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Need Aproach Benifits Competion

What’s the Opening?

Swedish Wood Printing tillverkar 

designade träprodukter och säljer 

dem till hem och offentliga rum. 

Swedish Wood Printing samarbetar 

med  design-partners.



What’s the important,

quantitative, 

customer and market 

Need?

Solida träinteriörprodukter för vägg, golv och innetak skapar bra design och 
sunda rum för hem och offentliga byggnader. Inbyggd kolsänka på köpet 

What´s the specific

quantitative Approach

to satisfying that

Need?

Försäljning av produkter med samtida design och låg miljöpåverkan 
kostnadseffektivt tillverkade i vår egen anläggning.

What are the 

quantitative Benefits

per costs from that

Approach?

Investering i kundernas fastigheter och billigare än motsvarande ädelträ. 
Designad yta och byggmaterial i samma produkt. Bra miljöval ger sunda rum.

Who is the 

Competition and what

are the alternatives  

and why are your

Benefits per costs

superior?

Produkter av ädelträ, andra interiörmaterial såsom kakel, tapeter och 
handgjorda dekorationer.



Beklädnadsmaterial av 
homogent trä för vägg, 
tak och golv ger sunda 
rum med passande 
design i hem och 
offentliga byggnader 
med inbyggd CO2 på 
köpet.  

Tillverkning av 
designade dekorations-
paneler
Konsumentförpackade 
lister och paneler med 
design eller träslags-
imitationer

Web-shop, ÅF 

Den status- och 
miljömedvetne moderna 
människan

Panelerna säljs fritt kund med pris per kvadratmeter. 
Lagervara eller beställningsvara

Multifunktionella väggar 
och tak med akustik-
dämpande funktion

Mässor - bearbeta 
föreskrivande led 
t.ex. arkitekter
Web-shop, ÅF

Fastighetsägare 
offentliga byggnader

Villaägare  och 
bostadsrättsinnehavare
med akustikproblem 

Företag: pris per objekt.  Privatperson: pris per kvadratmeter. 

Mässor, varumärke, 
branschtidningar,
sociala media

Produktionslinjen

Leverantörer av färg i 
huvudsak Akzo Nobel

Produktionskapacitet 
ytbehandling

Tryckerikompetens 
Janoschka och Miller 
Graphics

Hyra och övriga lokalkostnader

Bemanning vid produktion

Färg, virke  och emballage Lagerbindning

Licens för Zwahlenska 
miljömetoden
vid omsättning 
över 3 miljoner

Know-how 
tillverkningsprocess

Varumärke, magasin, 
sociala media

Varumärke  

Träslagsimitationer

Marknadsföringskonsult

Flertal provisionssäljare

Flertal leverantörer av 
virke

Sälj och marknadsföring

Licensavtal med 
Stiftelsen Sundare Liv

Design och 
produkttutveckling

Sälj och marknadsföring

Tillverkning

Inköp
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What action do you want your

audience to take?

Uppmärksamma 

Swedish Wood Printing



Need Aproach Benifits Competion

What’s the Opening?

Zwahlenska miljömetoden är uppfinningen 
som kostnadseffektivt trycker mönster på 
homogent trä för interiört bruk. 

Miljöfördelarna med uppfinningen är flera. 

Produkterna marknadsförs under 
varumärket Sunda Rum



What’s the important,

quantitative, 

customer and market 

Need?

Zwahlenska miljömetoden har positiv påverkan på flera av målen i 
Agenda 2030, extra tydligt nedanstående tre.
Mål 12 hållbar produktion och konsumtion
Mål 13 bekämpa klimatförändringen 
Mål 15 ekosystem och biologisk mångfald

What´s the specific

quantitative Approach

to satisfying that

Need?

Stiftelsen Sundare liv värnar om biologisk mångfald och licensierar ut 
rättigheterna till uppfinningen Zwahlenska miljömetoden som producerar 
designade klimatsmarta produkter för sunda rum

What are the 

quantitative Benefits

per costs from that

Approach?

Zwahlenska Miljömetoden har fem positiva effekter på miljön:
1. Förnyelsebar råvara i form av trä från uthålligt skötta skogar förädlas med 
vattenburen färg i slutet system.
2. Värdehöjningen sker med design vilket inte kräver mer resurser
3. Lättar på trycket på ekskogarna som har mycket hög biologisk mångfald och 
därför bör lämnas ifred. Använder furu och gran istället.
4. Produkterna binder CO2 i hela sin användning, utgör en kolsänka.
5. Del av förädlingsvinsten hanteras av stiftelsen Sundare Liv som ger bidrag till 
projekt som skyddar biologisk mångfald.

Who is the 

Competition and what

are the alternatives  

and why are your

Benefits per costs

superior?

Zwahlenska miljömetoden är unik. Patent skyddar mot intrång. 
Produkterna klassas juridiskt som brukskonst. Upphovsrätt och 
designskydd skyddar mönstren.
Kunderna erbjuds prisvärda produkter som skapar Sunda Rum  
samt bidrar till bättre klimat och skyddar biologisk mångfald på köpet. 



Beklädnadsmaterial av 
homogent trä för vägg, 
tak och golv ger sunda 
rum med passande 
design i hem och 
offentliga byggnader 
med inbyggd CO2 på 
köpet.  

Skyddad biologisk 
mångfald för kommande 
generationer 

Människor som önskar 
att även deras barnbarn 
kan reproducera sig i 
fungerande ekosystem

Word of Mouth –
engagemang i projekt 
för arters bevarande

Tillverkning av 
designade dekorations-
paneler
Konsumentförpackade 
lister och paneler med 
design eller träslags-
imitationer

Web-shop, ÅF 

Den status- och 
miljömedvetne moderna 
människan

Panelerna säljs fritt kund med pris per kvadratmeter. 
Lagervara eller beställningsvara

Multifunktionella väggar 
och tak med akustik-
dämpande funktion

Mässor - bearbeta 
föreskrivande led 
t.ex. arkitekter
Web-shop, ÅF

Fastighetsägare 
offentliga byggnader

Villaägare  och 
bostadsrättsinnehavare
med akustikproblem 

Företag. pris per objekt.  Privatperson: pris per kvadratmeter. 

Mässor, varumärke, 
branschtidningar,
sociala media

Produktionslinjen

Licensavtal med 
Stiftelsen Sundare Liv

Leverantörer av färg i 
huvudsak Akzo Nobel

Non-profit organisation 
Stiftelsen Sundare Liv 
fördelar pengar till 
bevarandeprojekt

Produktionskapacitet 
ytbehandling

Tryckerikompetens 
Janoschka och Miller 
Graphics

Hyra och övriga lokalkostnader

Bemanning vid produktion

Färg, virke  och emballage Lagerbindning

Licens för Zwahlenska 
miljömetoden
vid omsättning 
över 3 miljoner

Know-how 
tillverkningsprocess

Varumärke, magasin, 
sociala media

Ideella  organisationer 
sprider budskap
t.ex. Birdlife Sweden, 
SNF och WWF

Varumärke  

Träslagsimitationer

Marknadsföringskonsult

Flertal provisionssäljare

Flertal leverantörer av 
virke

Sälj och marknadsföring

Design och 
produkttutveckling

Sälj och marknadsföring

Tillverkning

Inköp



What action do you want your

audience to take?

Gilla konceptet Sunda Rum


