MED KUNDFOKUS LEVERERAR
VI FÖR FRAMTIDEN

”Vi snöar gärna in
oss lite extra för att
hjälpa dig!”

”Vi bygger 2 500 m2
lager, snickeri och kontor
i Östra Fyrislund, Uppsala!”

VI ÄR SNICKERIPORTALEN –
EN HELHETSLEVERANTÖR
MED DIG I FOKUS!

M

ed utgångspunkt i Uppsala
län och rötterna i Stockholm
har vi på Snickeriportalen
levererat helhetslösningar
med långsiktiga kund- och
affärsrelationer i fokus sedan

grundandet 2008.

Med 150 års gemensam erfarenhet och kompe-

tens av byggbranschen finns det i princip inget
vi inte kan lösa åt dig, oavsett om ditt projekt
berör kommunala fastigheter, som en skola eller
sjukhus, kontors- eller lagerlokaler, eller kommersiella lokaler.
ETT BOLLPLANK FRÅN START TILL MÅL
Med personlig kontakt och kundfokus är det inte
bara viktigt att vi motsvarar önskemål och uppfyller krav. Det är också viktigt för oss att ha en god
och trygg dialog med dig hela vägen, från start till
mål, oavsett var i projektet du vill att vi ska ta vid.
Med oss som samarbetspartner är din personliga
kontakt med under hela projektets gång.

Vi är gärna med redan från projekteringsstadiet,
med att göra platsbesök, formge ritningar, ge
förslag på förbättringar och nya lösningar. Vi kan
även kliva in vid tillverkning, montering och leverans. Oavsett är vi alltid med för att säkerställa
största möjliga kundnöjdhet.
VI LEVERERAR FÖR FRAMTIDEN
Med kundkontakt och välsvarvade samarbeten
i fokus har vi vuxit i takt med utökat behov och
efterfrågan av våra produkter och tjänster.
Som ett led i denna utveckling satsar vi på
effektivare, modernare och större anläggning. Vi
bygger 2 500 m2 lager, snickeri och kontor i Östra
Fyrislund. Vår ambition är att kunna lagerhålla ett
av Sveriges bredaste sortiment av snickerier.
Genom eget snickeri tillverkar och anpassar vi
snickerier skräddarsydda för ditt projekt.
Välkommen till Snickeriportalen – en helhetsleverantör som har kunskapen och kapaciteten att ta
sig an varje projekt som det unika projekt det är.

ETT UTBUD UTÖVER
DET VANLIGA

S

pecialsnickerier, skåpsnickerier, dörrar, fönster, glaspartier
och smidesdetaljer – vi levererar, producerar, bearbetar och
anpassar i stort sett allt du
behöver för dina projekt, helt
efter önskemål och behov. Tack vare eget
snickeri har vi möjlighet att alltid erbjuda
dig kompletterande delar till projektet och
kompletta snickerilösningar.
Genom vår långa erfarenhet av att leverera
produkter för installation i offentliga miljöer

där kraven är höga levererar vi produkter
som är väl anpassade för detta!
•

Skåpsnickerier

•

Fönster och glaspartier

•

Dörrar

•

Snickerier

•

Smide och glas

•

Lagervaror

Läs mer om varje produkt i vårt sortiment på vår hemsida!

”Lagervaror för
omgående leverans.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skåpsnickerier
Bänkskivor
Diskbänkar
Hyllsystem
Branddörrar
Ljuddörrar
Listverk
Beslag
Skruv
Lim och fog

Vi erbjuder dagliga leveranser från
vårt lager i Uppsala! Kontakta oss
gärna, info@snickeriportalen.se

”Vi bidrar till en
hållbar utveckling
av vår framtid.”

ETT GEDIGET OCH
GENOMTÄNKT HANTVERK
gamla produkter så de kan få ett nytt
liv igen. Det är så vi bidrar till en hållbar
utveckling av vår framtid.

och laga dina

På Snickeriportalen kan vi kort sagt
innebörden av ett gediget och genomtänkt
hantverk, från råmaterial till slutprodukt.

