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BYGGHANDEL, VARBERG - Varbergs Trä / Woody bygghandel
Vi är ett lokalt familjeföretag som finns i mellersta Halland, med huvudkontor i Varberg. Sedan 1950 har vi 
handlat med trä & byggmaterial. Idag erbjuder vi allt för bygget till byggare, lantbrukare, företag och konsumen-
ter. Allt ifrån grund, väggar, infästning till takstolar, väggelement, inredning, kök och bad. Trä från eget hyvleri, 
snickerier från egen produktion, järn & byggvaror från de ledande leverantörerna.

VÅRA FÖRETAG I KONCERNEN
Sedan starten 1950, har vi i vår ”familj” av företag inte bara bygghandel, vi har även en stor producerande verksamhet. Vi håller inte bara till i Varberg utan 
har produktionsenheter på andra orter i Sverige. Huvuddelen av vår försäljning går till återförsäljare. 

BYGGHANDEL, FALKENBERG - Varbergs Trä / Woody Bygghandel
Fillial till Varbergs Trä AB. Här jobbar vi som i Varberg med samma produkter och samma utbud. Vi har turbi-
lar mellan anläggningarna och nyttjar vårt hylveris stora lager. Vi finns sedan 2005 placerade på industriområdet 
vid Ätran.

Fillial till Varbergs Trä AB. Vi har över 6000 enheter & över 500 varianter i lager. Villafönster är marknadsfö-
ringsnamnet. Kunderna finns över hela Sverige, men vi utnyttjar lagret även lokalt. Snickerierna kommer till 
största delen från import, men även från egen produktion.

FÖNSTERPRODUKTION - Sunnerbofönster & Sävsjö Snickerifabrik

DÖRRPRODUKTION - Bröderna Johanssons Träförädling

HYVLERI, IMPREGNERING & TAKSTOLAR, Varberg Timber
Vi köper in rätt råvara till våra hyvlade produkter av olika sågverk över hela Sverige. Detta innebär rätt kvalitet 
& rätt sågverk till rätt produkt = vår ”Varbergs kvalitet”. I takstolstillverkningen är vi specialister på lite mer 
komplicerade konstruktioner. Egen produktion av impregnerade trävaror i Europas modernaste impregnerings-
anläggning.

En av de större dörrtillverkarna i Sverige. Ytter-, inner-, massiv- & institutionsdörrar, och ett brett lagersorti-
ment. Grundat 1924 i Osby och har historiskt inte haft något eget varumärke utan tillverkat mestadels till andra 
dörrvarumärken.

Sunnerbofönster i Nybro startade 2008 för att utmana de stora tillverkarna i landet. Vi har prioriterat rätt 
kvalitet & produktion framför marknadsföring. I sortimentet finns alla varianter till den svenska husmarknaden. 
Sävsjö Snickerifabrik erbjuder Specialfönster & snickerier för ”kultur” byggnader. Sävsjö Snickerifabrik startade 
redan 1921, vi förvärvade dem 2014.

FÖNSTERLAGER, VARBERG - VillaFönster.se

BYGGLOGISTIK & SERVICE

Byggrådgivning Rithjälp

Såg & Hyvleriservice

Våra rådgivare har som mål att öka din lönsamhet 
i varje byggprojekt. De rekommenderar dig en 
optimal lösning från logistik till byggmetoder.

Vi kan ta fram ritningsförslag för till exempel kök, 
badrum och uterum, helt efter dina eller dina 
kunders önskemål.

Öka din kostnadseffektivitet och låt oss kapa 
virket istället. Vi kan se till att alla träreglar och 
byggskivor får exakt de dimensioner du behöver.

Lagerhållning & lastningLägenhetspackatTransport & leverans

Att lagra allt material på byggarbetsplatsen är inte 
säkert och ibland inte ens möjligt. Vi erbjuder vi 
lagerhållning och lastning under tak.

Vill ni slippa ränna runt och leta efter grejerna? 
Låt oss anpassa och sortera din beställning per 
rum, lägenhet, arbetsplats eller våning.

Rätt transportlösning för dina leveranser är alltid 
en lönsam affär. Vad kan vara mer optimalt än att 
alltid ha rätt grejer, på rätt plats vid rätt tid?

Certifierade träexperter BASTA

Samlingsfaktura

Vi är certifierade träexperter, vilket betyder att vi 
har stor kunskap om trä. Vi vet hur du bäst an-
vänder trävarorna och vilka egenskaper träet har.

Majoriteten av våra leverantörer registrerar sina 
produkter i BASTA som är ett system med syfte 
att fasa ut varor med farliga kemiska egenskaper.

På våra fakturor specificeras varje objekt per
projekt. Välj själv om du vill ha fakturan via post, 
mail eller EDI.

Lånesläp Uthyrning

Utbildning

Hos oss på Woody ser vi det som en självklarhet 
att du kan låna ett släp för att transportera dina 
varor till din arbetplatsen.

Du har många olika moment på dina byggen var-
je år, istället för att du ska köpa in alla maskiner 
så erbjuder vi många av dessa genom uthyrning.

Under höst & vinter tar vi varje år fram ett antal 
utbildningar och produktinformationet för Er 
byggare. Efter önskemål ute på arbetsplatsen. 

GLASPRODUKTION - GFAB Sweden
2016 förvärvade vi GFAB med produktion i Alstermo, Kalmar och Malmö. Verksamheten erbjuder en av Euro-
pas modernaste anläggningar för bearbetning av både glas, speglar, lamellglas och isolerrutor – en produktmix 
som är ganska unik på marknaden.



LOKALA TJÄNSTER

PRODUKTER

UTBILDNINGLOGISTIK

GEMENSKAPKUNSKAP

Vi är över hundra bygganläggningar i landet som skrivit 
under ett starkt gemensamt kundlöfte: Att få ditt bygge 

att snurra!

Vi är nämligen övertygade om att det finns mycket tid 
och arbete att spara i hela byggprocessen. Och det här 
vågar vi lova därför att vi nu varit med så länge. Många 

av oss har varit bygghandlare i flera generationer.


