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Före tag s p r es en tati on
Visionsbild av kajstråket. Framtagen av Tomorrow

Woody göteborg

En del av

Woody Göteborg är ”taket” över ett flertal anläggningar som är uppdelade runt om i Göteborg. Vi kan stolt visa upp två
bygghandelsföretag. Woody Angered och Törners. Stora anläggningar med hämthallar, butik och logistikavdelning.
En köksutställning för Ballingslöv i Frölunda och även Brukspecialisten i Marieholm, som tillsammans med sina syskon i
Stockholm och Malmö är Sveriges enda specialister på murat och putsat byggande. Vi arbetar ständigt med att utveckla
och förbättra våra anläggningar, samtidigt som vi letar efter vägar att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser.
Vi vill att det ska vara glasklart för kunder, potentiella kunder och samarbetspartners vilka vi är och vad vi erbjuder.

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med 5 miljarder i omsättning och
fler än 90 anläggningar, är en av Sveriges ledande kedja och största inköpsorganisationer med
ett tydligt fokus på proffskunden.
Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad,
IT, miljö och utbildning. Hos oss på Woody Bygghandel hittar du allt inom bygg under ett och
samma tak. Och det vi inte har i hyllorna kan vi alltid ta in.

Vårt fokus är på proffsbyggare, för att det är de som bygger framtiden och tillsammans får vi bygget att snurra.
FÖR PROFFS – AV PROFFS
Som kund hos oss är du också vår partner. Vår ambition är att i allt större utsträckning samarbeta
med dig och tillsammans skapa nya affärer som gynnar alla parter.
Woody ska vara en mötesplats för proffs, en plats där entreprenörer skapar förutsättningar för
gemensamt framgångsrika projekt på den lokala marknaden, med nöjda slutkunder som resultat.
Woody ska vara en inspirations- och kunskapskälla vad gäller design, konstruktion och ny
byggteknik. Vi vill mer! Det hoppas vi att du ska känna när du besöker oss.

Anders Henriksson och Martin Henriksson, grundare och ägare av Woody Göteborg

Bygghandel

Bygghandel

Varmhall

såg och hyvel

En av Göteborgs modernaste hämtanläggningar. Vi har breda gångar

Vi kapar exakta längder och levererar enligt dina behov och önskemål.

med tre filer så att man lätt kan passera och komma hela vägen fram

Vi löser det medens du väntar!

Trävaror

till materialet. Dessutom har vi Göteborgs första varmhall med drivein

Sågade •

så att lister, skåpstommar, innerpaneler, dörrar etc. står varmt men ändå

Listverk •

lättåtkomligt.

Fingerskarvade •
Exaktkapade •
Konstruktionsvirke •
Grundmålade •
Mellanstrukna •

Kantmaskin
Genom våra kantmaskiner kan vi givetvis erbjuda exaktkapade och kantade bänkskivor, helt efter dina önskemål och mått.

byggmaterial
I våra anläggningar besitter vi stor materialkunskap och erfarenhet. För att kunna bygga hållbart och långsiktigt är rätt
material grundpelaren och en förutsättning, men det gäller också att veta hur materialen skall användas och fungerar
tillsammans. Vi i personalen arbetar ständigt med att uppdatera våra kundskaper inom våra produkter och bjuder
kontinuerligt in våra leverantörer till produktgenomgångar. Givetvis hjälper vi dig gärna vid behov av utbildning inom

Snickerier

någon av våra produkter.

I våra anläggningar har vi utställningar för fönster, dörrar och

Byggmaterial

förvaringssystem.

• Gipsskivor

Betongkomplement •

• Stålprofiler

Dörrar och fönster •

• Träbaserade skivor

Kökssnickerier •

• Limträ

Skruv och spik •

• Isolering

Förnödenheter •

• Torrbruk och golvavjämning
• Armering

Golv •
Skruv och spik •

logistikTjänster

Tjänster

Logistikcenter

leveranser

Vi lagrar dina leveranser hos oss i vår logistikcentral och ser till att ditt material kommer ut till ditt projekt i rätt mängd,

Att materialet kommer till byggarbetsplatsen

vid rätt tid och i den takt ditt projekt rullar. Vi kan också erbjuda lägenhetspackade leveranser för optimerad effektivitet

så nära byggnadstillfället som möjligt är

på ditt projekt. Vi utformar packningen efter din byggnation så att ni kan ägna er åt att bygga istället för att bära tungt

alltid att eftersträva. Och då så nära

material.

byggnadsplatsen som möjligt. Med andra
ord, just-in-time. En stor del av kostnaderna

Vi erbjuder också att genomföra leveranser kvällstid och kan även på så vis hjälpa till att skapa effektivare arbetsplatser och

kopplat till byggmaterialet på

minimera tunga lyft för din personal. Starta dagen med materialet på plats och få ditt bygge att snurra, redan från start.

byggarbetsplatsen uppstår vid onödig
hantering. Vi rekommenderar därför alltid
dig som är proffskund att anlita Woody för
leverans av materialet till ditt byggprojekt.

