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Vi är auktoriserad Corian® –producent
Bröderna Perssons Specialsnickeri är
auktoriserad producent av det avan
cerade kompositmaterialet Corian®.
Corian® är perfekt för alla typer av inredningar då det är motståndskraftigt,
skarvlöst, hygieniskt och lätt att hålla
rent.
Som auktoriserad Corian® –producent är vi specialutbildade hos tillverkaren i
Belgien på DuPont™ Corian® träningscenter. Eftersom vi arbetar efter deras
rekommendationer och ingår i deras Quality Network står DuPont™ bakom
oss med 10 års produktgaranti för våra kunder.
Att vi valt just fabrikatet Corian® beror på den långa erfarenheten, det
breda programmet, de fina garantierna och den ständiga utvecklingen hos
tillverkaren DuPont™.
Flera kunder ser fördelarna
Vi har levererat inredning i Corian® till flera kunder där
slitaget normalt är högt och där man ändå vill kunna
erbjuda en fin finish.
En bra referens som tänkt på alla fördelar är
upplevelseanläggningen Experium i Sälen, där diskarna normalt utsätts för
mycket hårt slitage och därför är tillverkade i Corian®.
Ett annat exempel är restaurangvagnar – för norska NSB tillverkar vi
inredningar i Corian®. För för bästa hållbarhet och hygien tillverkar vi diskar
och annan inredning i Corian® till den nya akutmottagningen och infektionsverksamheten på Universitetssjukhuset i Malmö. Även Max hamburgerrestauranger ser fördelarna och många delar av inredningen tillverkas i Corian®.
Med Corian® kan man också arbeta med effekter av olika slag. Till exempel fräsa in en logotyp i en diskfront, eller fräsa in från baksidan och sedan
bakgrundsbelysa genom skivan.

7 inredare

www.7inredare.com

På gång just nu:
• På Umas i Malmö byggs ny akutmottagning
och infektionsklinik. Vi har fått uppdraget
att leverera ett stort antal receptions- och
expeditionsdiskar.

• Blekinge Tekniska Högskola bygger till
och vi har en stor leverans av avskiljningsväggar, data/läsplatser, informationspelare,
diskar etc.

• Till Tingsrätten i Linköping inreder vi fyra
förhandlingssalar.

• Max Hamburgerrestauranger fortsätter att
utöka och vi gör nu inredning till fyra nya
restauranger.

7 inredare är en ekonomisk förening bestående av
6 inredningssnickerier med främsta syfte att samarbeta om kompetens och produktionsutveckling.
Som medlem i föreningen får vi tillgång till stor
kapacitet (120 man) för att kunna klara riktigt stora
projekt. Ett sådant projekt är Skistars upplevelsecenter Experium i Sälen. Här var vi ett av de tre
företag som snabbt kunde producera hela inredningen, från vaskar på toaletter till bardiskar, butik
och mycket mer!

Projekt som
nyligen avslutats:
• Till Göteborgs tingsrätt har vi levererat
domarbord, vittnesbord
och annan inredning till 32 förhandlingssalar.

• Till Adidas huvudkontor i Stockholm har
vi byggt reception och annan inredning.

• Optica i Helsingborg och Landskrona har
fått ny inredning. Arkitekt Pierre Dupont
har ritat och vi har tillverkat och levererat.

• Till Moderna Museet i Malmö har vi
också levererat olika inredningsdetaljer.
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Se fler referensobjekt på www.brpsnick.se

Genom samarbetsavtal med Fin Fack AB har vi nu möjlighet
att erbjuda våra kunder leasingavtal. Ring gärna, så berättar
vi mer om hur det går till!
Kvalitet och miljö
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000. Det ger dig trygghet och
borgar för ett integrerat och väl fungerande verksamhetssystem. www.fr2000.se
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