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Innehåll
Välkommen till Abi Trä. Vi vill ge både hobbysnickare och professionella inredare inspiration
och mod att förverkliga sina idéer. Ofta är det de
oväntade kombinationerna som ger personlig
prägel. I katalogen och på www.abitra.se hittar
du vårt breda och unika sortiment. Eller besök
vår utställning i butiken och prata med vår
kunniga personal.
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Det är en svensktillverkad produkt för enkel
Vi har utvecklat och patenterat Framsteget.
et finns i ek som standard, men kan även
och snygg renovering av trappor. Framsteg
merbau.
beställas i björk, valnöt, ask, bok, körsbär och
få
av räcken, handledare och spaljéer för att
Givetvis erbjuder vi även ett brett sortiment
pa.
ett enhetligt resultat när du renoverar din trap
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Furuprofiler
Taklist
Golvsockel

Skugglist

Hålkälslist

12 x 43 mm

21 x 33 mm

12 x21* mm

12 x 56 mm

21 x 43 mm

15 x 27* mm

12 x 69 mm

33 x 43 mm

15 x 33* mm
15 x 43* mm

12 x 95 mm
Foder

191

15 x 56* mm

21 x 33 mm

21 x 69* mm
21 x 95* mm

12 x 43 mm
9,5 x 56 mm

Snedtakslist 135°

21 x 120* mm

12 x 56 mm

12 x 43 mm

* Diagonalmått

12 x 69 mm

15 x 56 mm
Rundstav

12 x 95 mm
Tavellist

Ø 8 mm

Ventilerad golvsockel

15 x 43 mm

Ø 15 mm

14 x 56 mm

Krok

Ø 21 mm
Ø 27 mm

14 x 69 mm
Klackfoder

Trappstegslist

Ø 33 mm

21 x 43 mm

Ø 43 mm

21 x 43 mm
21 x 56 mm

Ring så sågar vi
Obehandlad furu

Vit (NCS S0502-Y)

Klarlackad

Våra obehandlade produkter måste du ytbehandla.
Det innebär att du kan få dem precis som du vill genom
att måla, lacka, betsa eller olja.
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Brunlaserad

Vi har lister och andra produkter
i många olika dimensioner, men
om du skulle behöva göra en
anpassning så gör vi självklart
gärna det.
Ring oss på 031-29 93 00, eller
maila till oskar@abitra.se eller
anders@abitra.se, så sågar vi.

Furu är mjukt
och lättarbetat
Det finns många olika
träslagoch de har alla sina
specifika egenskaper. En
grundläggande skillnad är
hårdheten. Trädarter som
växer långsamt har hårt
virke, de som växer snabbt
har mjukt. Furu, som listerna
på den här sidan är gjorda av,
räknas som ett mjukt träslag
och har följande egenskaper:
Starkt och lätt
Ljus färgton
Lättarbetat
Känsligt för fukt
Krymper och sväller lätt

Vad är MDF?
Omfattning/smygbräda i MDF

Kvartsstav

Hörnlist

9 x 9 mm

21 x 21 mm

12 x 12 mm

27 x 27 mm

15 x 15 mm

33 x 33 mm

omfattningsbräda

21 x 21 mm

43 x 43 mm

10 x 120 x 2440 mm

Täckmålad vit (NCS S0502-Y)

16 x 80 x 2440 mm

27 x 27 mm

33 x 33 mm		
Måtter avser radie

Trekantslist

16 x 95 x 2440 mm

21 x 21 mm

16 x 105 x 2440 mm

27 x 27 mm

16 x 130 x 2440 mm
16 x 155 x 2440 mm

Halvstav

16 x 200 x 2440 mm

21 mm

Glaslist

27 mm

12 x 21 mm (med fals)

33 mm

12 x 27 mm (med fals)