Lägenhetspackat
Vid beställning av din materialleverans som
lägenhetspackat, eller konfektionerat, sänker du
de indirekta kostnaderna för materialhantering i ditt
projekt. Att låta oss lägenhetspacka leveransen
innebär att du får anpassade kollin att ställa i
respektive utrymme (till exempel per lägenhet,
rum eller våning). Tillsammans med din Woodyrådgivare går ni igenom vad som behövs, hur
det ska märkas och i vilken ordning materialet
ska användas.

inlyftslogistik
Vi erbjuder lyft upp till 32m.

Övriga
logistiktjänster
• Inbärning
• Terminalisering
• Rithjälp
• Byggrådgivning
• Expressleveranser

Digitala affärer

miljö & kvalitet

vår digitala produktalog

Certifierad träexpert

PLATTAN

Som certifierade träexperter
kan vi råda dig exempelvis i
vilket typ av material du
behöver till ditt bygge, hur du

Den digitala produktkatalogen innehåller
anläggningarnas lagersortiment.
Som proffskund kan man logga in på
plattformen för att se kundunika priser och
även jämföra avtalspriser med vårt lokala
sortimentet.

bäst använder trävarorna, vilka egenskaper träet har samt
om träets fuktkvot. Du kan med andra ord vara trygg i ditt

Vår miljömärkning

köp av trävaror hos oss på Woody Bygghandel.

Vi har valt att skylta med följande märkningar
som våra leverantörer har fått på sina produkter.

Kan du som kund lägga beställningar direkt på Plattan?
Ja, våra kunder kan nu bygga sin egen varukorg i Plattan, genom att välja sina artiklar och sedan skicka beställningen
direkt till din byggsäljare. Har du artiklar som du brukar beställa ofta, kan varukorgen sparas ner som en inköpslista och
läggas som en återkommande beställning vid behov. Detta kommer frigöra tid och skapa en effektivare vardag för dig
som kund.

Kommer du som kund kunna se sina dina ordrar och fakturor?

Jobbar du när alla andra är lediga?

Ja, om man som kund loggar in på Plattan och har behörighet
Plattan - Öppen dygnet runt
(som tilldelas av din säljare) kommer man kunna se sina ordrar
och fakturor, samt vilken status de har - vilket man inte har
kunnat göra innan. Du kommer även ha tillgång till gamla ordrar. Målsättningen med denna funktion är att skapa en
transparens och effektivitet mellan vår anläggning, byggsäljare och kund.

BASTA innebär

Svanen bedömer

PEFC står för ett

FSC arbetar för

Flaggan symboliserar

minimerade halter

produkternas

ansvarsfullt

att världens

närproducerade

av skadliga

miljöpåverkan

skogsbruk där

skogar ska brukas

produkter från våra

kemikalier,

ur hela livscykel-

markägaren

ansvarsfullt.

lokala leverantörer.

hormonstörande

perspektivet.

ansvarar för en

ämnen och farliga

uthållig produktion.

metaller.

Det finns mycket mer att göra för miljön
För oss är hållbarhet ett vitt begrepp. Det handlar om att hushålla med jordens resurser och även att bidra till en mer
hälsosam och säker arbetsmiljö. Man kan t ex välja produkter av bättre kvalitet och undvika slit-och-släng. Det sparar in
på jordens resurser i ett längre perspektiv. Man kan också låta oss sampacka allt byggmaterial och på så vis minska antalet
transporter. Detsamma gäller mängdberäkningen som vi gärna hjälper dig med. Är man noga vid projektstart så blir det
mindre spill. Det gäller även kapning av t.ex. virke och skivor. Med rätt längder redan från början, blir det mindre
transporter och mindre avfall.

tegel
65 mm

10 mm

Specialister på murat & putsat byggande

tegelBalkfabrik

Brukspecialisten är ett familjeföretag från 1996. Vi är ett välkänt varumärke som arbetar över hela värdekedjan med fokus

Brukspecialisten har även egen balktillverkning både för renoveringsbalk och nyproduktionsbalk. Våra balkar är

på mur och puts. Vi lägger stort värde i att vara flexibla och hela tiden försöka möta kundernas vardag med produkter och

dimensionerade och anpassade efter varje projekt. Vi tar även fram en balkspecifikation så att arbetsplatsen fungerar

lösningar. Brukspecialisten är Sveriges enda specialistkedja som fokuserat arbetar inom murat och putsat byggande.

smärtfritt. Erfarenheten av speciallösningar är stor.

