Trysil-produkter på
vei til The Hub,
hotellet i Oslo sentrum som åpner i
mars, viser Per Ola
Solberg (til venstre)
og Steinar Lyseng.

Investerer for solid vekst
Vyrk og Trysil Interiørtre har investert fem millioner kroner i nye
maskiner. I Trysil er planen å femdoble omsetningen på tre år.
Av Georg Mathisen

– Nå i vinter har vi investert i maskiner for
fire til fire og en halv million i Trysil. Med
Vyrk blir det fem millioner, forteller Steinar
Lyseng.
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Er blitt konsern
Han leder det som er blitt ett konsern med
to navn: Vyrk har overtatt alle aksjene i Trysil
Interiørtre. – Økonomisk ser vi at Vyrk hadde

gode muskler til å gå inn og gjøre den
jobben som må gjøres, sier han.
Det betyr altså investeringer, både i Trysil
og i Valdres. – Etter at de kom inn, er det
blitt en helt annen driv, konstaterer adminis-
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trelast

Bransjeløsningen for
trelastindustrien
Zirius Trelast benyes som
hovedløsning hos:
✔

Alt du trenger, i et tidsriktig økonomiog logistikksystem med elektronisk
handel og dokumentflyt. Utviklet i te
samarbeid med bransjen for å dekke
behov og krav til alle som produserer
og selger trelast.
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FINNUTMERPÅ ZIRIUS.NO/TRELAST
eller ta kontakt med:
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Alvdal Skurlag AS
Begna Bruk AS
Bringo Sag & Høvleri AS
Byglands ord Sag ANS
Eidskog Stangeskovene AS
Flaen Sag & Høvleri AS
Fåvang Sag og Høvleri AS
Gausdal Bruvoll SA
GB Gran Tre AS
Marnar Bruk AS
Oa Sag og Høvleri AS
RingAlm AS
Slaao Sag & Høvleri AS
Talgø MøreTre AS

E-post: post@hcdahl.no / Telefon: 61 05 40 40
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Mye nytt utstyr er på vei. I mellomtiden sjekker Steinar Lyseng at alt går som det skal.

Solberg og Lyseng har bredt utvalg og lager gjerne produkter på bestilling fra kundene.
trasjonsleder Per Ola Solberg. Han har flere
tiårs erfaring hos Trysil Interiørtre. – Det har
skjedd mer her det siste halvåret enn det
har gjort på mange, mange år, sier han.

Svarte tall
Tom Arne Kristiansen tar over som daglig
leder i Trysil, og nå er minus snudd til pluss:
– Vi har positive resultater de siste månedene, utviklingen er veldig fin, vi har bra
reserver og bra ordreinngang, sier Lyseng.
– Vi har investert i dobbelt høytrykksanlegg for å sprøyte lengdeprodukt. Med børsting. Og vi har investert i en stor traverssprøyte for å sprøyte og legge på antibrann
og beis på fullformatplater, i den kuløren
som kunden ønsker. Det doble langbaneanlegget kommer i Valdres, mens traversen
kommer inn i Tryil. Der kommer det også inn
et kappeanlegg og en formateringssag, forteller han.

Sparer med fli
– Så har vi investert i fyringsanlegget så vi
kan fyre mer miljøvennlig med flis. Vi sparer
1,3 millioner kroner i strøm med den nye
akkumulatoren og å fyre med flis.
I Trysil er de tre leietagerne i lokalene
sagt opp. Nå skal Trysil Interiørtre bruke de
7500 kvadratmeterne selv. Lyseng og Solberg forteller om arkitekter og byggherrer
som leter etter et roligere kvistbilde.
– Det kan vi gi dem med produktene fra
Trysil. Samtidig ønsker de beiset, fargelagt
furu. Når vi har slått sammen kompetansen
fra Trysil og Vyrk, føler vi at vi treffer. Vi er tilbake med det gamle trysilpanelet med ny
utforming og mer struktur og farge, sier de.

med et utseende som massivkonstruksjonen, med kvist og med brannplate. Så har vi
levert til en hytte helt uten listverk, med
samme struktur helt ut til vinduet. Vi kan
også presse døren deres, og hvis de vil ha
massivdør, kan de få dør i samme finer som
veggen, ramser Lyseng opp.
På nye skoler på Skarnes og Elverum er
det ferske konsernet inne med gran uten
kvist, mens Google i Oslo har fått gran med
kvist. The Hub – det tidligere Royal Christiania, hotellet som gjenåpner i mars – bruker
valnøtt fra Trysil.
– Vi lager det som kunden vil ha. Vi blir
forbundet med fullformatplatene, men vi
kan lage nisjeprodukter, bedyrer Steinar
Lyseng.

På bestilling
– Du får ikke kvist hvis du ikke vil ha kvist. Vi
har noen av disse massivhusprosjektene der
vi har mulighet til å levere overfinerert og

SIKKER EMBALLERING
-TRYGGE TRANSPORTER

SIGNODE INDUSTRIAL GROUP
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