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Exklusiva träfönster ger
byggnaderna
karaktär

• RM Snickerier tillverkar nya
allmogefönster och ytterdörrar i
gammal stil i naturliga material
enligt traditionella metoder och
med moderna egenskaper.
• Företaget startade 1990, omsätter
ca 55 miljoner kronor och har ca
40 medarbetare.
• RM Snickerier har sätet i Vimmerby.
• AB Rundvirke är specialister på
massivt virke i fönsterämnen.
• AT Träkomponent är specialister
på limmat och fingerskarvat virke
i fönsterämnen.
• Webbadress: www.rm.se

Morgan Carlsson berättar att kvalitet är
viktigt. Materialet till företagets fönster ska
vara av högsta klass.

När ett arkitektritat hus ska byggas i gammal
stil, en herrgård ska restaureras eller en äldre
genuin fastighet med bostadsrätter ska renoveras
kommer RM-Snickerier in i bilden. Uppdragsgivarna är oftast medvetna privatpersoner,
byggföretag eller arkitekter som har särskilda
önskemål och krav på storlek, utseende och
kvalitet.
Fönstren görs i gammal tappning oavsett
storlek och form. Produktionen är anpassad
efter den unika bredden av produkter. Special
är lika med standard. Allt görs efter beställning
med beprövade metoder och stor hantverksskicklighet.
– Våra fönster görs med gammalt utseende
men har precis alla dagens moderna egenskaper
som krävs med ljud- och värmeisolering och
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inbrottsskydd. Våra fönster används ofta till
K-märkta eller nya hus med gedigen karaktär,
säger Morgan Carlsson som är förman och
inköpsansvarig av virke och verktyg.
RM-fönster är noga med att ta tillvara tanke
sätten från förr. Ett exempel är att företaget
arbetar med smala profiler precis som i originalfönstren.
– Våra profiler är utformade efter gamla
förlagor för att ljusinsläppet ska vara maximalt.
Att få in ljus var viktigt redan då. Samtidigt kan
vi bibehålla rätt utseende och känsla, säger han.
Tunna profiler ställer samtidigt höga krav på
att virket är bra.
– Därför är vi mycket noga med att välja rätt
trä, berättar Morgan.
RM-fönster är väletablerat bland kunder
i områdena kring Stockholm, Göteborg och
Malmö och övriga Skandinavien. Marknads
utvecklingen har varit bra genom åren. När
Morgan började 1990 var de fyra medarbetare,
idag är de 40. Produktionsanläggningen har
byggts ut i omgångar och i skrivande stund
förlängs fabriken med ytterligare 50 meter.
Kvalitet är ett viktigt ledord för RM-fönster.
Det handlar inte enbart om att materialet ska
vara av bästa sort, även det interna arbetet från
orderberedning till produktion och leverans ska
vara perfekt. Ordning och reda, bra produkter
och väl utfört arbete ger nöjda kunder och fler
projekt.
Samarbetet med AB Rundvirke och AT
Träkomponent har vuxit starkt under de senaste
åren. Det har gått så bra att företagen är ensamma leverantörer av massivt och fingerskarvat
limmat trä.
– Vi utvecklar vår virkeskvalité tätt intill dem

redan innan stockarna sågas och torkas. Det
är viktigt att tidigt i processen välja ut virket
ur stocken för att få det bästa utbytet. För att
uppnå högsta motståndskraft i våra fönster är
det också viktigt att årsringarna är täta och i
rätt riktning vilket vi noga kontrollerar, berättar
Morgan.
– Vi är imponerade av deras kunnande. Vi får
den produkt vi önskar och behöver. Har vi ett
behov eller en utmaning som behöver lösas så är
de lyhörda. De förstår oss och ibland räcker det
att ändra i kombinationen av material eller lite i
sågen för att direkt få en bättre produkt. Vi
känner oss helt trygga med dem, säger Morgan
Carlsson.
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RM Snickerier i Vimmerby är en av landets ledande producenter
av specialbyggda träfönster under varumärket RM-fönster. Företagets specialitet är att tillverka högklassiga fönster och ytter
dörrar till villor och äldre fastigheter som kräver det lilla extra.
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