Smygbräda

43 mm

12-15 x 21 mm

16 x 75 x 4200 mm

Måttet avser diameter

12-15 x 27 mm

16 x 100 x 2440 mm

14 x 19 mm

16 x 100 x 4200 mm

21 x 21 mm

16 x 125 x 2440 mm

Smyglist
8 x 15 mm

16 x 125 x 4200 mm

8 x 21 mm

16 x 150 x 2440 mm

8 x 27 mm

Täckbräda

16 x 150 x 4200 mm

8 x 33 mm

21 x 95 mm

16 x 175 x 2440 mm

8 x 43 mm

21 x 120 mm

16 x 175 x 4200 mm
16 x 200 x 4200 mm

Foglist

Salningslist/smygbräda

16 x 250 x 2440 mm

6 x 21 mm

13 x 26 mm

16 x 250 x 4200 mm

6 x 27 mm

19 x 27 mm

8 x 27 mm

21 x 33 mm

8 x 33 mm

21 x 43 mm

Obehandlad furu

21 x 69 mm

Klarlackad

8 x 43 mm

MDF står för Medium Density
Fiberboard. Materialet är tillverkat av finfördelade fibrer som
pressas samman under högt
tryck. Det ger en slät yta som är
lätt att måla och behandla. MDF
används därför ofta till inredning,
exempelvis i köksskåp, listverk,
luckor samt dörrar. Tänk på att
MDF alltid måste förborras.

21 x 95 mm
Se även MDF.

Vit (NCS S0502-Y)

Brunlaserad

VISSTE DU ATT
Vit NCS S0502-Y
Våra vita lister har kulören
NCS S0502-Y. Vad betyder
det? Jo, NCS S0502-Y är en
”standard-vit” kulör som används
på vitvaror, snickerier, väggar
m.m. Den har en ytterst liten
dragning åt gult som ”rundar av”
det vita intrycket.
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Ädelträprofiler
Obehandlade
Golvsockel

Halvstav

Foglist

12 x 56 mm

27 mm

6 x 15 mm

12 x 69 mm

33 mm

6 x 21 mm

12 x 95 mm

Måttet avser radie.

6 x 27 mm

Foder

Kvartsstav

6 x 43 mm

12 x43 mm

9 x 9 mm

8 x 15 mm

12 x 56 mm

12 x 12 mm

8 x 21 mm

12 x 69 mm

15 x 15 mm

8 x 27 mm

12 x 95 mm

21 x 21 mm

8 x 33 mm

Måttet avser radie.

8 x 43 mm

15 x 15 mm

Smyglist

Vasklist

21 x 21 mm

8 x 27 mm

10 x 21 mm

27 x 27 mm

8 x 33 mm

33 x 33 mm

8 x 43 mm

6 x 33 mm

Hörnlist

43 x 43 mm

15 x 33* mm

Rundstav
27 mm
33 mm
Måttet avser diameter.

Ek
6

Bok

Teak

Mahogny

Hålkäl

Björk lackad

Däcksribb

15 x 43* mm

12 x 36 mm

*Diagonalmått.

Trösklar

Lackade
Golvsockel

Plantröskel, fallande längder

12 x 43 mm

8 x 69 mm

12 x 56 mm

8 x 95 mm

12 x 69 mm

8 x 120 mm

12 x 95 mm
Tröskelplatta, standardstorlekar
8 x 92 mm

Ventilerad golvsockel
12 x 56 mm

Falsad tröskel, standardstorlekar
Foder

22 x 68 mm

12 x43 mm

22 x 92 mm

12 x 56 mm

Nivåtröskel

12 x 69 mm
12 x 95 mm

Lackade och olackade

Kvartsstav

21 x 69 mm, nivå 15 mm

15 x 69 mm, nivå 10 mm

9 x 9 mm
12 x 12 mm
15 x 15 mm

Ek

21 x 21 mm
Måttet avser radie.

Smyglist

8 x 27 mm
8 x 33 mm
8 x 43 mm
Björk

Lönn

Hårt
Tungt och ibland sprött
Motståndskraftigt mot röta
Många nyanser
Håller formen
Hårdarbetat

För att få snygg, tät skarv vid
gerade hörn kan man hyvla
kapningen i bakkant så pass
mycket att det blir de främre
ytorna som möts.

