
Størrelse Pris

1/1 side 13 900

1/2 side 9800

1/3 side 8900

1/4 side 6300

1/8 side 4600

4. omslag 15 900

Spesialplassering + 10 %

www.trenytt.no

FAGBLAD FOR TREBEARBEIDING, INNREDNING, MØBLER OG DESIGN

Frister 2019
Nr. Frist  Utgivelse 

1  18.01 05.02

2  01.04 26.04

3  03.06 21.06

4  02.09 20.09

5  02.10 22.10

6  19.11 11.12

2019
medieplan

Treindustrien
Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt 
bransjestoff 6 ganger i året. Bladets oppgave er å informere 
hele den trebearbeidende industrien samt 
omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene 
produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og 
bransjepolitiske spørsmål. Vi skriver om det siste som skjer i 
bedriftene. Kort sagt: Bransjestoff om og for treindustrien.

Treindustrien skal dekke hele trebransjens behov for nyheter 
og informasjon. Vi vil bli sett og lest av flest mulig. Vi skal være 
godt synlige og representert der hvor det er naturlig at vi er  
tilstede.

Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det  
veletablerte bransjebladet Tre og Møbler.

Dette fagbladet har i mer enn 40 år holdt møbel-, innrednings- og  
trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland, og dette 
viderefører vi nå for hele den trebearbeidende industrien.

Annonsepriser 2019

Tema 2019
Nr 1:  Utstyr til sagbruk og høvlerier

Nr 2:  Automasjon/sponavsug

Nr 3:  Overflatebehandling, trevare

Nr 4:  Verktøy og maskiner

Nr 5:  Varehåndtering, logistikk og  
  lager

Nr 6:  Overflatebehandling

Salgsansvarlig
Ronny Grenberg
Tlf: 90 76 39 84
E-mail: ronny@a2media.no
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Tremøbler med fine detaljer, vakre kurver på sofaer og lene-stoler og mer farge. Det fikk de 
besøkende se på Stockholm Furniture & Light Fair.

 Av Charlotte Brundin

Møbelmessen i Stockholm er verdens 
ledende møteplass for nordisk design. Årets 
utgave av messen hadde rekordmange 
besøk fra andre land. Spesielt lokket den 
bransjefolk fra Norge, Finland, Danmark og 
Storbritannia.

Rundet
Trendmessig råder mykt rundede former, 
møbler med høye, omsluttende armlener 
og rygger, trerene stoler og bord med 
bøyde kurver blant nyhetene, sammen med 

lær og tekstiler med skreddersydde detaljer 
og som løse overtrekk. Formpressede seter, 
stoppede seter og armlener, ben av lakkert 

metall og lamper som skaper blikkfang og 
skygger, er flere trender fra messen.

Generelt er det mer farge – brente toner 
i oransje og rust – men fortsatt råder det 
beigebrune og naturfargede på trekkene.

Tre er et materiale som stadig får større 
betydning. Messen viste beviser på både 
innovativ design og godt håndverk fra fler-
tallet av nordiske møbelprodusenter.3D-utskrift

Stor oppmerksomhet vakte stolen Rose 
Chair, formgitt av Chris Martin for Masspro-
ductions. Materialet er sjiktlimt tre, og 
formgivningen er resultat av et innovativt 
designarbeid.

– Med Rose Chair har vi for første gang 
produsert en fullskala 3D-utskrift. Det har 
gitt en kontroll som en designer ikke kunne 
ha tidligere. Fordelen er at man kan skape 
seg en oppfatning av hvordan et møbel 
fungerer i relasjon til rommet, sier Chris 
Martin.

Massproductions viste også stolen Icha 
Chair med dampbøyd ryggstøtte i eik og 
bøk.

Produsenten Fogia viste bordet Grande i 
massiv eik, formgitt av Note designstudio; 
et virkelig sjenerøst (og tungt) bord som 
krever sin plass i hjem og offentlig miljø. For 
Fogia hadde den norske designeren 
Andreas Engesvik arbeidet med Bollo Spi-
solini, en spisestol med ramme i metall og 
rundet sete og armlene i lær. Eksempler på 
den omsluttende trenden viste Fogia også i 
lenestolen Enclosed, designet av Norm 
Architects.

