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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 .

En riktigt skön sommar!
Snart är det dags att njuta av sommarens lediga dagar igen –
och förhoppningsvis också av sol och värme! Vi önskar dig en
riktigt härlig sommar och en lugn och skön semester. Vi håller
semesterstängt under veckorna 28–31 och är sedan tillbaka
med nyladdade batterier.		
Ha det så gott i sommar!

Mycket spännande på gång!
Under hela våren har vi haft
mycket spännande på gång,
både vad gäller nya projekt och
med vårt eget 30-årsjubileum.
Vi vill än en gång passa på att
tacka alla trevliga människor vi
haft förmånen att få lära känna
Montage på gång.
under de här 30 åren! Bland de
• Sweco Arkitekter i Stockholm bygger till och • Vin & Sprithistoriska Museet. Ett
spännande uppdrag som sysutökar. Vi har fått ett roligt uppdrag med
spännande projekt som nu börjar
selsätter oss just nu finns bland
tillverkning av bl.a. serveringsdisk och hyll
bli klart. Vi har levererat inredning i
inredning.
samarbete med Input Interiör Växjö
annat:
samt Lomar Arkitekter.

Inför hösten

• Emporia – ett nytt köpcentrum i Malmö
ritat av Wingårdh Arkitektkontor. Vi har
fått flera olika uppdrag, bl.a. handfat
i Corian® till toaletter, informations
diskar m.m.

Inför hösten har vi flera nya utmaningar på gång. Här är någ
ra exempel på projekt där vi är • Sparbanken 1826 i Kristianstad reno
verar sitt citykontor. Vi var med även
mycket stolta över att ha blivit senast för 12 år sedan och levererade
inredningen.
antagna som entreprenör:
Se fler referensobjekt på www.brpsnick.se
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