8 x 21 mm

Bok

Till ädelträ räknas ett antal
olika träslag exempelvis
alm, bok, ek, ebenholts,
mahogny och teak. Dessa
räknas alla som hårda träslag, de är tåligare mot
väta men samtidigt lite mer
svårarbetade. Några typiska
egenskaper hos ädelträ:

Tips!

8 x 15 mm

Ek

Det hårda
ädelträet

Körsbär

Ask

Valnöt
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Profilerade golvsocklar
Haga

Linné

15 x 95 mm

21 x 165 mm

21 x120 mm
21 x 165 mm

Wasa
21 x 140 mm

Halland
15 x 69 mm

Tidan
Lackade, ek finns olackad
och lackad

15 x 95 mm
21 x 120 mm

12 x 69 mm

21 x140 mm
21 x 165 mm

Wasastan
överdel

Skansen

42 x 55 mm

21 x 117 mm
21 x 140 mm

mellandel
21 x 195 mm

Örgryte

underdel

15 x 69 mm

45 x 60 mm

15 x 95 mm
Göteborg

Eklanda
Ek finns olackad och lackad

15 x 69 mm

19 x 69 mm

15 x 95 mm

PåbyggnadsLIST
golvsockel

21 x 120 mm

Furu obehandlad
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27 x 56 mm

Vit (NCS S0502-Y)

Ask

Björk

Bok

Ek

Körsbär

Raka längder
och få kvistar
Våra profilerade lister är
av bästa kvalitet med få
kvistar och utan skevhet.
Låt gärna virke som ska
användas till invändiga
snickerier ligga några dagar
så att fukthalten stämmer
överens med miljön där
listerna ska användas.
Då minimeras risken för
krympning och springor
i hörnen.

Profilerade foder
Haga

Tidan

Västergård

15 x 69 mm

Lackade

12 x 56 mm

15 x 95 mm

12 x 69 mm
Oscar II

Göteborg
Ek finns olackad och lackad

Landala

21 x 110 mm

21 x 69 mm

15 x 56 mm

Olivedal

15 x 69 mm

Örgryte

15 x 95 mm

21 x 105 mm

15 x 69 mm

21 x 120 mm

15 x 95 mm

Lockfoder
15 x 43 mm

Halland

Skåne

12 x 56 mm

15 x 69 mm

15 x 56 mm

Marstrand
21 x 56 mm

15 x 69 mm

Burseryd

21 x 95 mm

15 x 95 mm

21 x 120 mm

Snyggt runt
dörrar och fönster
Välj foder och sockellister med
omsorg! Modellen ska stämma med
husets ålder och stil. 60-talshus har
ofta helt släta foder medan äldre
hus har mer eller mindre utsirade
foder som en del av byggnadens
karaktär. Allmogelisterna är till
exempel ett populärt sortiment
som alltid återkommer.

Rimforsa

Bohuslän

12 x 69 mm

15 x 69 mm
21 x 95 mm

VISSTE DU ATT
Den långsamma
och hårda eken
Furu obehandlad

Vit (NCS S0502-Y)

Bok

Ek

Körsbär

Ek är ett långsamväxande
träd, det tar cirka 150 år från
plantering till avverkning. Det
gör ekens trä mycket kompakt,
hårt och tåligt. Det används därför flitigt till golv och möbler.
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Dekorationsklossar
Foderhörn