”Den röda tråden för
varje steg i processen är
kundnöjdheten.”

”Stort lager med
brand- och ljudklassade
massivdörrar.”

HUR VI JOBBAR – FRÅN
PLATSBESÖK TILL UTVÄRDERING

H

os oss får du tillgång till all
kompetens, alla samarbeten
och alla produkter du behöver
för ditt projekt. Vi vet hur du
planerar rätt!

Vi utför platsbesök med
måttagning och projektering. När vi är överens
om vad som ska produceras sätter vi igång
med ritningsarbete och avstämningar. Med en
tydlig kommunikation ser vi till att arbetet flyter
på som det ska. Vi garanterar alltid effektiva
leveranser. Behöver du hjälp med montering
ser vi självklart till att ordna det också.

Den röda tråden för varje steg i processen är
kundnöjdheten. Skulle det vara så att du har
frågor och funderingar under arbetets gång
eller efter slutfört projekt vill vi att du hör av
dig till oss. Vi vill erbjuda en förstklassig leverans från början till slut, och det är genom
dialog med dig som vi hela tiden utvecklas
för att säkerställa en så hög kvalitet som
möjligt. Vi vill att du känner dig nöjd och
kommer tillbaka till oss!

REFERENSER
En bild säger mer än tusen ord...

Designa din egen diskbänk

Tillsammans blir
vi starka, tack till alla våra
samarbetspartners!

www.intra-teka.com

Specialist på lister & inklädnader

www.intradesignstudio.com

www.swedoor.se
Tillsammans blir vi starka,
tack till alla våra samarbetspartners!

www.stjernbron.se

LEDANDE INOM LEDSTÄNGER
SPECIALANPASSADE HELHETSLÖSNINGAR

Vi erbjuder våra kunder en unik helhetslösning med allt från måttagning
till tillverkning och montering. Genom bred yrkesskicklighet, hårt arbete
och stor kundfokus har vi förvaltat platsen som ledande aktör inom
ledstänger, trädetaljer och specialsnickerier. Vi hjälper kunder över
hela landet med stora som små projekt. Varmt välkomna att
kontakta oss på ledstångsfabriken i Herrljunga.

www.hlf. se

|

info@hlf. se

|

SIDAN 12

+46(0)513-103 70

Hundratals fönstermodeller
med snabb leverans

SLAG
LÄGG BE
ICE!
PÅ SERV

w w w. s v e n s s o n s b e s l a g . s e

Stenarbeten av alla slag är vårt företags kännemärke.
Vi har hög kvalitet på produkter och tjänster,
säkra leveranstider och stora resurser.
www.nssten.se

SIDAN 13

Ture Erikssons
Snickeri AB
Stark samarbetspartner till
Snickeriportalen i Uppsala AB

– Kökslösningar – Lackering – Interiör –
upplandslack.se

www.tureerikssonssnickeri.se

INREDNING & BESLAG
FÖR BYGG & FASTIGHET
Funktionella lösningar och attraktiva tjänster.
Ring 010-163 64 30 så berättar vi mer.

K Ä L LV I K E N D Ö R R E N

www.bbgruppen.se

Specialsnickeriet
i Uppsala
arossnickeri.se

SIDAN 14

Trä- och aluminium-

FÖNSTER

Stark samarbetspartner
till Snickeriportalen

direkt från fabrik

www.holsbyfonster.se

Mästare på förvaring
i mer än 100 år!

Holsbyfönster AB

Holsby Snickeri AB

VI SAMARBETAR
OCH LEVERERAR TILL
SNICKERIPORTALEN.
SPECIAL ÄR
VÅR STANDARD

www.inred.ax

Vi levererar och monterar i samarbete med
Snickeriportalen bl.a. dörrar, glaspartier,
plåt och smidesdetaljer till rätt kvalitet tack
vare egen konstruktion och tillverkning!

Allt inom
glasentreprenad

i Strängnäs AB
SIDAN 15

info@snickeriportalen.se
snickeriportalen.se

• 17743 • www.jssverige.se

018-470 61 00

