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Trots lågkonjunkturen är det 

mycket på gång hos Bröderna 

Perssons Specialsnickeri. 

Vi producerar för fullt och mär-

ker också att allt fler av våra 

kunder börjar andas optimism. 

I detta nyhetsbrev ska vi berät-

ta om en del av de spännande 

projekt vi har på gång just nu!

Enklare att se skisser
Sen två år ritar vi våra produkter i ett 3D-ritprogram Top Solid, som nu 

är kompletterat med möjlighet att göra roterbara pdf:er. Det innebär att 

du får skisser på mail från oss, öppnar pdf:en och sedan snabbt och 

enkelt roterar bilden och betraktar den från olika vinklar. Det här har 

snabbt blivit mycket uppskattat av våra kunder.

Hela tiden effektivare
Vi utvecklar hela tiden vårt flöde, från kalkyl till färdiga leveranser. I tre år har 

vi arbetat med vårt LEAN-projekt – och nyligen har vi bytt ut två sågar mot 

en ny justersåg med datorstyrning och automatisk inställning. Det sparar 

både tid och golvutrymme, samtidigt som precisionen ökar. Vi siktar själv-

klart på att fortsätta bli ännu effektivare!

Glad sommar!
Snart är det dags att njuta av sommar och ledighet. 

Vi vill passa på att önska dig en Glad Midsommar 

och en riktigt avkopplande semester. Själva håller vi 

semesterstängt under veckorna 28–31. 

 Ha det så skönt! 

Tingsrätter
Ett annat stort arbete gör vi för tingsrätten i Göteborg, 

där vi bl.a. levererar domarbord, vittnesbord och an-

nan inredning till 32 förhandlingssalar. Till tingsrätten 

i Nyköping levererar vi inredning till 3 salar.

Restaurangvagnar
Ett stort pågående uppdrag är att tillverka tåginredning 

för Euromaint och Bombardier, som bygger om tågset 

för norska NSB. Vi levererar bl.a. bord, diskar och sitt-

möbler i corian för restaurangvagnarna i 17 tågset.

Skånetrafiken
Till Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm levererar  

vi ny inredning. bl.a. skåp, bord och  en ny reception.

Sparbanken 1826
Vi har ett långt samarbete med Sparbanken 1826 

och gör just nu diskar, skärmar, skåp och annan in-

redning till kontoren i Hässleholm och Kristianstad. 

Tillverkning sker både i corian och andra blandade 

träslag.


