd, klockslagsleverans och höglyft.

Skyddsinplastat virkespaket.

Logistiktjänster 
och utrustning
• Pallsystem för produkt hantering
• Kundanpassad paketering
• Skyddsinplastning
• Märkning
• Klockslagsleverans
• Kranbil
• Höglyft
• Roterbar lyftgaffel
• Skivgaffel
• Pallgaffel
• Materialhäck
• Dragvagn
• Gipsbock
• Transportvagn

Höglyft med materialhäck.

Stående skivsåg.

Vår ambition är att de material vi säljer skall åstad-
komma minsta möjliga miljöpåverkan. Vi granskar 
därför varje produkt i BASTA, Byggvarubedömningen 
och Sunda Hus, innan vi tar in den i vårt sortiment.  
Vi arbetar aktivt för att öka PEFC-andelen av de 
trävaror och andra träbaserade produkter som vi säljer. 
I slutet av 2015 är den PEFC-märkta andelen i nämnda 
varugrupp över 80% och den fortsätter öka. 

Vårt kvalitets- och miljöarbete är organiserat enligt  
ISO-standard. Det är en pågående process som drivs  
av ständiga förbättringar – allt i syfte att uppfylla 
kundernas krav.

Manuell sortering av virke enligt kundens önskemål.

Spårbart virke.

transport & materiaLhantering miLjö och kvaLitet 
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fosforos betongkompLement snickerier – en viktig nisch

På de flesta av våra anläggningar  
har vi snickerilager, för omedelbar 
avhämtning av snickerivaror.  
Vi ritar kök och levererar allt från  
små pentryn till stora projekt. Vi  
säljer också dörrar, fönster, förvarings-
system och specialsnickerier.

Fosforos är en nischleverantör av betongkomplement till 
byggindustrin, med ett djupt specialistkunnande i produkter 
för betongkonstruktioner. 
Produkterna kommer ofta tidigt i byggprocessen.

Fosforos lagerför ett brett utbud av betongkomplement 
såsom:

• Byggkem
• Distansmaterial
• Formmaterial
• Vatten- och radontätning
• Formsättningsprodukter

• Armering och cellplast
• Tillfällig el
• Verktyg och maskiner
• Infästningar
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Uppsala

Djursholm

Stockholm

Norsborg
Södertälje

Nyköping

Norrköping

Linköping

Sigtuna

gips- och ståLsatsning 
I modern byggteknik används i allt högre utsträck- 
ning gips och stålprofiler. Alla våra anläggningar  
har ett brett och djupt utbud av dessa produkter.  
På Lundquist & Lindroth i Sigtuna görs en särskild 
satsning på denna ”lättbyggnadsteknik”, med både 
fördjupad lagerläggning och spetskompetens.

Lundquist & Lindroth kan bistå med kvalificerad 
mängdning, optimering och konfektionering av  
gips och inner- och ytterväggsstål.

Kapstation för stålreglar för inner- och yttervägg.

 Stort sortiment av stålreglar

Djupa och breda gipslager.

gips och ståL nordströms

Nordströms 10 anläggningar finns vid de röda punkterna på kartan.

Hallsjö Brädgård i Uppsala. Södermalms Trä i Årsta. 
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nordströms 
anLäggningar
Som kund hos något av Nord strömskoncernens företag 
handlar Du till samma goda villkor, oavsett vilket av 
företagen Du väljer att handla av varje enskilt tillfälle.
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Rehns i Nyköping
Blommenhovsv. 22B, Nyköping
Tel: 0155-26 81 00
order@rehns.se

Ekströms Trä
Saltängsgatan 63, Norrköping
Tel: 011-36 45 00
order@ekstroms-travaru.se

Linköpings Träförädling
Kolfallsgatan 21, Linköping
Tel: 013-35 47 30
order@traforadlingen.se

Hallsjö Brädgård 
Åkaregatan 14, Uppsala 
Tel: 018-66 60 00 
order@hallsjo-bradgard.se

Åkaregatan 14

Almungevägen
Tycho 

Hedéns 
väg

Viktoria

Tra�k-
plats

Kumla
187

OK/Q8

Lundquist & Lindroth
Sågen, Rävsta, Sigtuna
Tel: 08-594 809 20
order@lltra.se

Djursholms Trä 
Östbergavägen 20, Djursholm
Tel: 08-755 28 50
order@djursholmtra.se

Nordströms Trä
Lövholmsvägen 11, Liljeholmen
Tel: 08-578 690 00
order@nordstroms.se

Södermalms Trä 
Älvkällevägen 4, Årsta
Tel: 08-702 35 00
order@sodermalmstra.se

Södertälje Trä
Nyköpingsvägen 60, Södertälje
Tel: 08-554 211 60
order@sodertaljetra.se
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Botkyrkaleden

Fågelviksvä
gen

Hornbach

Fosforos 
Sjöbodavägen 2, Norsborg
Tel: 08-534 709 70
order@fosforos.se