Fodersockel
fasad

Fräst

innerhörn GOLV

408/418

603

403/413

20 x 79 x 300 mm

18 x 79 x 79 mm

33x 33 x105 mm

409/419

604

ytterhörn TAK

20 x 107 x 300 mm

18 x 107 x 107 mm

700/711

Fasad fodersockel

45 x 45 x 100 mm
415/421

610

25 x 107 300 mm

24 x 107 x 107 mm

ytterhörn GOLV
701/702

410/420

607

25 x 130 x 350 mm

24 x 130 x 130 mm

Foderhörn kuvert

33 x 33 x 170 mm

450/451/452/453
25 x 79 x 300 mm

Kuvert
911
25 x 80 x 80 mm

Fräst
600
18 x 79 x 300 mm

912
25 x 105 x 105 mm

601
18 x 107 x 300 mm

Listavslut

609

innerhörn TAK

24 x 107 x 300 mm

401/411
50 x 50 x 120 mm

Dekorationsklossar
förhöjer och förenklar

Innerhörn tak

Under vissa epoker var snickerierna
extra välarbetade. Man satte profilerade
klossar som dekoration i hörnen runt
golvet och som en del av foder runt dörrar
och fönster. Klossarna ger ett gediget
intryck men är samtidigt ett sätt att
slippa gera, fogvinkeln blir alltid
90 grader.

602
24 x 130 x 350 mm
Furu obehandlad
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Vit (NCS S0502-Y)

Ek, lackad och obehandlad

Ytter- och innerhörn golv

Profilerade taklister
DK354

Kronlist

21 x 21 mm

15 x 43* mm

DK355
27 x 27 mm

Marie
28 x 100 mm

Allmogehålkäl
21 x 56* mm

Wasa

15 x 69* mm

45 x 85 mm

21 x 80* mm
21 x 120* mm

W221
33 x 69 mm

Svanhals
15 x 43* mm

G50

15 x 56* mm

20 x 65 mm

15 x 80* mm
Påbyggnadslist för hålkäl
15 x 27 mm
(fals 4 x 7 mm)

Med hålkälslist och påbyggnadslist
skapar man en dekorativ övergång
mellan tak och vägg. Det går också
bra att bara sätta påbyggnadslist
mot antingen vägg eller tak.

Taklist som
följer stilen
Taklisten är oftast synlig
runt hela rummet och är
därför en viktig detalj för
det totala intrycket.
Välj en taklist som stämmer överens med golvlist
och foder runt fönster och
dörrar. I vårt sortiment
finns lister för miljöer som
präglas av nationalromantik från förra sekelskiftet,
20-talets funkis och 60-talets
småhusarkitektur.

VISSTE DU ATT
Den vackra boken

Furu obehandlad

Vit (NCS S0502-Y)

Bok

Ek

Den imponerande boken är
hårdare än furu men mjukare
än ek och används mest till
möbeltillverkning, skärbrädor
och glasspinnar eftersom det
inte flisar sig så lätt.
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Speciallister
Planhyvlad *

Ornamenterad list**

Ramlist*

SL 8254

DU 18051

SL 8316

6 x 21 mm

18 mm

21 x 21 mm

SL 8255

DU 18054

SL 5777

6 x 33 mm

17 mm

9 x 15 mm

SL 8256

Du 18067

SL 8311

6 x 43 mm

14 mm

21 x 33 mm

SL 8257

Du 18068

SL 8314

8 x 8 mm

12 mm

9 x 21 mm

SL 8258

DU 18070

SL 8310

12 x 12 mm

13 mm

21 x 27 mm

SL 8259

DU 18075

SL 8317

15 x 15 mm

15 mm

27 x 43 mm

Taklist *
SL 8242
18 x 27 mm
SL 8243
12 x 32 mm
SL 8244
18 x 21 mm
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* Alla lister är i obehandlad furu med längd 2400 mm om inget annat anges.
** Varierad längd 1800–2400 mm, bok.

Trä – en förnybar
resurs som vi
måste vårda
Trä är ett förnybart och bra
material med många användningsområden. I Sverige är skogen
i bra balans och vi får faktiskt
mer skog år efter år i Sverige.
Samtidigt måste vi hushålla
med jordens resurser och skydda
känsliga skogs- och djungelområden. Därför uppfyller allt
exotiskt trä i vårt sortiment
de krav som gäller för import
till EU.

