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Tid for
fornyelse
Totalleverandør

Løvdals Trevare AS er totalleverandør av dører,
vinduer, porter, trapper, sprosser og skyvedørsgarderober.

Håndverk og tradisjon

Dører og andre produkter produseres etter
kundenes ønsker. Gamle dører kan restaureres
eller kopieres av dyktige håndverkere.

Ingen oppgave for stor

Privathus, kirker eller boligblokker. Løvdals
Trevare AS tar jobben med fornyelse av dører
og vinduer!

I bransjen siden 1963
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Moderne totalleverandør med
solide håndverkstradisjoner
Løvdals Trevare AS
er solid tuftet på
håndverkstradisjon,
fagkunnskap og yrkesstolthet.
Derfor er den velrenommerte bedriften en ideell totalleverandør
av dører, vinduer, porter, trapper,
sprosser og skyvedørsgarderober.
Egen produksjon av dører og
andre produkter nøyaktig tilpasset
kundenes ønsker og behov kombineres med salg av kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører.
Bedriften ble startet som en
håndverksbedrift i 1963. I lokalene ved Songe, hvor man
fremdeles holder til, var Edgar
Løvdal med fra starten. I dag har
sønnen Svein overtatt ansvaret,
men senior er fortsatt aktivt med
i virksomheten.

Håndverkstradisjon

Helt frem til starten på det nye
årtusen produserte man dører,
vinduer og trapper ved bedriften.
De siste årene har salg av dører,
vinduer, trapper, garasjeporter, skyvedørsgarderober og sprosser fra
andre produsenter utgjort en stadig økende del av omsetningen. I
dag utgjør dette salget 70 prosent
av leveransene.
Men fremdeles holdes de rike
håndverkstradisjonene skikkelig i
hevd. Etterspørselen etter skreddersydde dører er økende, og familiebedriften oppfyller selv de merkeligste ønsker. Solid, gammeldags
håndverk går aldri av moten!

Utfordrende oppgaver

Bedriften påtar seg utfordrende
restaureringsoppgaver i alt fra hytter til kirker. Samtidig håndterer

TOTALLEVERANDØR: Løvdals Trevare AS skreddersyr egne produkter, selger produkter fra anerkjente leverandører, leverer og monterer. Fra venstre Einar Skrettingland, Ivar Jeppestøl, Ole Martin Rolfsen og Svein Løvdal.
man moderne krav til effektivitet
og masseproduksjon ved å levere
og montere bl.a. garasjeporter og
vedlikeholdsfrie vindussprosser.
– Vi har mange kunder spredt
over et stort område, fra Oslo til
Bergen. Det er privatkunder, hobbysnekkere, offentlige institusjoner,
byggmestre og andre. Vår styrke er
at vi kan levere komplette totalpakker til fornuftige priser. Vi er også
behjelpelige med frakt om kun-

dene ønsker det, sier daglig leder
Svein Løvdal, annen generasjon i
ledelsen – med 24 års fartstid i bedriften allerede.

Trappefabrikk

I trygg forvissning om at skikkelig håndverk aldri går av moten
har Løvdals Trevare AS satset som
medeier i ny, moderne trappefabrikk på Moen.
– Vi har fått mye spørsmål om

SOLID HÅNDVERK: Dører av alle typer «skreddersys» med solid håndverk og kompetanse. Her er
Ivar Jeppestøl i gang med finpussen av en spesialbestilt dør.

Løvdals Trevare AS

trapper, så vi så at det åpenbart var
et marked for skreddersydd trappeproduksjon. Derfor tok vi opp igjen
en solid tradisjon og har satset i
nye lokaler med topp moderne
utstyr. Vi har bl.a. investert halvannen million i en avansert overfres,
forteller Løvdal, som bekrefter at
bedriften har et svært godt samarbeid med lokale håndverkere.
– Vi anbefaler gjerne flinke snekkere til våre kunder, sier han.

På spørsmålet om hvordan det
er mulig for en håndverksbedrift å
konkurrere med giganter som masseproduserer og bruker nye kunstige materialer, svarer han kontant:
– Kundene våre vet at vi kan jobben vår!
– Vi kan påta oss hele spekteret
av oppgaver og har den nødvendige erfaring og kompetanse.

UTADVENDT: Bedriften har kunder fra Oslo til Bergen. På kontoret treffer de Ole Martin Rolfsen.

