
 

Kustens Trä – Trä för kustlandskapet 

Vi är specialister på trämaterial som är naturligt hållbara, attraktiva och personliga.  

 

Kustens Trä erbjuder trämaterial i fyra olika produktgrupper. 
• Utemiljö 

• Inredning 

• Hamn-, gatu- & parkmiljö 

• Stora byggprojekt 

Utemiljö 
Produkter för utemiljö är vårt sortiment av trallvirke och fasadpanel med unika egenskaper och utseende. Gemensamt för 

alla dessa produkter är att de kräver minimalt med underhåll och inte behöver ytbehandlas, utan istället är naturligt 

hållbara helt utan tillförda gifter. 

Inredning 
Sortimentet för inredning är i huvudsak träbaserade skivmaterial. Oftast med ett träfaner med unik struktur på en bärare 

med specifik funktion. Vi levererar även sågad vara och listverk i hårdträ. Produkter för inredning tas alltid fram på 

beställning. 

Hamn-, gatu- och parkmiljö 
Vi levererar prefabricerade moduler för hamn-, gatu- och parkmiljöer. Detta kan t. ex handla om skräddarsydda element för 

hamnkonstruktioner eller moduler som bänkar och decking i publika miljöer. De här produkterna tas fram i samråd med 

beställaren och bygger nästan alltid på extremt tuffa trämaterial med lång livslängd och slitstyrka. 

Stora byggprojekt 
Att leverera till stora byggprojekt handlar om en kombination av alla produktgrupper, med ett utökat fokus på support 

gällande materialval, logistik och funktion för ett smidigt projekt och lyckat slutresultat. 

Det här är Kustens Trä 
Kustens Trä drivs av Björn Sehlin och Dick Nyvall. Verksamheten 

startades upp senhösten 2020. Björn som är VD för bolaget har arbetat i 

mer än 10 år med de unika trämaterial som företaget erbjuder. 

Säljkontor och utlämningsställe finns i Hamburgsund och leverans sker 

direkt från starka underleverantörer och samarbetspartner. 

Vi är kunskapsdrivna och våra kunder skall känna att de utöver unika 

produkter med hög kvalitet också får korrekt rådgivning och stöd för sina 

produktval. – De här trämaterialen håller ju i mer än en generation. 

Att Kustens Trä har hamnat i Hamburgsund är ingen slump. Vårt primära 

marknadsområde är Norra Bohuslän och Hamburgsund ligger mitt i 

regionen. Sedan bor ju Björn i Hamburgsund så ambitionen att vara ett 

lokalt företag är självklar.  – Vår ambition är att växa med ett lokalt 

perspektiv, vara en del av det lokala näringslivet och så snart det ges 

möjlighet erbjuda samarbeten och arbetstillfällen. 

Kustens Trä AB 

Säljkontor – Strandvägen 32b i Hamburgsund 

T. 0525-10105 

E. order@kustenstra.sewww.kustenstra.se   
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