news

maj 2011

se n a s t e ny t t f r å n d et in nova t i va s pe ci a ls nicke r iet .

Äntligen vår!
Även om man vet att det
alltid kommer en ny vår
kan det vara svårt att
tro det när snön faller
som den gjorde i vintras.
Men nu är kylan ett
minne blott och det har
Vi fortsätter att utveckla vår produktion enligt LEAN. En av de
senaste förändringarna är en ny lyftpelare vid skivsågen. Den ger en
bättre arbetsmiljö och är dessutom skonsammare mot materialet.

äntligen blivit varmare,
ljusare och skönare!

Några nyligen avslutade projekt:
• Till Husqvarnas nya utställ • UMAS akutmottag
ning har vi tillverkat diskar,
skärmar, väggpaneler m.m.
Träslaget är lärk som bors
tats före ytbehandlingen
för att få den rätta skogs
känslan. Arkitekt är Pär
Malmvall.

ning och infektions
klinik i Malmö har varit
ett stort projekt som
vi arbetat med i över
ett år. Nu är de sista
diskarna på plats.

• På Actic Sports Club i Kristianstad håller man
sig i trim med ett stort utbud av träningsred
skap. Vi önskar lycka till med de nyrenove
rade lokalerna!

• När affärsbyggnader byggdes om i Karlshamn passade Pelle Berg med familj på
att öppna ännu en restaurang och ett kafé. Brasseri Fridolf har en härlig utsikt mot
kanalen.

Något av det som är på gång just nu:

• MAX Hamburgerrestauranger fortsätter
att expandera. I nära samarbete med
Input Interiör i Växjö levererar vi inredning
till 7 nya restauranger under våren. Nytt
är också att MAX satsar i Norge. Vi leve
rerar nu till första restaurangen i Oslo.

• Sparbanken 1826 är en expansiv bank.
Leveranser av inredning till kontoret i
Osby är i full gång.

Finansieringsmöjlighet

• Häromåret inredde vi en lyxvilla i London.
Nu följs denna av ännu en villa på samma
gata. På bilden passas bitar till för att bli
en lucka.

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!
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