VILL DU BYGGA ETT STABILT FÖRETAG?

BÖRJA MED EN PRISVÄRD
OCH SKRÄDDARSYDD LOKAL!
Tråva Produkter i Tråvad utför totalentreprenader inom
alla slags byggprojekt. Vår specialitet är konstruktion och
montage av stålhallar. Vi hjälper byggföretag, industrier,
kommuner och många idrottsorganisationer med våra konstruktioner. Till exempel bygger vi kompletta industrilokaler

www.flobydurk.se

– från grund till färdig lokal. Oftast men inte alltid handlar
det om hallar. Behöver du hjälp med andra bygguppdrag,
renoveringar eller ombyggnader har vi rätt kompetens,
verktyg och material för att möta alla dina önskemål.

VI BYGGER ÅT DIG

Tråva Produkter grundades i Vara 1981 av min pappa, jag tog över verksamheten år 2010. Vår grundidé var att bygga riktigt stabila och prisvärda konstruktioner skräddarsydda för olika verksamheter. Idag är vi nio anställda med mångårig erfarenhet inom branschen. Vi är verksamma i hela kommunen och antar alla sorters projekt.

Under 2015 blev vi certifierade enligt SS EN 1090-1. Det
innebär att vi utför dimensionering och tillverkning av bärverk i stål mot krav ställda av SWEDAC. Det ger dig både
trygghet och garanti.

Vi har alltid haft en fot i framtiden och vet vad som gäller
regelmässigt men också vilka behov som är och kommer
att bli aktuella. Tillsammans med ett nätverk av duktiga underentreprenörer kan vi ge dig en smidig väg från grund till
färdig byggnad.
Stefan Jonsson

Din byggpartner
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göra det absolut bästa av
ditt byggprojekt.
Läs mer på www.lindab.se

VILL MEDLEMMARNA SPELA TENNIS
ELLER RIDA DRESSYR ÅRET RUNT?
Under årens lopp har vi byggt ett flertal idrottsanläggningar och tennishallar runt om i Sverige, våra konstruktioner är lämpade för allt från inomhusarenor till ridhus. Berätta för oss om er verksamhet och vilka behov lokalen ska fylla så ska vi ge
dig ett bra förslag på en användbar hall.
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”En skräddarsydd lokal på så kort tid
och med alla våra behov mötta. Det
trodde jag inte var möjligt!”

SPECIALIST PÅ
KONSTRUKTIONER
I STÅL ...
Ranaverkens fackverksbalkar i stål med stor fri
spännvidd är det perfekta valet för starka, lätta
och smäckra stålkonstruktioner. Vår höga prefabriceringsgrad gör det möjligt att snabbt och
effektivt skapa rymliga och anpassningsbara
utrymmen.

Tråva Produkter AB

070-49 18 550

Köpmannagatan 56

www.travaprodukter.se

534 92 Tråvad

info@travaprodukter.se

din starka infästningspartner
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Ledande kvalitet

U-nite Fasteners Technology AB • www.unitefasteners.com • 0522-65 33 90
Ett företag i Lindabkoncernen
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• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 7732 • www.jssverige.se

Säkrare än så här blir inte infästningen!