Annonsebilag

Gammelt
blir nytt
og vakkert
Hos Løvdals Trevare AS
blir gammelt og stygt forvandlet til nytt og vakkert.
Restaurering og kopiering
av gamle dører og andre
originale artikler er bedriftens spesialitet.
– Kunder kommer til oss med
gamle dører de har funnet i bua
eller kjelleren. Eller de har med
seg gamle bilder eller skisser. Det
har hendt at folk har hatt med
seg en gammel dør helt fra Oslo
for å få oss til å renovere eller kopiere døra, forteller daglig leder
Svein Løvdal.
– Naturligvis kan det by på utfordringer når kundene kommer
med spesielle ønsker, men hittil
har vi klart å håndtere utfordringene, sier han. – Vi kan til og med
bruke gammelt glass i dørene
hvis kunden ønsker det.

Bevarer kulturen

Det er ingen tvil om at det er
blitt svært populært å tilbakeføre
opprinnelig stil i hus. Det synes vi
er veldig bra. På den måten blir
bygningskulturen bevart.
– Det er viktig å bruke riktige
materialer. Vi bruker kjerneved
fra lokale sagbruk i restaureringen, da er vi sikre på at kunden
får et optimalt produkt. Dessuten

Løvdal Trevare

har vi dyktige fagfolk som kan
jobben sin og som har solid erfaring med dette arbeidet, sier han.
– Vi produserer våre dører
og øvrige produkter ut fra den
enkelte kundes ønsker, og er spesialister i å ta vare på detaljer og
profiler fra gamle dører.

Kvalitet verdifullt

Naturligvis spiller prisen en viss
rolle, men kundene forstår at det
koster noe mer å få spesialprodusert en dør i skikkelige materialer
enn å kjøpe en ferdigprodusert
standarddør. Men de aller fleste
kunder vi er i kontakt med finner
selv ut hvor verdifullt det er å anskaffe noe skikkelig, sier han.
Vårt produksjonsapparat gjør
oss i stand til å kopiere de fleste
treprofiler, fra eksisterende dører.
Vi har også fleksibilitet som gjør
at vi ikke behøver å forholde oss
til standardiserte mål. Og kundene kan velge mellom produkter
malt i valgfri NCS-farge.
Alle våre produkter er impregnerte, og kunden velger selv
beslagstype og glass. Her mulighetene mange, sier han.

FAR OG SØNN: To generasjoner Løvdal, Svein og pappa Edgar, med et eksempel på en gammel
dør som en kunde gjerne vil ha kopiert. Det ordner Løvdals Trevare AS!

Gammelt blir
nytt: Hos Løvdals Tre-

vare AS tar kunnskapsrike
og erfarne fagfolk
gjerne i mot spennende
utfordinger fra kunder
med spesielle ønsker.
På bildet til venstre er
Einar Skrettingland i gang
med å restaurere et gammelt vindu til en
kunde som vil ha originalvinduet på plass.
Til høyre arbeider Ivar
Jeppestøl med en av
mange profiler som med
nitid nøyaktighet må tilpasses og utformes
med hånd.
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En ytterdør er mer
enn bare en dør
Ytterdøra er et første møtet med et hus. Døra er med på å sette
standarden på huset ditt. Løvdals Trevare AS kan oppfylle dine
ønsker. Bare fantasien setter grenser. Vår fagkunnskap og erfaring er din trygghet!
Hvorfor velge en standard dør når du kan få en dør med særpreg til
en fornuftig pris? Vi produserer våre dører og øvrige produkter ut fra
den enkelte kundes ønsker, og er spesialister i å ta vare på detaljer og
profiler fra gamle dører.
Løvdals Trevare AS har mange muligheter når man ønsker å velge utformingen på døra. Vi har mange profilstål liggende klare – og skulle
vi ikke ha akkurat ditt ønske, kan vi også lage stål.
Vi kan også lage kopier av gamle dører og på den måten oppgradere dem når det gjelder isoleringsevnen. Til oss kan du gjerne
komme med en gammel dør. Som underlag kan vi bruke arkitekttegninger, skisser, bilder og direkte kopier av den gamle døra.
For å virkelig lage en delikat dør har du å muligheten til å dele inn

