nytt
senaste

från det
innovativa
specialsnickeriet.

I år är det jubileum
Bröderna Perssons Special
snickeri fyller 25 år! Det är
mycket som har hänt
sedan Ulf och Lars
Persson drog igång
egen verksamhet.
Den förste medarbetaren som an
ställdes följdes snart av en till, och
en till. Idag är vi 21 personer och vi
har även tillgång till ett omfattande
nät av montörer runt om i landet. Industri
hotellet där vi först hyrde in oss köpte vi
efter några år. Det har gjort att vi har kunnat
expandera och utöka lokalerna i den takt
som har passat oss. Idag förfogar vi över
ca 3.000 kvm produktionsyta.

Nu satsar vi på ännu nyare teknik!
Vi har alltid sett till att omge oss med det
senaste som tekniken kunnat erbjuda.
Hantverkskunnandet har vi haft med oss
hela tiden, men för att hålla den högsta
kvalitetsnivån och för att tillfredsställa
krävande kunder, krävs det även moderna
maskiner och ny teknik. I år investerar vi
därför i avancerade datorstyrda maskiner
och i tillbyggnad av produktionslokaler.
En snygg entré blir det också – med våra
egna snickerier förstås!
Investeringarna gäller främst en ny puts
linje, datorstyrd med superprecision, samt
en ny datorstyrd skivsåg som sågar med
ett minimum av spill. Utrymmena kring skiv
sågen byggs också ut, något som krävs i
takt med att materialsortimentet växer.

Svenska ambassaden
på referenslistan!
Bland de senaste stora uppdragen finns
House of Sweden och Svenska Ambassaden
i Washington. Till House of Sweden har vi
levererat förvaringsmöbler och diskar till
receptionerna. Mycket i lönn men också i
svart Corian och glas. Till Svenska Ambas
saden, som hyr in sig i House of Sweden,
har vi levererat förvaringsmöbler och in
klädnader. Även här har mycket tillverkats
av lönn och en hel del i målat trä. Vi har även
ansvarat för monteringen i Washington –
och naturligtvis sett till att alla tidsramar
hållits genom projekten.
Se fler referensobjekt på www.brpssnick.se
Bröderna Perssons Specialsnickeri är
kvalitets- och miljöcertifierat enligt FR2000.

tel: 0456-258 58, www.brpsnick.se

