


Alvdal Skurlag og Materialbanken 

 

”Fra teori til praksis!” 
 

Rett fra skogen – rett på veggen 
 
 
 



Alvdal Skurlag og Materialbanken 

 Utvikling fra 2004 til 2013: 
•  Antall ansatte 2004: 60 
•  Antall ansatte 2013:  77 
•  Omsetning 2004:  60 mill  
•  Omsetning 2013:  184 mill 
•  Snitt økning på 14 mill/år 
•  Omsetning pr ansatt i 2004: 1 mill 
•  Omsetning pr ansatt i 2013: 2.4 mill 
•  Pleier å si – noe må vi da ha gjort riktig! 



Alvdal Skurlag og Materialbanken 

•  Gode resultater hvert år som har gjort oss i stand 
til å videreutvikle oss mot å bli en bedre og 
komplett leverandør mot våre kunder 

•  Hvem er våre kunder – jo mer og mer kunder 
med spesielle krav til kvalitet, punktlighet og 
faglig dyktighet! 

•  Prosjektproduksjon er en av våre styrker! 

• PRESISJON OG KVALITET I ALLE 
LEDD! 

PRESISJON OG KVALITET I ALLE LEDD! 



Alvdal Skurlag og Materialbanken 

Hva har vi å tilby en arkitekt? 



Nord Østerdal videregående skole 



Alvdal Skurlag og Materialbanken 

•  Hvor leverer vi – over hele landet 
•  Hva leverer vi – spesielt god på eksteriør tre i 

furu og gran i alle mulige og umulige varianter 
av profiler, behandlinger og lengder 

•  Alvdal Skurlag har blitt den største og mest 
komplette leverandøren av kjernevirke/
malmfuru i Norge 

•  RETT FRA SKOGEN – RETT PÅ VEGGEN! 
•  Det mest miljøvennlige produktet i eksteriør tre 

i Norge 



Alvdal Skurlag og Materialbanken 

•  Dette er vi gode på og enda bedre skal vi bli! 
•  Fra juni 2014 fusjonerer vi med Materialbanken 

og blir gjennom dette den totalt største og 
allsidigste kjernevirkeleverandøren i Norge. 

•  Det vi ikke har – det lager vi! 
•  Noen av våre klunder er de som rehabiliterer – 

restaurerer slik som f.eks  Bygdøy Kongsgård, 
Eidsvoll bygningen, Oslo Domkirke og Røros 
kirke +++ 



Alvdal Skurlag og 
Materialbanken 

Vi henviser ellers til vår hjemmeside 
for ytterligere informasjon: 

www.alvdalskurlag.no 
 



Alvdal Skurlag og 
Materialbanken 

Spørsmål; Ta kontakt med : 
• Kalle 

•  Jakob  
 

• Vi blir tilgjengelig gjennom hele 
dagen! 







  



Gulv anno 1814 



Kroket ? 



«Gjøa» 
«Gjøa» 
Generell  



Prekestolhytta 



Takspon 





Støtvig Hotel 



Tømmerelementer 



Materialbanken 

Malmfuru 



MILJØ I FJØSET 






