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Nr.

Frist

Utgivelse

1		

02.02.

22.02.

2		

22.03.

11.04.

3		

30.06.

17.06.

4		

02.09.

22.09.

5		

06.10.

26.10.

6		

25.11.

15.12.

Bladet informerer hele den trebearbeidende industrien og
omsetningsleddene om hva som foregår innenfor produksjon,
teknikk, økonomi, design, markedsføring, trender og
bransjepolitiske spørsmål.
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Rubrikkannonse i
formatet 33x52 mm (bxh)
Pris: 4000 per år
Løpende avtale, som sies opp
skriftlig av annonsør.
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Nr 2: Automasjon/
		 sponavsug

Salgsansvarlig

Nr 3: Overflatebehandling,
		 trevare

Ronny Grenberg
Tlf: 90 76 39 84
E-mail: ronny@a2media.no

Nr 5: Varehåndtering,
		 logistikk og lager
Nr 6: Overflatebehandling

Mobil:

Bannerannonser på Trenytt.no
Toppbanner
(1065 x 165)
Superboard
(1065 x 300)
Skyskraper
(180 x 500)
Artikkelboard liten (340 x 170)
Artikkelboard stor (340 x 280)
Nettboard artikkel (580 x 400)

Toppbanner
Artikkelboard

(320 x 100)
(320 x 250)

Annonseartikler:
Vi tilbyr også content marketing,
eller innholdsmarkedsføring,
gjennom annonseartikler. Her kan
du som annonsør legge til tekst,
bilder, lenker og video i en egen
artikkelmal fri for andre annonser.

Nyhetsbrev:
Vi sender ut ukentlige
nyhetsbrev med følgende
annonseplasser tilgjengelig:
Toppbanner
(645 x 160)
Nettboard
(645 x 400)

Snekkeri
uten pro
dukter

annonse

BYGGREISDEG

trien_Layout

2019 treindus

Langgodshånd

– Det er
kompeta
Sjefen
nsen som
på Hen
er prod
riksen
brikk.
ukte
Snekker
i omtaler t vårt, sier Ivar
Grødal.
bedrifte
n som
Mathisen
en desi
gnfa

Søker du

trucker til

tering med

et spesielt

19
1 27.09.20

1
09.33 Side

trucker fra:

formål, kontak

Jakter på flere
rekorder

t oss!

Av Georg

H

-

an er indus
tid har
arendalsbe
tridesigner
over etter
ningen
driften
møbelsnek en som tok
tredoblet
og doble
det med
t tallet
omsetde passe
keren og
mye mer
på ansat
– Det er
rt 20, og
utvite. Nå har
litt
enn bare
alle
fagbrev
snekkeri, for avgrenset
møbler.
som møbe i produksjon
å si at
konstatere
en har
det også
lsnekkere.
r Grødal. vi driver
Etter at
blitt.
Nye lokale
han var
– Å bygg
r er
den og
ferdig med
kom
man ikke e et nytt bygg
mastergra
mer interi hjem til Norg
, da er det
vet
e, ble det
ør. Han
mye krefte hva man går
godt
leide Henr
mer og
til å lage
til. Det
r.
ting som
har tatt
iksen Snek
nen måne Produksjonen
get de
han tegne
keri
lå nede
d, og det
at han
t. Slik oppd
i halvanIvar Grød
året var
hadde
som snekk
et nettv
al.
litt tungt
aeriet ikke
erk av kund
, sier
I 2019 forte
at han
hadde.
er
begynte
ller han
noen prosj
i bedriften, Det endte med
tok han
ekter gikk også om hvord
og kolleg
og etter
en hytte
an
på tryne
a og salgs
hvert
tian Marti
for Pette
t. Blant
ansvarlig
n Chris
r Stord
sen ikke
annet
tensen
heten.
alen som
Krisfikk slutto
over hele
Henrikppgjø
– Forfe
virksomrdelig irriter ret for.
rer gjenn
ende når
Tredoble
om
du faktu
t
entreprenø en entreprenø
re– Da var
r, og så
ren konk
det neste
går
herren
urs. Vi
kasse og
n kroke
kunne
n på døra,
holde igjen sa fra at bygg
ingen ordre
men det
tom
sluttoppgjø gjorde
, sier han.
de ikke.
kommune
Siden den
ret,
Og så var
som ikke
det Asker
prenør.
ville betal
Så knelt
e
Trio Entre
e entre
prenøren
fordi de

