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Specialprodukter i træ
Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og
behov.
Vi fremstiller for eksempel nye bordplader, butiksinventar, døre og individuelle
køkkener. Vi renoverer også gerne ældre produkter, så de igen lever op til tidens
krav og tendenser.
På Pro-Woods værksted råder vi over en maskinpark, som gør os i stand til at
fremstille produkter af højeste kvalitet og med meget kort leveringstid.
Pro-Wood er underleverandør til R. Randers A/S, Labofa Stole A/S og andre danske møbelproducenter. Vi samarbejder desuden med lokale håndværksmestre i
forbindelse med nybyggeri og renoveringer.
Pro-Wood har ikke noget fast sortiment, men i et tæt samarbejde med kunden
løser Pro-Wood alle opgaver fra idé til færdigt produkt.

Hvem er vi?

Pro-Wood fremstiller specialprodukter af træ. Vi er i stand til at levere såvel
enkeltstyks-opgaver som serieproduktioner. Opgaverne bliver løst på vores eget
værksted, hvor vores erfarne medarbejdere sørger for, at alt arbejde bliver udført hurtigt og med fokus på høj kvalitet.

Henrik Bentsen

Du er velkommen til at kontakte Pro-Wood for en uforpligtende samtale om den
opgave, du ønsker løst.

Kim Mildahl

Pro-Wood A/S blev etableret i september 2009. Her solgte R. Randers
A/S sin træproduktion til afdelingens
mangeårige værkfører, maskinsnedker
Kim Mildahl. Han ejer i dag Pro-Wood
sammen med Henrik Bentsen,
HB Capital Invest Aps.
Pro-Wood er fortsat underleverandør
til R. Randers A/S. Blandt kunderne er
desuden danske møbelproducenter
samt lokale håndværksmestre.
Høj kvalitet, fleksibilitet og hurtig
levering er nøgleordene for Pro-Woods
produktion. Værkstedet er indrettet
med nye maskiner, der lever op til
kundernes og Pro-Woods krav om effektivitet og kvalitet.

Med venlig hilsen

Kim Mildahl, Direktør
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Bordplader
Pro-Wood er leverandør af kvalitetsbordplader til R. Randers A/S, Labofa Stole
A/S og andre danske møbelfabrikanter. Desuden leverer vi bordplader til lokale
håndværksmestre.
Bordpladerne bliver udført i alle typer kernemateriale. Når det gælder overfladen
er mulighederne utallige. Vi kan finere i de fleste danske og udenlandske træsorter, laminere i mange forskellige farver og lakere i alle nuancer.
Pro-Wood påtager sig også gerne opgaven med at give nyt liv til gamle og slidte
bordplader. Vi kan slibe gamle skader væk eller give bordpladen en ny farve, der
er i tråd med tidens mode og tendenser.

Vælg mellem mange faver og overflader

Køkkener
Pro-Wood kan gøre alle individuelle køkkendrømme til en realitet. Vi kan bygge
et køkken op fra bunden, og vi bidrager gerne med forslag til praktiske løsninger
og lækre detaljer. De enkelte dele fremstiller vi på vores værksted, men vi følger
gerne opgaven helt til dørs og monterer det nye køkken hos kunden.
En omlakering af skabslåger eller en ny bordplade er en anden måde at få
et ”nyt” køkken på. Pro-Wood råder over den nødvendige faglige og håndværksmæssige ekspertise til at give et gammelt køkken nyt liv uden at gå på
kompromis med kvaliteten.

Pro-Wood kan gøre alle
individuelle køkkendrømme til en realitet.
Vælg mellem mange faver og overflader

Døre
Pro-Wood kan fremstille nye døre efter mål eller få gamle døre til at fremstå som
nye.
Det kan ofte være en god idé at få renoveret den gamle dør i stedet for at købe
en ny. Fordelen er, at de eksisterende karme bliver bevaret. Dermed spares udgifter til indkøb og opsætning af nye karme og evt. reparation af tapet og maling.
På ældre døre kan vi lægge ny finer, så de fremstår som oprindeligt. Desuden
kan vi lakere i alle nuancer.

Vælg den farve
du helst vil have
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Inventar
Pro-Wood kan med sine fleksible løsninger bidrage til en individuel og unik butiksindretning. Vi fremstiller inventar til både udstilling, opbevaring og ekspedition.
Vores fleksibilitet i mål, farver og udtryk betyder, at vi kan levere inventar, der er
fremstillet fuldstændig ud fra kundens ønsker.
Pro-Wood bidrager gerne med forslag til udformning af inventar og indretning.

Messestande
Pro-Wood fremstiller individuelle messestande. Vi kommer gerne med forslag til
fleksible og brugervenlige løsninger, og vi hjælper kunden sikkert gennem hele
processen fra idé til opstilling.
Vores værksted har gennem flere år leveret messestande til internationale
messer bl.a. ICFF-møbelmesse i New York og I Saloni i Milano. Stande, som er
udviklet i tæt samarbejde med de danske firmaers egne arkitekter og designere.
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