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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 .

Ännu fler
stora uppdrag!
Framgångarna för Bröderna Perssons Specialsnickeri fortsätter
– och den närmaste tiden väntar bl.a. följande stora uppdrag:
• Nordea bygger om 75 servicekontor och vi levererar bl.a. diskenheterna.
• Till Domstolsverket, Göteborgs tingsrätt, ska vi leverera inredning till 34 salar
och förberedelserum.
• När Euromaint bygger om 8 tågset för NSB levererar vi inredningen till restaurangvagnarna.

Nya referenser på hemsidan!
Titta gärna in på vår hemsida för att få inspiration och nya idéer. Nu har vi kompletterat
med fler referensbilder på de projekt vi varit delaktiga i. www.brpsnick.se

Både hantverk och
maskiner!
För att lyckas med avancerat snickeriarbete krävs det ett
rejält hantverkskunnande. Men det gäller också att ha
tillgång till den senaste tekniken.
I år investerar vi därför i en ny datorstyrd CNC-maskin
och i nytt CAD/CAM-program, med den absolut senaste
tekniken inom CAD/CAM integrerad direkt till maskinstyrning.

Så här gjorde
vi hos oss själva!
För en tid sedan byggde vi om vår nya
entré och reception. Har du inte varit
hos oss sedan dess kan du se hur
snyggt det blev här!

2007 firade vi 25årsjubileum
Bröderna Persons Specialsnickeri startades för 26 år sedan
och har sedan dess expanderat rejält. Idag är vi 22 personer
och har även tillgång till ett omfattande nät av montörer runt
om i landet. Det industrihotell där vi hyrde in oss som nystartat företag köpte vi efter några år. Det har gett oss möjlighet
att växa och utöka lokalerna i den takt som har passat oss.
Idag förfogar vi över ca 3.300 kvm produktionsyta.
Se fler referensobjekt på www.brpssnick.se
Bröderna Perssons Specialsnickeri är kvalitets- och miljöcertifierat enligt FR2000.
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