Løvdals Trevare AS

EKSEMPLER: På denne

siden viser vi noen få
eksempler på dører fra
Løvdal Trevare AS.
Ta kontakt med bedriften
for flere eksempler
– eller kanskje du har
egne ønsker?
Se også
www.lovdals-trevare.no

rutene etter eget ønske, og igjen sette inn ønsket glasstype. Enten
som kobla 1+1, 1+2 eller med et designet energiglass.
Det er og mange som ønsker å gjøre døren litt mer prangende, og
da kan overlys være en idé. Dette gir og et fint lys inn i huset.
Her kan en velge mellom fast overlys eller et til å åpne.
Man kan velge dører med løse sprosser, gjennomgående eller pålimte. 2-fløyet dører gjør det også mer praktisk når nyervervet møbler
skal i hus, da kan en åpne hele døren. Det finnes og mange fine dører
som en fløyet også, disse kan vi og lage på kundens egne mål.
Det kan og velges forskjellige «fyllinger» som eks.: Friste speiler, rilla
speiler, pyramidespeiler eller slette speiler.
La hustypen få velge hva som passer inn.
Vi kan også lage alle dører som innadslående, men da faller samtidig garantien mot lekkasje bort.
Aller våre produkter følger kjøpsloven når det gjelder garantier og
lignende.
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Du kan være helt trygg på at vi vet hva vi snakker om
Du kan være helt trygg på at vi vet hva vi snakker om

- når
det
gjelder
vindu!
- når det gjelder vindu!
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www.fjerdingstad.no

Fakro kottdør
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Nye dører?
Vi fokuserer på
- kvalitet
- service
- leveringsdyktigheit

Bygg1 Produkter AS
Industrivegen 32, 6150 Ørsta
post@bygg1.no

www.bygg1.no

Dører med personlighet
Scanflex innerdører er massive fyllingsdører med høy kvalitet og en overflate
som bidrar til et ekte og funksjonelt uttrykk. For fullstendig dørprogram,
se våre brosjyrer på www.scanflex.no

CLASSIC

SAGA

www.scanflex.no

Løvdals Trevare AS

TREND

Løvdal Trevare
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Vinduer i gammel stil
med moderne funksjon
Stilriktige vakre profiler. Leveres også med aluminiumsbekledning utvendig
som tilfredsstiller gjeldende krav til u-verdi. 2-eller 3-lags glass.
Sidehengslet eller sidesving (vendbart for vasking). Laminert kvistfritt trevirke
som er vakumimpregnert. Doble tetningslister.
BE OM Å FÅ TILSENDT BROSJYRER.

www.frekhaug.com

Løvdal Trevare
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. Vedlikeholdsfrie vinduer/balkongdører i PVC.
. Toppsving glidehengslet med Norske beslag.
. Sidehengslet ut/innadslående.
. Balkongdører utadslående.
. Dreh-Kip.
. Fastkarm.

LIGAPORTEN

DEN ORIGINALE LEDDPORTEN
www.liga.no

Testet og godkjent i henhold til Norsk Standard.
Leveres med klemsikring og torsjonsfjærer med
bruddsikring.
Stort utvalg! Portene kan leveres i valgfri farge.
Autorisert importør av Liftmaster portåpnere.

Liftmaster 5580
To håndsendere.
Kjededrift med 4-delt skinne.
Råsterk 230V AC-motor.
Stålport – slett med trestruktur
(standard farge hvit). Her vist i alternativ farge, og med glass.

LISTA TREINDUSTRI AS
Industriveien 3 4560 Vanse
T +47 38 39 41 00 F +47 38 39 43 20
post@liga.no

Løvdals Trevare AS
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LG Quick-lager AS:

Har ett av Norges største og mest
assorterte lager av dører; innerdører,
ytterdører, ståldører, balkongdører,
våtromsdører, kjellerdører osv.
Alt kan leveres på en uke fra vårt
lager i Kristiansand.

LG Quick-lager, Rigedalen 40, 4626 KRISTIANSAND, TLF: 38018650, FAX 38014366, mail: post@lga.no

I bransjen siden 1963
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Ingen jobb
er for liten
eller for stor
Ingen utfordring er for
stor for Løvdals Trevare
AS – og ingen for liten!

Privatbolig eller kirke, Løvdals
Trevare AS tar jobben. Den tradisjonsrike bedriften har mange
spennende oppdrag. I tillegg til
produkter tilpasset kundenes
spesielle ønsker og behov, er
bedriften totalleverandør av det
meste som trengs når et bygg
trenger fornyelse.
– Vi har leveranser fra Oslo
til Stavanger, og ofte utfører vi
selv montasjen av porter og
sprosser, forteller Svein Løvdal.
– Våre kunder er private huseiere, byggmestre og offentlige
og private institusjoner.
Som eksempler på store
oppdrag den siste tiden nevner
Risør kirke, boligblokker i Kristiansand og leilighetskompleks
i Risør.
– I Risør kirke har vi restaurert
alle vinduene. Vi skiftet ut der
det vare råteskade, tok rammene fra hverandre og monterte
de sammen igjen på nytt slik at
de ble stabile og faste igjen.
– Det var en omfattende jobb
hvor vår erfaring og kunnskap