Aanesland Fabrikk
er går fra klatretå
baderomskabi
rn til vindmø
ner. Daglig leder
ller; fra likkiste
r til
Gunnar Adolf
komme i gang
Aanesland håper
med å bygge
vindmølletårn
å
i august.

ck
C 4000 4-veistru

Av Georg Mathisen

CBE 2500
3000 kgs

–

– Vindmølle
parken er akkurat
der som
min farfar ble
født. Nå venter
vi på ja fra
Tina Bru, sier
Aanesland. På
Woodworksseminaruke snakket
han om både
og planlagte
ferdige
verdensrekorder
fra sørlandsbedriften.
Den som er ferdig,
heter Over. Det
meter høye tårnet
47
rett ved E18 i
Lillesand er
verdens høyeste
frittstående klatretårn
.–

C 4000

Det er laget i
vanlig, trykkimpr
egnert limtre,
forteller Aanesland
. Byggeteknikken
en bro.
er som

Vindmølle

Fagverk er stikkordet
når han snakker
den neste planlagte
om
verdensrekorden,
– Siden vi er
inne i det ekstreme. også:
klare til å trykke
Vi er
på knappen
for å bygge
verdens høyeste
og største pilottårn
skala. Det skal
komme en vindmølle i fullpark

›

g
Fåvang Sa
Rekord for

Den spesi
benken aldesignede
høvelog
gangspart spileveggen
i innhva Henr iet gir et signa
l om
iksen Snek
på med.
keri holde
–
r
brukes, Høvelbenken
bedyrer
kan
og bak
Ivar Grød
et
krise»-glas«knus glasset al –
i tilfelle
står høve s i brannalarm
len.
-stil

Bemanningen

har hver

er stabil, og

Fåvang Sag

automatiserer

ikke for å reduser

e den. (Alle

bilder: Tor

Rune
i 2020. Men
dalen som
på å
i Gudbrands
belage seg
gått så bra
kundene må
Aldri har det
frykter at
Fåvang Sag
Voldsrud på
t i vår.
vente på trelas

sin faste
02–2021

plass og

· Treind

følger

ustrien

13

ns
Fremtide d skille
g ly
brann- o
nheter
mellom e

Nr 1: Utstyr til sagbruk
		 og høvlerier

Nr 4: Verktøy og maskiner

trenytt.no

Verksmest
hvert enkeler Armin Schäf
er og
t produ
kt fra start kollegene
i produ
til mål.
ksjonen

13:57

Tema 2022

Ta kontakt for tilbud.
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Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte
bransjebladet Tre og Møbler. Bladet har i mer enn 40 år holdt møbel-,
innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og
utland. Dette viderefører vi nå for hele den trebearbeidende industrien.

Nettannonsering

· Treind

MØBLE

Side 12

Treindustrien skal dekke hele trebransjens behov for nyheter og
informasjon.

Spesialplassering + 10 %
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Vi skriver om det som skjer i bedriftene i bransjen og hos
leverandørene og kundene deres. Kort sagt: Bransjestoff om og for
treindustrien.
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Treindustrien leverer ferskt bransjestoff i magasinet seks ganger i
året. I tillegg oppdaterer vi med nyheter fortløpende på
trenytt.no.
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Annonseformater

• Sagbruk og høvlerier
• Trelastgrossister

• Produsenter av listverk, gulv
og innredningssnekkerier
• Ferdighusprodusenter

• Møbelprodusenter
• Entreprenører og byggherrer
• Produsenter av dører,
vinduer, trapper, kjøkken
og bad
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Stående
190x265 mm

Utfallende
210x297 + 3mm
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Stående
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190x130 mm

1/3 side
Stående
60x265 mm

Liggende
190x85 mm

1/4 side
Stående
92x130 mm

Liggende
190x63 mm

• Designere og arkitekter
• Andre som arbeider med tre
og deres nettverk
• Bransjens underleverandører

Abonnement

Utgiver

abonnement@askmedia.no
Tlf: 46 94 10 00

Ask media as
Pb 130, 2261 Kirkenær
Org. nr. 965 522 441 MVA

Tekniske data:
Bladformat: A4
1/1 side
190x265 mm
Utfallende:
210x297 mm
+ 3mm

Satsflate: 190x265
Antall Spalter: 4
Spaltebredde: 43
Ferdiggjøring: Stiftet
1/2 side
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Utfallende trykk: Ja
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Papirkvalitet omslag: 150 g
Papirkvalitet innmat: 150 g
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Raster innmat: 72 linjer
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Vi foretrekker at annonser
leveres som høyoppløselig
300 dpi PDF-filer.