Vestre ute
Det norske familieselskapet Vestre har i 
drøyt 70 år skapt møbler for møte- og ute-
miljø. Under et arrangement på den norske 
ambassaden i Stockholm fortalte adminis-
trerende direktør Jan Christian Vestre enga-
sjert om selskapets miljøsikre produksjon i 
Norge og Sverige.Snøhetta har formgitt Vestres fabrikk i 

Torsby i Sverige. Blant nyhetene som Vestre 
viste, var den byggbare parksofaen Atlas, 

som Espen Voll, Tore Borgersen og Mic-
hael Olofsson har formgitt. Som utemø-
belet Kong, design Allan Hagerup, leve-
res den i 200 mulige farger og med 
livstidsgaranti mot rust.

Norsk design bak Årets møbel
Lenestolen Agnes, formgitt av den flit-
tige norske designeren Andreas Enges-
vik for svenske Ire Möbel, ble kåret til 
Årets møbel på messen. Den inngår i 
kolleksjonen Character sammen med 
lenestolen Estrid, designet av selskapets 
kreative sjef Emma Olbers.Svenske Voice nylanserer varemerket 

etter noen litt turbulente år. I den nye 

kolleksjonen er blant annet sofaen 
Norm, i ask med metallben, og opp-
bevaringsmøbelet Aino i vakkert 
ådret ask, begge designet av Mattias 
Stenberg – og hyllen Tre i ask og 
metall, design Nina Jobs.Møbelfirmaet Swedese ble grunnlagt allerede i 1945. Yngve 

Ekström var den toneangivende 
formgiveren, og det var med stolen 

Thema (1953) i svartlakkert bjørk med 
rygg og sete i eik eller valnøtt selskapet 
ble kjent. Stolen produseres fremdeles 
med moderne linjer.

Norske suksesser på Stockholms møbelmesse

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR

Den norske designeren Andreas Engesvik står bak 
Årets møbel: Lenestolen Agnes.

Aino i ådret ask setter svenske 
Voice tilbake på kartet.

Med Mr N har Gärsnäs tatt opp teknikken med å sy i tre.

Dynalyse AB Brodalsvägen 7, SE-433 38 Partille
sales@dynalyse.se, ( +46 (0)31 44 86 32

PrecigraderEffektiv styrkesortering

www.dynalyse.se

Høye utbytter i C30, C35, C40 og C45- Dynagrade Twin for høvlerier- Modernisering- Nye rapporteringsverktøy- Ny fuktmåler for overflater  og fuktighet i flis

MC Pro fuktmåler

Bevist effekt i forhold til EN14080 og EN15497

Rose Chair fra Massproductions begynte 
med en 3D-utskrift i full størrelse.

Med Mino fra Swedese får eldre kunder 
det lettere: Stolen er lett og utstyrt med 
hjul.

Bransjeguiden
Rubrikkannonse i  
formatet 33x52 mm bxh)
Pris: 4000 per år
Løpende avtale, som sies opp 
skriftlig av annonsør.

Nettannonsering
Ta kontakt for tilbud.
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Elever og lærere er helt enige: De føler seg bedre enn før. Hanstad barne- og ungdoms-skole på Elverum er bygd på dispensasjon og gjør folk  friskere.
 

Av Georg Mathisen

Det mener de selv, i hvert fall. – Ungene og lærerne er helt samstemte. Det er lyst, det er trivelig og det er behagelig med tre rundt seg, sier rektor Pål Klaveness.
ForskningsprosjektHan bestyrer et forskningsprosjekt. For-skerne ved blant annet Treteknisk institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige uni-versitet skal forske på inneklimaet i nybyg-get på skolen.

Bygget er nemlig ikke helt i henhold til 

reglene. – Det er ikke isolert. Det er en hel-trevegg som er mellom 35 og 40 centimeter tykk, uten ekstra isolasjon. Det gjør at bygget måtte ha dispensasjon. Men det har ikke vært kaldt inne i vinter, understreker Klaveness.

Venter bevis
I avisen Østlendingen omtaler treteknolog Ola Øyen bygget som landets mest innova-tive. – Her skal vi bevise treets miljøvenn-

lige og energisparende egenskaper. Dette bygget kommer til å trenge halvparten av energibehovet til et tradisjonelt bygg, sier han.
Nybygget er også utstyrt med enkel ventilasjon: Ett aggregat i hvert rom, ikke kanaler og ikke balanserte ventilasjonssys-tem.