Dekorlist *

Vi är specialister
på speciallister

Hörnlist *

SL 8318

SL 8328

SL 8280

6 x 15 mm

8 x 56 mm

12 x 27 mm

SL 8319

SL 8329

SL 8281

6 x 21 mm

9 x 21 mm

12 x 33 mm

SL 8320

SL 8330

SL 8283

6 x 21 mm

9 x 21 mm

21 x 21 mm

SL 8322

SL 8331

SL 8282

6 x 30 mm

9 x 43 mm

13 x 13 mm

SL 8323

SL 8332

SL 8284

8 x 27 mm

12 x 34 mm

27 x 27 mm

SL 8324

SL 8333

8 x 27 mm

14 x 29 mm

SL 8325

SL 8334

8 x 33 mm

15 x 33 mm

SL 8326
8 x 33 mm

Tips!
Vid spikning av lister i klena
dimensioner kan det vara klokt
att förborra. Det minskar risken
för sprickor.

VISSTE DU ATT

Rundstav *
SL 8230

SL 8327

Lister sitter inte bara vid
övergång golv-tak, runt dörrar
och fönster utan kan också
användas för ren dekor på släta
ytor, för att skydda ytterhörn
som har utsatt läge eller på
möbler.

Ø 8 mm

8 x 12 mm
SL 8231
Ø 10 mm
* Alla lister är i obehandlad furu med längd 2400 mm om inget annat anges.

Furu, ett viktigt träslag
Furu kommer från trädet tall och
är ett av Sveriges vanligaste
byggmaterial. Furu är fastare och
hårdare än gran och eftersom
den har mer kåda är den också
mer beständig. Det mjuka och
lättarbetade materialet används
till allt från hus och båtbygge till
möbler och inredning.
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Profillister
Dekorlist

D1

DL3

Burseryd

9 x 21 mm		

21 x 56 mm			

17 x 34 mm
DK353

DL5

L48

12 x 29 mm		

30 x 42 mm			

15 x 21 mm		

Allmogetavellist

D3
11 x 26 mm		

AG
21 x 36 mm			

21 x 43 mm		
D2

D4

17 x 32 mm			

Ram- och bröstlist

14 x 40 mm		
D5

W221

L5

33 x 69 mm		

46 x 81 mm			

Wasa

L34

45 x 85 mm		

30 x 52 mm			

10 x 21 mm		
G2
12 x 32 mm
G1
DK351

27 x 55 mm		

9 x 33 mm		
W69
Liksidig

27 x 69 mm		

12 x 21 mm
12 x 27 mm		

M1

15 x 32 mm		

22 x 56 mm			

Obehandlad furu
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Vit (NCS S0502-Y)

Björk

Bok

Ek

Mahogny

Teak

Lister med
stil och profil
Vårt listsortiment omfattar
enkla raka lister, konstfullt
profilerade dekorlister och
allt däremellan. Söker du
lister till husbygge, möbeloch båtsnickeri eller något
hobbyprojekt finns det hos
oss. Även ledstänger och
andra speciallister. Vi vågar
påstå att vi har Sveriges
bredaste listsortiment!
Det omfattar – förutom en
mängd olika profiler och
dimensioner – många olika
träslag för användning på
olika ställen.

Planhyvlat
8 x 15 mm

21 x 21 mm

33 x 33 mm

8 x 21 mm

21 x 27 mm

33 x 43 mm

8 x 27 mm

21 x 33 mm

33 x 69 mm

8 x 33 mm

21 x 43 mm

33 x 95 mm

8 x 43 mm

21 x 56 mm

33 x 118 mm

8 x 69 mm

21 x 69 mm

33 x 140 mm

8 x 95 mm

21 x 95 mm

8 x 120 mm

21 x 118 mm

45 x 45 mm

8 x 145 mm

21 x 120 mm

45 x 95 mm

21 x 140 mm

45 x 140 mm

15 x 21 mm

21 x 145 mm

45 x 145 mm

15 x 27 mm

21 x 165 mm

15 x 33 mm

21 x 170 mm

15 x 43 mm

21 x 190 mm

Planhyvlat

15 x 56 mm

21 x 200 mm

Planhyvlat virke har slät, fin yta och är
ospontat. Det har många användningsområden som stommar och konstruktioner inom
till exempel inrednings- och möblesnickeri.

