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På plats i möbelfabriken. Daniel Wolbe (tv) och Jonas
Ireklint (th) är två av delägarna i Götaströmsgruppen AB
som äger både WOG Trä och systerbolaget WOG Metall.

WOG Trä producerar möbler i
alla träbaserade skivmaterial.
Företaget har 36 anställda
och omsätter cirka 50
miljoner SEK.

HÅLLBARA HELHETS
LÖSNINGAR I TRÄFABRIKEN
Från kontorsmöbler och badrumsskåp till kök och specialinredning – hos WOG Trä
gör man skäl för sin starka ställning i det småländska möbelriket.
– Vi är en komplett leverantör av
inredning och möbler i alla träbaserade
skivmaterial. Vi tillverkar, monterar,
lagerhåller och distribuerar direkt till
slutkund, säger Jonas Ireklint.
Han tar oss med på en rundvandring i
lokalerna på Götafors industriområde
i Vaggeryd, alldeles intill E4:an. Här på
9000 kvm ren produktionsyta ryms en
modern och automatiserad maskinpark.
Allt ifrån formatsåg och nesting, som
både borrar och fräser i materialet, till
flera kantlistlinor och CNC-maskiner.
Även lackering finns i huset. Utöver
WOG:s tjänster finns det dessutom
lediga lagerytor att hyra av WOG, för
den som har behov.

Ett skåp var sjätte minut
Men allra mest fascinerande är kanske
den 100 meter långa monteringslinan
där de 2500 tillverkningsordrar som är
på gång samtidigt i huset tar sin slutliga
form som komplett möbel.
– Det är ergonomiskt, enkelt och
effektivt. Här byggs ett skåp var sjätte
minut, berättar Jonas.
WOG Trä är underleverantörer till
kunder inom bland annat kontors-,
badrums- och butiksinredning.

Hållbara och kostnadseffektiva lösningar
– Och det är precis det här flödet från
konstruktionslösning och materialval
via bearbetning, montering och

framtidsspaning på utveckling inom
området.
– Men hållbarhet är också livslängd på
produkten, inget slit och släng, och här
kommer vi in i bilden. Våra produkter är
hållbara i många, många år, säger
Jonas Ireklint.
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I den 100 meter långa monteringslinan får
möblerna sin slutliga form. Här färdigmonteras
ett skåp var sjätte minut.

emballage som är vår styrka. Vi står
för kvalitet, leveranssäkerhet och ett
nära samarbete med kund där vi kan
erbjuda hållbara och kostnadseffektiva
lösningar, säger marknadschef
Daniel Wolbe.
Här kommer samarbetet med systerföretaget WOG Metall in.
– Möjligheten att tillverka både i
trä och metall ger bra synergier och
öppnar möjligheter som många kunder
uppskattar, säger Daniel.

Produkter med lång livslängd
Som i all tillverkning är hållbarhets
arbetet en viktig faktor som även kunder
efterfrågar i allt större utsträckning.
WOG Trä är certifierade enligt ISO 9001
och guidar kunden i val av FSC- och
svanenmärkta material med ständig

WOG Trä AB Komplett samarbetspartner
från råmaterial till färdigmonterade och
lackerade produkter. Arbetar i alla
träb aserade skivmaterial.
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