PUTS

TEGEL

BETONG

120 mm

250 mm
65 mm

L

10 mm

250 mm

L

120 mm

Vi arbetar med fasadputssystem,

Kompletta system inom tegel, både

Kompletta och enkla betong-

renoveringsputs och har även ett

för nybyggnation och renovering.

renoveringssystem för exempelvis

brett sortiment av kalkputser.
MASSIVA VÄGGAR

balkonger, P-hus och terrasser.
VÅTRUM

PROFFSBUTIK

(Exempel på projektspecifika lösningar som framtagits tillsammans med våra kunder)

Tegelrenovering
Vi tror på den massiva väggen både

Vi är proffs på stamrenoveringar där

Alla våra proffsbutiker har ett brett

för mindre och större byggnader.

vägg och golv behöver renoveras

sortiment av verktyg och tillbehör till

för att kunna sätta godkända tätskikt.

murning, putsning och
betongarbeten. Kom in och jämför!

Vi har kompletta system inom tegel både
för nybyggnation och renovering.
Som tegelspecialister har vi stor kunskap
om restaurering av gamla byggnader med
kulturhistoriskt värde och kan ta fram

FÄRG TILL PUTS & BETONG

unika form- och utbytesstenar. Tack vare

Vi bryter både vått och torrt!

att vi bryter fogkulörer själva har vi i princip

Våra blöta fasadfärger finns både som släta färger samt som

en obegränsad kulörpalett och kan ta fram

ytputser. Dessa bryter vi efter NCS-recept i alla våra butiker.

exakt den fogkulören du letar efter.

Vi har även tagit fram en egen kulörserie med ett hundratal

Förutom tegelsten och fogbruker är vi även

kulörer för att bryta fogbruker och ädelputser. Här bryter vi torra

specialister på fogfräsning. Du hittar proffsig

blandningar i mindre mängd för att snabbt kunna få fram några

utrustning samt nödvändiga produkter i

provsäckar i alla tre butiker. Fogbrukerna går att få både som

alla våra tre butiker där du möts av kunnig

NHL-kalkbruk eller vanligt KC-baserat bruk. Perfekt för dig som

personal.

snabbt behöver få fram en mindre kvantitet för ett motprov eller
laga mindre reparationer.

Läs mer på vår webbplats: www.brukspecialisten.se

TEGEL

PUTS
PUTS
Vi arbetar med fasadputssystem anpassade för det svenska klimatet och de krav som finns här. Vi har lång erfarenhet av
putsmarknaden och har egna konstruktörer som genomför våra putsprojekteringar. Vi vill säkerställa att alla putsade
projekt skall bli lyckade. Både nyproduktion och ROT-fasader.

Brukspecialisten Tegel representerar

Vi erbjuder en komplett systemförsäljning i fyra faser, där du som beställare får ett helt projektanpassat putssystem som

tegelbruk från hela Europa.

minimerar era risker. Vi är säkra på att vi kan få ert projekt både lyckat och lönsamt, därför kan vi även erbjuda en 10 års
garantitid på våra fasadsystem med vår putsprojektering.

1

Teknisk rådgivning
Vi säljer hela system inom fasadtegel och är med

ANALYSFAS

från idéskiss till arbetsplats. I de tidiga skedena

TEKNIK

fungerar vi som både estetiskt och tekniskt

Våra konstruktörer tar fram en komplett murverksprojektering där

bollplank. Vi kan hitta tegel från hela Europa,

i framtagna anvisningar och specifikatoinsunderlag är anpassade efter

rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar som visualiseras
ditt projekt.

arbeta med fogfärger, förband och bistå i de tekniska

VI ANALYSERAR
FASADERNA OCH
TAR FRAM ETT
FASADPROTOKOLL

2
PROJEKTERINGSFAS

VI TAR FRAM
PROJEKTERINGSUNDERLAG
EFTER ER FASAD

3
GENOMFÖRANDEFAS

TYDLIGA ANBUDSUNDERLAG,
MINSKAD RISK FÖR OÖNSKADE
KOSNTADER

4
GARANTIFAS

BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR EN HÅLLBAR FASAD

frågorna så att fasaden blir som du tänkt.
TEGELBALKAR

KONSOLER

KRAMLOR MURVERKSARMERING

TIDIG OCH ANPASSAD PROJEKTERING GER TRYGGHET

ESTETIK

Vår GARANTI är i enlighet med ABM07 med tillägget
att vi erbjuder garantitid under hela ansvarstiden.

