
Varför bygga i trä?
Är hög kvalitet, låg kostnad och
att du värnar om klimat och
framtid viktigt för dig? 

Trä är ett mycket tåligt material och träbyggnader
kan stå i flera hundra år. 

Trä har bra hållfasthet och innehåller inga farliga
ämnen. Det ger hälsosamma byggnader att vistas i.

Trä är snyggt, modernt och starkt i förhållade till sin 
vikt. Lättare konstruktion och bärverk kräver inte
lika omfattande markarbeten som många andra
material.

Väljer du trä så tänker du på miljön. Det är ett
förnybart material och trä kräver mycket mindre
energi för tillverkning än exempelvis betong och
stål. 



Kunskap, hög kvalitet, 
snygg design och snabbt
montage 
-och dessutom ett klimatsmart alternativ

• Låt Bruksbalken få leverera din nästa träbyggnad!

• Familjen Böhn har varit verksamma i Hörle, norr
om Värnamo i Småland sedan 1912 och har ägt och
drivit skogsbruk och vattenkraft sedan dess. Vi kan
trä och väljer material till våra byggnader med 
största noggrannhet så att du ska känna dig trygg
som kund. Vi är specialister på såväl djurbyggnader
som isolerade hallar för industri och lager. Snygga, 
flexibla, prisvärda byggnader. 



VÄLJ ETT STALL FRÅN BRUKSBALKEN



Vädersäkert och
effektivt

Ytterväggar och innerväggar kapas till och monteras helt
färdiga i vår fabrik i Hörle strax norr om Värnamo i 
Småland. Vi väljer ut de bästa materialen till varje tänkt
plats i stallet. Konstruktionen är baserad på lång
erfarenhet av djurbyggnader och feedback från många
hundratals kunder och Länsstyrelser. Feedbacken vi får
är att det upplevs som mycket rejält! 



Rationellt
montage

Väggblocken lyfts på kranbil på vår fabrik i 
Hörle och fraktas till byggarbetsplatsen. 
Ytterväggar och innerväggar monteras på
plats samt takbalkarna lyfts på plats innan
kranbilen lämnar. 



Rationellt
montage forts.
Ca 40 väggblock kan monteras under en dag. 
Det som kvarstår, efter att kranbilen har
lämnat, är ytter och innetak, dörrar och
stallinredning. Komplett material ovan platta
ingår i vår offert enligt specifikation och
levereras på kompletterande lastbil.

Vår montageledare kommer innan kranbilen
och stannar ett par dagar efter att kranbilen
har lämnat.



Inspiration
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AB Bruksbalken
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