
Vi vill tacka dig för ett gott 
samarbete under det gång - 
na året och samtidigt passa 
på att önska en riktigt god 
jul, ett gott nytt år och en 
skön ledighet. Är det så att 
du arbetar i mellandagarna 
ska du veta att vi har öppet 
precis som vanligt.  
   Välkommen att höra av dig!
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senaste nytt från det innovativa specialsnickeriet .

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

• Till Domstolsverket tillverkar vi bord m.m. 
för tingsrätterna i Linköping och Jönköping.

Nu när året snart är slut vill vi gärna informera om några av alla 

våra spännande projekt. Vi har avslutat en hel del uppdrag under 

hösten och även påbörjat nya. Vi märker också att konjunkturen 

verkligen har vänt. För att fortsätta utvecklas och för att möta en 

allt högre efterfrågan har vi utökat ytbehandlings avdelningen med 

en extra sprutbox. 

Vi satsar vidare – och håller 
öppet i mellandagarna!

Finansieringsmöjlighet
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!

Se fler referensobjekt på www.brpsnick.se

• Till Park Inn Hotel i Malmö har vi bl.a. levererat bar, receptions-
disk och väggpaneler samt  serviceenheter och dekorpanel till 
buffé och restaurang.

Några nyligen avslutade projekt:

Något av det som är på gång just nu:

•	I samarbete med KS 
Projekt har vi levere-
rat bl.a. kunddiskar, 
serviceenheter och 
vägginklädnader 
till SJ:s ombyggda 
stationer med 
kundcenter i bl.a. 
Malmö, Göteborg 
och Stockholm.

•	Till Skånetrafikens 
nya kundcenter  
på Malmö Central-
station och Station 
Triangeln har vi 
levererat diskar, ter-
minalplatser, skåp 
och inklädnader.

•	Till Energo i Malmö har vi levererat receptionsdisk med logotyp i 
fronten. Disken är i blank laminat och corian samt utrustad med 
LED-belysning.

• MAX Hamburgerrestauranger fortsätter 
att expandera och vi levererar inredning  
till nya restauranger i Linköping och 
Norrköping.

• Vi levererar receptionsdiskar till Vectura i 
Göteborg och Stockholm.