Vad betyder fackuttrycken?
Fackmännen använder en del uttryck
som kan vara svåra att hänga med på.
Här är en snabb förklaring:
Sågat: Kapat till ungefärliga dimensioner men ej hyvlat.
Finsågat: Tre sidor är hyvlade, en
sida sågad.
Planhyvlat: Vinkelrätt hyvlat runt om.
Måtten kan variera.
Nominellt mått: Mått innan hyvling.

15 x 69 mm
15 x 95 mm
15 x 118 mm

Hyvlat mått: Mått efter hyvling.
Osorterat: Betecknar underligt nog
bästa kvaliteten av mjuka träslag.
I-II: Osorterat och kvistrent främst för
möbler.
III-IV: Osorterat med mycket kärnvirke,
passar för utomhusmöbler.
Kvinta: Sämre kvalitet för t ex staket
och bodar.

Vi har planhyvlat virke i många dimensioner
i furu, teak, ek, mahogny, bok, ask, björk,
valnöt, körsbär och lönn.

15 x 120 mm
15 x 140 mm
15 x 145 mm

VISSTE DU ATT
Björk
Det här trädet finns över hela
Sverige. Eftersom det ljusa, sköna
virket är fuktkänsligt passar det
bäst inomhus.
Furu

Ek

Mahogny

Teak

Bok

Lönn

Ask

Björk

Körsbär

Valnöt
15

Paneler
Panelguiden
Panelklädda väggar tillhör den
svenska byggnadstraditionen.
Men varje epok och miljö kräver
sin panel för att byggnaden ska
hålla stilen. Hos oss hittar du
ett 20-tal olika panelprofiler och
dessutom i olika träslag och även
målade. Förutom bastupanel
och klassiker som pärlspont och
fasspont har vi många andra
paneler för lite mer moderna
miljöer. För visst är det skillnad

Fasspont

Softline

9 x 65 mm

13 x 120 mm

9 x 69 mm
9 x 95 mm

Spontpanel

13 x 95 mm

Hyvlad/finsågad

		

13 x 120 mm

13 x 120 mm

Bastupaneler

Pärlspont

Softline

13 x 69 mm

16 x 70 mm

12 x 95 mm

på gillestuga och torparkök?

15 x 90 mm

15 x 120 mm

Bastulavar

Allmogepanel

21 x 65 mm

13 x 120 mm
14 x 145 mm

Bastupanel

Karosseripaneler

Vår bastupanel är gjord av al och asp
och trots att ribborna är raka kan
man forma rundade ryggstöd som
är vilsamt för kroppen när man
njuter av bastuns sköna värme.
En bastu kan vara stor eller liten
men det behövs åtminstone 0,8 m2
per person och en takhöjd på
1900 mm eller mer.

9 x 65 mm
8 x 43 mm
12 x 43 mm
Herrgårdspanel

VISSTE DU ATT

13 x 95 mm

Körsbär med exklusiv
känsla

V-FAS

Körsbär har vacker ådring och
är starkt. Det mörknar snabbt om
det utsätts för solljus. Körsbärsvirke används i exklusivare
inredningar, golv, möbler, faner
samt även i musikinstrument.

13 x 95 mm
13 x 120 mm

Furu
16

Furu kvistren

Vitvaxad

Vit (NCS S0502-Y)

