
Passion for kvalitet
Fokus på fleksibilitet

Specialopgaver indenfor inventar, 
renovering og produktion af 
delkomponenter   



BJ Inventar Snedkeri er en moderne 
service- og produktionsvirksomhed. 
Vi er et team af erfarne faguddannede 
håndværkere, der sætter en stor ære 
i at levere et kvalitetsprodukt til den 
aftalte leveringstid og pris.

Vi ved at fleksibilitet og evnen til hurtig 
omstilling i forhold til vores kunders 
ønsker og behov er kernen til et 
succesfuldt samarbejde.

Kapacitet

Kvalitet og
fleksibilitet

Vi forlænger din produktionskapacitet

Maskinpark og faciliteter:

- 2000 m2 værksted og lager  

- CNC bearbejdningscenter med flex 5

- Kantlimer

- Opskæringsanlæg

- Laminatpresser

- Kehler

- Malerværksted



Special opgaver
BJ Inventar Snedkeri har leveret en bred vifte 
af specialinventar med løsninger til indretning 
af privatboliger, kontorer, museer, kirker, 
renoveringsopgaver og messeinventar m.m.

Montage og 
mandskab
Vi har egne faguddannede montører og 
tilbyder at levere hel- eller delmontage
efter opgave - både på værkstedet 
og on-site.

På vores topmoderne maskinpark kan vi producere opgaver efter alle behov. Vi er specialiserede 
i at køre mindre serieproduktioner, test-serier eller nul-serier og ofte som aflastning på grund af 
travlhed eller flaskehalsproblemer hos vores kunder. 



Din samarbejdspartner
Det er vigtigt at være på forkant med udviklingen, og derfor er vi 
konstant på udkig efter nye spændende materialer og produktionsmetoder.

Vi betragter os selv som din samarbejdspartner. Vores erfaring viser, at de 
mest optimale løsninger opstår i et tæt samarbejde med vores kunder.

KONTAKT  >  SPARRING  >  PRODUKTION  >  MONTAGE

Steen Eriksen

Afdelingschef
Mobil: 29 68 62 60
E-mail: se@bj-snedkeri.dk

Henrik Varberg

Produktionsansvarlig - Snedker
Mobil: 29 68 62 73
E-mail: hv@bj-snedkeri.dk

Børge Jacobsen A/S

Røngevej 6A, Hjorthede
8850 Bjerringbro

www.bj-snedkeri.dk
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