Vi hjälper dig som arkitekt och beställare

5

10 ÅRS GARANTITID
PÅ PRODUKTSYSTEMET

att välja tegel från våra utställningar, tar
fram tegelprover, provmurar och hjälper
till med fogfärger och förband.
VALVBÅGSFORM

VERKTYG

FOGFÄRGER

TEGELPROVER

MURFÖRBAND OCH RASTER

STARTA DITT FASADPROJEKT TIDIGT MED OSS OCH FÅ 10 ÅRS GARANTI.
MED FYRA STEG MINIMERAR VI ERA RISKER, FÖRTYDLIGAR ANBUDEN
OCH SÄNKER ERA KOSTNADER I KOMMANDE FASADPROJEKT.

MURVERKSPROJEKTERING

Detaljlösningar för alla anslutningar efter er fasad
Infästningstyp antal anpassat efter stomme, fasadavsnitt och vindlaster
Dragtester utförs på ROT-projekt. Vid nybyggnation beräknas infästningen

TEGELUTSTÄLLNINGAR

Systemval anpassat efter er stomme

Vi har tegelutställningar i alla våra butiker och även ett showroom på

Energiberäkning

Rosenlundsgatan 40 i centrala Stockholm. Utställningarna har provtavlor

Tar fram var riskmomenten för rörelser och vatten finns

och provväggar av våra flesta tegelsorter, samt lösa provstenar som kan

Kulör och strukturprover tas fram

skickas ut. Boka tid med en av våra säljare för att utforska nya möjligheter.
Läs mer på: tegel.brukspecialisten.se

Köksutställning & projekt

Lagersortiment

Köksutställning

Två av våra storsäljande kökserier: Solid och Harmoni finns alltid lagerfört i våra bygghandelsbutiker, Angered och
Törners. Dessutom finns ett brett lagerfört sortiment av skåp och täcksidor för stödköp och kompletteringar, direkt för
Elevation: 11833/1/1 Kök - Solid
Projekt: Yhlen, Henrik

Utskriven: 28.08.2018
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Skala: Anpassad ram

Hos Ballingslöv Frölunda finns vår prisbelönta utställning på 450 kvm. Här finns många olika miljöer där vi visar upp

OBS: Ritningen är bara vägledande. Djupet är exkl. skåpluckor. OBS: Kontrollera måtten.

Vår ref: Klarén, Christina

bredden och möjligheterna i vårt sortiment. Med kunnig personal hjälper vi våra kunder att tillsammans ta fram de
lösningar som passar dem bäst, vare sig det gäller kök, bad eller förvaring, och du kan lita på att vi alltid ser till helheten

BADRUM | FÖRVARING

för att ditt drömhem ska förverkligas.

Som återförsäljare av Ballingslöv erbjuder vi även ett stort urval av bad och förvaring.

Vitvarornas design är också viktig!
Vi kan stolt erbjuda en mängd effektiva

Störst lage

r s o r t im e n t

i Göteb org

och avancerade vitvaror till ditt kök, som
dessutom håller högsta designstandard.

Projektkök
Bänkskivor och kantning
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Vi erbjuder ett komplett program med kök, bad och duschväggar, samt förvaring med
skjutdörrar. Vi är mycket erfarna och framgångsrika i vårt sätt att rita, arbeta och

laminatskivor

leverera till projekt. Vi arbetar med snabba leveranstider och besitter det största lagerförda
sortimentet i Göteborg, vilket är perfekt för snabba kompletteringsköp i butiken.

i snygga mönster

Laminatbänkskivor i snygga mönster, alltid lagerfört hos
oss i våra bygghandelsbutiker! Givetvis formatsågar och
kantar vi bänkskivorna efter dina behov.
Perfekta överallt där du behöver avställningsytor, så som
kök, tvättstugan, garaget eller sommarstugan.
Virrvarr, silver

Carrara marble

Eklamell, ljus / Massiv ek - stav
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Virrvarr, antracit

Light grey, twist

Zeus, antracit

Black Brazil
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Kungälv

Göteborg

Kungsbacka

Woody Göteborg

031-332 02 30

order@woodygoteborg.se		

www.woodygoteborg.se

Marieholmsgatan 38 | 415 02 Göteborg

Woody Angered		

031-332 02 30

order@woodyangered.se 		

www.woodyangered.se

Blixtgatan 4 | 424 35 Angered | Mån-fre 06:30-16:30

Woody Törners		

031-69 70 80

order@woodytorners.se		

www.woodytorners.se

Klangfärgsgatan 4 | 426 52 Västra Frölunda | Mån-fre 06:30-16:30

Brukspecialisten		

031-771 00 90

gbg@brukspecialisten.se		

www.brukspecialisten.se

Marieholmsgatan 36 | 415 02 Göteborg | Mån-fre 06:30-16:30

Ballingslöv Frölunda

031-73 44 676

info@ballingslovfrolunda.se		

www.ballingslov-frolunda.se

Victor Hasselblads Gata 11 | 421 31 Västra Frölunda | Mån-fre 10:00-18:00 Lör 10:00-16:00