Björk

Bok

Ek

Körsbär

Teak

Asp

Al

Handledare,
räcken och
stolpar
Stolpar och spaljéspjälor kan ha mjukt rundade former eller vara
raka och strama. Vårt sortiment omfattar en mängd utföranden
med olika längder och diameter. Vi har dessutom ett brett utbud mer
eller mindre utsirade lock och svarvade knoppar som sätter pricken
över i.
Handledare, räcken och stolpar används inte bara inomhus. Ofta
är de en viktig del av husets exteriör och placerar byggnaden i en
speciell tidsepok.
Detaljerna kan måttbeställas eftersom varje hus har sina proportioner och förutsättningar. Vi levererar lösa enheter, halv- och
helfabrikat beroende på vad som passar bäst.
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Vårt snickeri
förverkligar
dina idéer
Här jobbar erfarna snickare med gedigen träkänsla i fingrarna och blick
för varje trästyckes möjligheter. De tvekar inte att sätta sågen i en ny
bänkskiva – formatanpassning och håltagning är bland de vanligare
jobben. Skräddarsydda bardiskar, tvättställsbänkar och bastuinredningar
tillhör samma kategori.
Snickeriet både nytillverkar och lagar gamla trädetaljer för såväl hus som
båt. Fönsterbågar, paneler och utsmyckningsdetaljer får nytt liv med noga
utvalt material och kunnigt hantverksjobb. Eller varför inte en vacker
grind som vi tillverkar efter mått, önskemål och design?
Tack vare att snickeriet finns i butiken kan vi erbjuda en unik direktservice till privatpersoner och andra beställare. Kom in och berätta vad
du vill ha så förverkligar vi dina tankar, från materialval till färdig detalj.
Vi ger leveransbesked vid beställningen och aviserar via telefon, mail
eller SMS när jobbet är klart.
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Övrigt
sortiment
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Oarbetat virke i ett flertal träslag.
Finsågad gran i olika dimensioner.
Faner i olika tjocklekar och träslag.
Ornament och ornamentlister.
Inredningssnickerier som valv, elementskydd, garderobskjutdörrar
och trappräcken i ett flertal träslag.
Fönsterbänkar och konsoler i ett flertal träslag.
Stavlimmat skivmaterial och massiva bänkskivor i ett flertal
träslag. Skivor i laminat, MDF, fanerad MDF. Vårt snickeri sågar
efter era mått.
Massiva golv i ett flertal träslag med olika ytbehandlingar. Oljade
och lackade parketter i ett flertal träslag.
Ledstänger och handledare i ett flertal träslag och utföranden.

• Plywood i teak, mahogny, björk, furu och lauan.
Durkplywood i teak/koto. Spårad plywood för montering på
dörrar. WBP (vattenfast) limmade.
• Båtinredningsdetaljer: hörnämnen, böjar, luckor och ramlister
i teak och mahogny.
• Fog- och reparationsmaterial. Fästmaterial.
• Smältlimsbelagda kantband i ett flertal träslag, även i laminat.
• Innerdörrar och vikdörrar.
• Bets, lack, olja, lut, såpa och lim.
• Staketprofiler, staketmoduler, grindar och överliggare i ädelträ.
Snickarglädje för utsmyckning av t ex verandor.
• Trallvirke i lärk och cumaro.
• Tillverkning av grindar i önskat mått och utformning.
• Fönsteromfattningar och vindskivor för dekoration av husfasaden.
• Beslag i galvat och svartsmide: grindhaspar, krokar, klinkor och
stora gångjärn.
• Golvslip för uthyrning.
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Service, sortiment och hantverk
Abi TRÄ servar privatkunder och byggföretag främst med ett stort sortiment
av förädlade trävaror i nordiska och exotiska träslag.
Hos oss får du en hög service i kombination med varor av hög kvalitet i en trevlig
butik. Detta avspeglar vår vision som är ”att genom service, kunskap, god butiksmiljö och lagerhållning tillfredställa det behov av listverk, inredningsträ och
inredningsartiklar som våra kunder finner värt att betala rätt pris för”.

Femvägsskälet 3, 421 50 Västra Frölunda. Tel 031-29 93 00, fax 031-29 89 01, e-mail info@abitra.se. www.abitra.se
Entré/kundparkering: Klangfärgsgatan 2
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Abi TRÄ finns sedan starten 1959 i Göteborg, där vi är väl etablerade hos
yrkesfolket, hemmasnickarna och båtentusiasterna. Vår strävan att alltid leva
upp till vår vision har genom åren gett oss kunder över hela Sverige och även
i grannländerna.

