
Redan 1979 startade NP Nilsson med tillverkning av takstolar i Grevie och har sedan utvecklats och vuxit till en nuvarande  
produktion på 10 000 takstolar per år. Utöver takstolar tillverkas även prefabricerade väggelement, SmartStommar och  
träemballage. 2017 invigdes våra nya lokaler på 4 300 kvm i Förslöv med en satsning på miljö och hållbarhet.  
Vår installation av 800 kvm solceller är en del av satsningen, som står för delar av den elektricitet produktionen är i behov av.  
Genom att hålla hela produktionen inomhus, säkerställer vi kvalitén på våra produkter samtidigt som väder och vind inte  
riskerar att påverka. Samtligt virkesspill från vår produktion levereras till det lokala värmeverket i anslutning till vår anläggning.

”Med SmartStomme från NP Teknikcenter 
får vi stommen på plats. Snabbt och enkelt!”
Roger Johansson, med sitt företag BE Partner, är en van användare av  
SmartStommen och hyllar byggsättet främst på grund av dess enkelhet  
och snabbhet. ”Vi får en tät byggnad på bara ett par dagar, säger Roger.  
Detta innebär att vi undviker problem med fukt i konstruktionen och  
dessutom är det enkelt att jobba med då alla delar är uppmärkta
och då vi behöver inte fundera över fönster och dörrplaceringar.”

SmartStomme är ett nytt och smart sätt att platsbygga väggar. ”Med vår tekniska 
kompetens och maskinutrustning har vi gjort det möjligt att tillverka färdigkapad 
stomme i platta paket för en effektiv byggprocess” säger Niklas Bjärholm, plats-
chef på Teknikcenter.  Vi konstruerar, ritar, kapar, hakar och märker upp varje bit 
i väggstommen, för att sedan kunna leverera direkt till byggarbetsplatsen i platta 
inplastade paket. Färdiga fickfräsningar för varje regel i syll, lejd och stående  
reglar gör väggen till ett pussel enkelt att montera. 

Till varje SmartStomme följer det med ritningar på varje vägg samt en  
montageplan. Vi kan även tillverka SmartStommen med PEFC anspråk,  
vilket gör det möjligt att tillverka byggnader med de flesta miljöcertifieringar,  
t.ex. Svanen och Miljöbyggnad. 

Fördelarna med SmartStomme är:

 Måttsatta ritningar vid byggstart med alla bitar uppmärkta

 Snabb resning av stommen ger tätt hus med bättre fuktsäkerhet

 Mindre behov av arbetskraft då allt är kapat

 Färdigkapat innebär inget spill

BE Partner Båstad AB är ett kundfokuserat byggföretag med stor lokalkännedom  
och lång erfarenhet som tar sig an uppdrag i Båstad med omnejd. 
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