Treindustrien besøkte skolen før varmen hadde satt skikkelig inn. Rektor Klaveness var spent på hvordan varmt vær og sol rett på bygget ville slå ut. – Men vi er jo inne i et 

forsøksprosjekt. Det vil gi oss noen gode erfaringer, sier han.
Vinteren var nemlig ikke noe problem i det hele tatt. Elverum var nede i minus 20 i skoletiden i vinter uten at det ble kaldt.

Våkne elever
– Elevene sier at de ikke er så trøtte som de var tidligere. Så langt har vi ikke data på det – bare utsagnene deres. Men de er mye mer fornøyde med miljøet i nybygget enn i de andre byggene på skolen. Foreløpig er det 

vanskelig å si noe om hvorfor, sier Pål  Klaveness.
I de fire klasserommene i massivtre- 

Fremtidens skole er bygd i tre

Kristin Sørgård underviser sjetteklassingene på Hanstad skole i nytt massivtrebygg. Både elever og lærere er svært godt fornøyde med 

inneklima og helse.

Nybygget på Hanstad skole i Elverum har vært i bruk i et skoleår.

Forskerne skal finne ut om massivtrebygget faktisk er så mye bedre som brukerne sier.

Synlig tre skaper trivsel, men sannsynligvis også godt inneklima.
Luja A/S | Agerhatten 16 A, Hal 2  | DK 5220 Odense SØ | Tel: +45 63 32 00 11 |  www.luja.no

Ny patentanmeldt metode til styring av sagbånd. Øker stabiliteten og redu- 

serer friksjonen.  Testet og godkjent av ledende norske og svenske sagbruk.

Luja® Blade Guide SystemØKT KAPASITET, KVALITET OG ET SIKRERE ARBEIDSMILJØ

• Unik 2-delt styrestrimmel som kombinerer fordelene ved en stor styreflate med lav friksjon.

• Mulighet for kjøling og smøring mellom strimlene. Redusert utbøyningsbelastning på sagbåndet.

• Svært lave driftsomkostninger som konkurrerer med de billigste på markedet.
• Styrestrimler kan brukes 2–4 ganger.

EXPECT 
MORE
FROM YOUR BAND SAWS

OPPLEV  
SYSTEMET PÅ   TRÄ & TEKNIK 

GÖTEBORG   28. - 31. AUG.  
STAND B04:36

Rehabilitering
Nybygget på Hanstad barne- og ung-domsskole er første del av en rehabili-tering av skolen. Massivtrebygget i to etasjer inneholder fire klasserom og fem grupperom, i tillegg til seks toalet-ter, to garderober og teknisk rom.



•  Sagbruk og høvlerier
•  Trelastgrossister
•  Møbelprodusenter
•  Entreprenører og byggherrer
•  Produsenter av dører,  

vinduer, trapper, kjøkken og 
bad

•  Produsenter av listverk, gulv 
og innredningssnekkerier

•  Ferdighusprodusenter
•  Designere og arkitekter
•  Andre som arbeider med tre 

og deres nettverk
• Bransjens underleverandører

Målgruppe Annonseformater

1/1 side
Stående Utfallende
190x265 mm 210x297 + 3mm

1/2 side
Stående  Liggende
92x265 mm  190x130 mm

1/3 side
Stående  Liggende
60x265 mm  190x85 mm

1/4 side
Stående  Liggende
92x130 mm  190x63 mm

Tekniske data:

Bladformat: A4
Satsflate: 190x265
Antall Spalter: 4
Spaltebredde: 43
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet omslag:
150 g
Papirkvalitet innmat:
150 g
Raster omslag: 72 linjer
Raster innmat: 72 linjer

Vi foretrekker at annonser 
leveres som høyoppløselig  
300 dpi PDF-filer.

1/1 side
190x265 mm

Utfallende:
210x297 mm

+ 3mm

1/2 side
92x265 mm

1/3 side
60x265 

mm

1/4 side
92x130 mm

1/2 side
190x130 mm

1/4 side
190x63 mm1/8 side 190x30 mm

1/8 side
92x63 mm

1/3 side
190x85 mm
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Abonnement
Norge: kr 710 + mva
Utland: kr 780  
abonnement@askmedia.no
Tlf: 46 94 10 00


