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Välkommen till WBP

WBP Trading AB är ett familjeföretag som startade 
sin verksamhet hösten 1988 i Malmö och är idag en 
ledande aktör på träbaserat skivmaterial i Sverige. 

Idag bedriver vi vår verksamhet i en modern 
fastighet omfattande kontor och ett varmlager på 
3000 m2. 

WBP marknadsför ett mycket brett och attraktivt 
sortiment av träbaserade
skivmaterial, massivträ och komponenter från 
ledande svenska och utländska leverantörer. Förkort-
ningen WBP står för WOOD-BOARD-PLYWOOD, vilket 
beskriver den verksamhet vi bedriver. 

Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via 
eget rationellt
varmlager i Malmö där stora delar av vårt mycket 
breda sortiment kan
erhållas för omgående leverans. Vår styrka är att 
kundanpassa samt bearbeta produkten efter 
kundens önskemål. 

WBP har lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial, 
massivträ och
komponenter. Vi marknadsför inte bara produkten 
utan även kunskapen omdenna.

Vi på WBP

WBP består av en grupp mycket engagerade personer med lång erfarenhet av träbaserade skivmaterial och träbaserade kompo-
nenter.

Vi har god kännedom om marknad och kunders behov samt deras sätt att hantera
och bearbeta olika träbaserade material. Lösningar av tekniska problem, högt ställda kvalitetskrav, bearbetningar och ytbehan-
dlingar är inga problem för oss.

Vår samlade kunskap tillsammans med våra leverantörer i flera länder och i
Sverige gör WBP unikt. Service och kundvänlighet  präglar vår grupp och är en självklarhet för oss.

Vi på WBP är en flexibel och personlig organisation och det är så det skall vara för att trivas tillsammans.



Vårt Lager

WBP bedriver sin verksamhet i en modern fastighet i Malmö omfat-
tande kontor och ett varmlager på 3000 m2, där vi lagerför ett av 
Sveriges bredaste
sortiment av all typer av träbaserade skivmaterial, kompletterat med
massivträ i de mest förekommande träslagen.

Produkter

WBP har ett mycket brett förgrenat leverantörsnät, vilket innebär att 
inget träbaserat skivmaterial är främmande för oss.

Vi hanterar i stort sätt alla träbaserade skivmaterial som finns på
marknaden, varför vi med största säkerhet kan hjälpa till med det 
mesta som Du som kund efterfrågar.

Leverantörer

WBP är ett internationellt arbetande företag och vi har under många 
år byggt upp ett nätverk av mycket kompetenta leverantörer  i och 
utanför Europa.

Vi samarbetar mycket nära med våra leverantörer för att tillsammans 
utveckla vår kunskap och nya produkter som kan vara intressant för 
den svenska och nordiska marknaden.

Direktleveranser

WBP arbetar mycket med direktleveranser från fabrik till slutkund.

Vi har tillsammans med flera duktiga speditörer byggt upp ett unikt
distributionsnät som innebär att även mindre volymer kan på ett 
ekonomiskt sätt transporteras från fabrik till slutkund.

Kvalité, Miljö, FSC

WBP är ett FSC-certifierat kvalitets- och miljötänkande företag. Vår 
policy är att enbart arbeta med kvalitets- och miljötänkande lever-
antörer.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer  och de vi samarbetar med 
idag är Kvalité - Miljö- och FSC-certifierade företag.
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Vår specialitet

- Bearbetade och ytbehandlade skivor.  

Vi på WBP har i många år arbetat med bearbetade och ytbehandlade skivmaterial till våra kunder.

Vi har inom företaget utvecklat och byggt upp en specialkompetens inom detta område. Tillsammans 
med våra speciellt utvalda leverantörer som har tillgång till moderna träbearbetningsmaskiner och 
ytbehandlingslinjer kan vi till Er leverera en fullt färdig produkt eller komponent. 

Styrkan i vårt upplägg är att vi har direktkontakten mot de som är involverade i slutprodukten, från 
tillverkare av skivmaterialet och de som bearbetar och ytbehandlar produkten, vilket i flera fall är ett och 
samma företag.

Vi har möjlighet att klara stora serier, men det intressanta är att våra leverantörer ej kräver detta, utan 
även mindre och små kvantiteter är välkomna .

Välkommen till WBP Trading AB!
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