Løvdals Trevare AS
Din totalleverandør av dører, vinduer, porter,
trapper og vedlikeholdsfrie sprosser

I bransjen siden 1963

La deg inspirere!
Du kan selv velge profiler, fyllinger, glasstyper.
Mulighetene er mange.
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Vårt ønske er å kunne yte god service,
med god kvalitet til gunstige priser
Hvor er vi og hva kan vi tilby deg?
Løvdals Trevare AS holder til 400 meter fra E-18 mellom Tvedestrand og Risør.
Vi produserer våre dører og øvrige produkter ut fra den
enkelte kundes ønske, og er spesialister i å ta vare på detaljer
og profiler fra gamle dører.
Vårt produksjonsapparat gjør oss i stand til å kopiere de fleste
treprofiler, og vi har fleksibilitet som gjør at vi ikke behøver å
forholde oss til standardiserte yttermål.
Velg mellom umalte produkter eller ferdig malt i alle NSCfargene. Alle våre produkter er impregnerte, og du velger selv
beslagstype og glass du ønsker å benytte.
Løvdals Trevare AS produserer og forhandler dører, vinduer,
garasjeporter, trapper og vedlikeholdsfrie sprosser.
Våre kunder er byggmestere, private og offentlige istitusjoner.
Vi leverer komlette pakker til fornuftige priser!
Våre leveranser strekker seg fra Oslo til Stavanger.
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Løvdals Trevare AS

Vi er konkurransedyktige på alt av standardiserte produkter,
og kan levere komplette pakker til enebolig, hytte og offentlige bygg over hele landet.

En ytterdør er mer enn bare en dør.
Den er første møte med et hus.
Den er med å sette standarder på huset ditt.
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I bransjen siden 1963

Spesielle ønsker?
Vi kan hjelpe deg!

D11

D12

D13

D14

Vår fagkunnskap, din trygghet
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Vi ønsker å virkeliggjøre drømmene dine! Prøv oss da vel!

Løvdals Trevare AS
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Hvorfor velge en standard dør?
...når du kan få en med særpreg til en fornuftig pris!
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Vi har stor utvalg av håndtakere, hegler, lås....,glass og farger.
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Vi leverer også standard produkter. Til private og til «proff» markedet!
På følgende sidene ønsker vi å presentere våre solide samarbeidspartner.

Prisme serie består av fine, lette og
elegante linjer. Glassprismer fyller huset ditt
med lys,energi og gledlige overaskelser med
fornemmelse av evighet. Motiver blir tilpasset
alle interiører. Det finnes mange forskjellige
prismer med og uten farge.

Gjør din dør
til et varmt
velkomstpunkt
i ditt hjem.
Glass og Design
Slotta - 4900 Tvedestrand
Tlf. 37 16 32 00 - 91 79 40 13 - 95 10 17 60
E-mail: fre-lun2@online.no

sigurd
sortbeiset antikk
Sigurd er en av våre mest populære
modeller med røtter i gamle norske
tradisjoner.

Tette dører B x H:
70/80/90 x 190/200/210 cm
100 x 200/210 cm
Glassdører B x H:
80/90/100 x 200/210 cm

Vi leverer ﬂere typer overﬂatebehandlinger,
eller malt i valgfri NCS farge.
Vennesla Trevarefabrikk AS
Veråsvegen 18, 4700 Vennesla
Telefon 38 15 24 70
Faks 38 15 24 71
E-post post@vennesla-trevare.no
vennesla-trevare.no

DEN ORIGINALE LEDDPORTEN
www.liga.no

STORT UTVALG I

STÅLPORTER OG TREPORTER
Alle porter er testet og godkjent i
henhold til norsk standard

Løvdals Trevare AS
har egne erfarne montører!

Verdens mest solgte portåpner

VINDUER I GAMMEL STIL
✔
✔
✔
✔
✔

Stilriktige profiler
Spesialmål uten tillegg i prisen
Sidehengslet, sidesving
Ulike sprosseløsninger
Punktlig levering

FREKHAUG VINDUET AS
5918 Frekhaug • Tlf. 56 17 44 40 • Faks 56 17 44 80
www.frekhaug.com

Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS

Ytterdører
design

Røed Trevare AS - Tlf.: 33 46 40 31- E-post: post@tun.no - www.tun.no
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Velg selv detaljene!
Løvdals Trevare kan du selv velge de profiler du liker best. Enten fra
arkitekter, skisser, bilder eller direkte kopiering av gamle dører.

Skal du jobbe i høyden?
Spar tid og øk sikkerheten, lei et stilas!
Kontakt OS-utleie: Tlf. 46 81 81 89 / 37 16 41 97

Tvedestrand Boktrykkeri as - 37 19 68 68

Andre gode samarbeidspartnere:

Tradisjonene og
kunnskapene om god
norsk kvalitet videreføres
fra far til sønn!

Medlem av Snekker`n Norge. Bare gode priser!
Ta kontakt for gode råd og et pristilbud
Løvdals Trevare AS
4909 Songe
Tlf. 37 16 41 97
Fax 37 16 69 50
www.lovdals-trevare.no
post@lovdals-trevare.no

