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Hösten är här med både spännande och stimulerande utmaningar.
Här tar vi tillfället i akt att summera den senaste tidens projekt och även glänta lite
på dörren till en del av det roliga vi har framför oss!
PM & Vänner i Växjö är det
första gastronomiska hotellet i
Skandinavien. Tillsammans
med hotellet, den
världsberömde arkitekten Jonas
Lindvall och Input Interiör i Växjö
gjorde vi alla rumsinredningar
samt de publika delarna med
bland annat diskar. Stora bilden
visar den unika skybaren.
Jonas Lindvall:
"Då arbetet med PM & Vänner
hotell innefattade en mängd
specialsnickerier var det viktigt
för oss att hitta en kompettent
samarbetspartner."
"Då vi har gjort ett antal projekt
tillsammans med BRP under
mer än 10 års tid var valet
enkelt. BRP står för precis allt det
vi eftersökte, hög kvalité,
leveranssäkerhet samt en stor
portion flexibilitet och driv att
genomföra projekt som detta."

På gång just nu:

Amhults kyrka är en helt ny
kyrka i Göteborg. Ett spännande
projekt där vi levererar altare,
podier, dopfunt och annan
inredning till kyrkan.
Arkitekt: Sweco, Göteborg

Miss Anderson är en spännande restaurang och bar i Växjö. En
härlig och avslappnande miljö där både inredning och vägg/tak
inklädnader inspirerats av jazzens underbara värld. Design av Stylt
Trampoli AB.

Nordea har flyttat in i sitt senaste kontor Lindhagen, en
toppmodern skapelse med plats för 2.000 personer. Vi är stolta
över att ha varit med och levererat ett brett spektrum av utrustning
och inredningsdetaljer till kontoret.
Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Tingsrätten i Hässleholm ska få
ny inredning i rättssalarna. Vi
levererar bland annat
specialanpassad
bordsinredning i tingssalarna
och målnummer tablåer.
Arkitekt: Tengbom
Östra sjukhuset i Göteborg
bygger om akutmottagningen
inför framtiden och vi ska
leverera mycket inredning, bland
annat väntrumsinredning, diskar
och skärmväggar i Corian.
Ritat av: ABAKO Arkitektkontor
Läs mer om våra projekt
www.brpsnick.se
Spara som PDF

Mäklarfirman Landgren har flyttat in i nya lokaler på
Dragörkajen i Limhamn. Deras kontor är nominerat som ett av totalt
42 kontor i tävlingen "Sveriges Snyggaste Kontor 2014". Jättekul
tycker vi som fick vara med och inreda kontoret med specialmöbler
hela vägen.
Design & projektledning: All By One, Per Nielsen
Ytterligare sex projekt som vi levererat till är med i denna tävling:
Nordea, Sweco, Lunds kommun, LRF Media, Victoria Park samt
Nordier Property Advisors. Ni kan gå in och rösta på "Sveriges
Snyggaste Kontor 2014" här!
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