KG List – Sveriges ledande
tillverkare av limfog i lövträ.
Vår historia startar 1951 och sedan dess har KG List gått från
att vara en snickerifabrik till Sveriges ledande tillverkare av
limfog i lövträ. Från vår fabrik i Norrhult mitt i Småland levererar
vi produkter av yttersta kvalitet. Kunder som vi jobbar med
idag finns i branscherna kök, möbel, bad, snickeri, dörrar och
trappor. Vår flexibilitet och kunskap gör oss också till en stark
underleverantör till objektmarknaden.

En svensk tillverkare med resurser

Företaget ingår i Active Invest-koncernen tillsammans med
Spaljisten AB och Anebyhusgruppen AB. Inom KG List finns
ett stort träkunnande och en utveckling av maskinparken som
ligger i framkant. Med en effektiv och modern maskinpark i
kombination med yrkesskicklig personal kan vi erbjuda ett stort
produktsortiment i massivträ med all tillverkning i Sverige.

Vi arbetar nära våra kunder

För oss innebär långsiktighet att vi tar hand om våra kunder,
där vi producerar i nära dialog med dem eller erbjuder en
lagerhållning med effektivitet och service. Vi ställer höga krav
på våra leverantörer för att kunna leverera i tid och enligt våra
kvalitetskrav.
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En effektiv produktionsenhet
ger flexibla lösningar
Med den senaste maskintekniken i händerna på vår yrkesskickliga
personal blir vi en konkurrenskraftig och långsiktig partner.
Med rätt kvalitet på råvara, bearbetning med stor precision,
tolerans och effektivitet skapar vi ett högt produktvärde till ett
konkurrenskraftigt pris. Det ger dig som kund förutsättningar för
att skapa en slutprodukt med unika egenskaper.

Modern och avancerad maskinpark

Vår produktion är uppbyggd med en modern maskinpark i en
genomtänkt logistik. Vi skapar produkter inom ramen för allt som
gäller sågning, hyvling, kapning, limning, putsning och CNCbearbetning. För att öka flexibiliteten är flera av maskinerna
anpassade och utrustade för både standardsortiment och
speciella ändamål.

Förstklassiga produkter
– en viktig del av slutprodukten
I alla våra produkter ingår någon form av massivträ i löv eller furu,
en viktig del i våra produkters höga kvalitet och exklusivitet. Vår
moderna produktion gör det också möjligt att kombinera olika material.
Limfog tillsammans med skivmaterial som MDF eller HDF är en vanlig
kombination som ger unika produktegenskaper samtidigt som vi
optimerar materialutbytet och får en formstabil produkt.

Treskikt

Treskiktslimfogen är det perfekta materialet för dig som vill ha
en formstabil skiva i massivträ. Produkten tillverkas i björk,
europeisk ek, furu, valnöt eller ask. Efterfrågan är stor och
treskikten är idag vår enskilt största produkt.

Limfog

Limfogen tillverkas både mot vårt lagersortiment och orderstyrt
efter kundens önskemål, med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt.
Kvaliteten på limfogen avgör valet av råmaterial och kan variera från
helstav till fingerskarvat i olika råvarukvaliteter.

Komponenter & List

Komponenter & List är en bred produktgrupp som består av
möbelkomponenter, fallande listverk samt hyvlade och limmade
komponenter. Genom vår flexibla produktion har vi möjlighet att skapa
produkter för olika ändamål.

Trappor och Trapprenovering

Ett av våra största produktområden är Trappor och Trapprenovering.
Vi tillverkar massiva trappor till husfabriker. För att underlätta
trapprenoveringar har vi utvecklat och producerar en färdig limfog med
kantlist som med fördel används vid renoveringen.

Produkter som
skapar mervärde
KG List är den perfekta partnern för företag som tillverkar
inredningar till kök, bad och möbler. Våra produkter passar
lika bra för det exklusiva köket som för trappor.

KG List – vi tänker miljö!
KG List har ett aktivt miljöarbete där vi ständigt arbetar för att
minska påverkan på vår omgivning. Miljötänkandet präglar hela
företaget, från administration till produktion.

KG List är certifierat enligt FSC och PEFC

Våra produkter tillverkas i massivträ, en förnyelsebar naturprodukt
som inte påverkar naturen. Råvaran kommer i många fall från
certifierade skogar. Vår produktion sker utan några utsläpp och
spån och flis som blir restavfall används för att värma upp vår
anläggning.

Tillsammans för en bättre miljö

Genom att välja en produkt från KG List medverkar du till
en hållbar utveckling och har goda förutsättningar för en
miljömärkning av slutprodukten.

PEFC/04-31-1281

Tack till våra samarbetspartners
som har en viktig funktion i vår
dagliga produktion!

Vi tillverkar kundanpassade björkkomponenter
till möbel- och inredningsindustrin m.m.

Vi är en ledande, vidareförädlande och lagerhållande distributör av trä, skivmaterial och byggmaterial till den träbearbetande industrin, byggmaterialhandeln och golvfackhandeln i Sverige och övriga Norden. Mer än 90 års erfarenhet
har gett oss en unik position på marknaden.

Från Fura till Fönster

– Förädling av stamblock till högkvalitativt snickeriträ

www.rundvirke.se

All you need

ALLT FÖR KONTORET
Kontorsmateriel · Inredning för kontor och offentlig miljö
IT, copy och dokumenthantering · Städ & Hygien
Kaffemaskiner och tillbehör

Whether your business has the need for special ist skills in financing,
cash management, trade finance, foreign exchange, fixed income
trading, leasing or pension you will find it at Danske Bank.
Welcome to one of the strongest Nordic Banks with a significant
international network.

VETLANDA – VÄSTERVIK – NÄSSJÖ – OSKARSHAMN – JÖNKÖPING
www.kontorsspecial.se

KVALITET PÅ VÄG!

När det gäller elkraft, om- och utbyggnad!

www.uppvidingelbc.se

www.kraftismaland.se

Ledande leverantör av:

Tel: 040-13 00 60

• Träbaserade skivmaterial

• Lim

• Massivträ

• Kantlister

• Limfog

• Solid Surface

• Laminat

• Oljor/Slipmaterial

www.wbptrading.se

Peace of mind since 1941
AT THE HEART OF A WORLD OF TIMBER
SWEDEN
info@skanditra.com www.skanditra.com

GÖTEBORG

JÖNKÖPING
VETLANDA
VÄRNAMO
VÄXJÖ
KALMAR

Fabriksgatan 5
360 71 Norrhult
Tel: 0474-529 50
info@kglist.se
www.kglist.se

Din kompletta maskinleverantör!
Allt från mindre maskiner till det lilla snickeriet
upp till stora anläggningar och linjer.

Vi arbetar
för vår
gemensamma
framtid
Akzo Nobel Adhesives AB
www.akzonobel.com/adhesives
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www.sagspecialisten.se