spilte en viktig rolle. Denne
jobben utførte vi for øvrig i tett
samarbeide med Sollie Bygg As,
som er veldig gode på restaureringsjobber.
– I vår skal vi gjennomføre en
stor jobb i Stjerneblokka i Kristiansand, hvor vi skal skifte ut
650 vinduer. Det er en jobb til 2
mill. kroner.
– Når det gjaldt leilighetene
i Risør leverte vi alt av vinduer
og dører både innvendig og
utvendig. Det var vinduer i tre
som ble benyttet, forteller Løvdal, som poengterer at bedriften påtar seg alle typer restaurerings- og fornyelsesoppgaver.
– Vi leverer også garasjeporter. Det er Liga-porten og
Hörmann vi satser på, og vi
har egen montør som monterer portene. Vi har bl.a. levert
garasjeporter ved et anlegg i
Hægeland.
Svein Løvdal forteller at Løvdals Trevare AS satser stort på
byggmestre som kunder.
– Vi er blitt en stor aktør
blant proffkundene mellom
Kristiansand og Larvik. Derfor
kan vi også formidle kontakt
med byggmestre i hele distriktet, sier han.

GARASJEPORTER: Liga-Porten levert og montert på Hægeland.

KIRKE: – Vi har restaurert alle vinduene i vakre Risør kirke, forteller Svein Løvdal.

LEILIGHETER: – Vi har levert alle vinduer og dører til disse leilighetene i Risør, sier Løvdal.

Løvdals Trevare AS

BLOKKER: I disse boligblokkene i Kristiansand leverte Løvdals Trevare AS
nye vinduer, balkongdører og skyvedører.

Løvdal Trevare
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Sjekk detaljene!

Bare fantasien setter
grenser når man velger
utforming av dør ved
Løvdals Trevare AS.
Man har mange profilestål liggende klare og
skulle vi ikke ha akkurat
ditt ønske, kan vi og lage
stål.
Fagfolkene kan også lage kopier av gamle dører
og på den måten oppgradere dem når det gjelder isoleringsevnen. Som
underlag kan det brukes
arkitekttegninger, skisser,
bilder eller direkte kopier
av den gamle døra.

100% Vedlikeholdsfrie Sprosser
-Profilene er av gjennomfarget hvit, frostsikker
og lysekte Vinyl. Endrer ikke farge eller fasong.
-Vindex-Sprossen er produsert siden 1986.
-30 års garanti på Sprosser og Skodder.

NYHET!

En patentert revolusjon innen
sprosse- og kittfalsvinduer!
• Kan leveres med selvrensende glass
• Tilfredsstiller dagens krav til isolasjon
• Kan leveres med kjerneved

Vindex-Produkter varer og Vedlikehold du sparer
Tlf. 37 93 93 00
byklevindu.no

Når detaljene teller...

Vi kommer gjerne på besøk og gir et gratis og
uforpliktende pristilbud.
www.vindex.no
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VELKOMMEN: I utstillingen hos Løvdals Trevare AS treffer du Ole Martin Rolfsen og Svein Løvdal. De viser deg aktuelle produkter og tar gjerne en prat om dine spesielle
ønsker. Hos den tradisjonsrike bedriften får du dessuten bare gode priser!

Kontakt oss for gode råd og et pristilbud
Løvdals Trevare AS produserer og forhandler alle typer:
• Dører • Vinduer • Trapper • Garasjeporter • Vedlikeholdsfrier
sprosser • Skyvedørsgarderober
Vi produserer våre dører og øvrige produkter ut fra den enkelte
kundes ønsker, og vi er spesialister i å ta vare på detaljer og profiler
fra gamle dører.

Vi leverer komplette pakker til fornuftige priser!
Ta kontakt med oss. Besøk oss gjerne! Du finner bedriften på Songe,
400 meter fra E18 mellom Tvedestrand og Risør.
I vår utstilling kan du se aktuelle dører, vinduer og andre produkter
fra våre anerkjente leverandører.
Vi gir seg de beste rådene og et godt pristilbud.
Velkommen!

Løvdals Trevare AS

4909 Songe
Tlf. 37 16 41 97 Fax 37 16 69 50
www.lovdals-trevare.no
E-post: post@lovdals-trevare.no

I bransjen
siden 1963

Opplegg, produksjon og distribusjon: Agderposten Trykk AS

Gode samarbeidspartnere

