Avancerad mekanisk
bearbetning.

Precision och högsta kvalitet i varje led.

B

ema Slip startade sin verksamhet i börja av 70-talet.
Vi har under åren vuxit och haft en dynamisk utveckling
inom vårt verksamhetsområde.
Som legotillverkande företag har vi en modern och kontinuerligt
uppdaterad maskinpark som är både bred och högteknologisk.
Detta ger oss möjligheter till stor flexibilitet där vi kan hantera
varje typ av beställning med snabba omställningar, kostnadseffektivt och med högsta kvalitet. Vi erbjuder också ett maskin- och
tillverkningsprogram som hela tiden fortsätter att utvecklas.
Grunden för vår framgång och utveckling är förmågan att förstå
kunderna, deras behov och problematik. Det gör vi genom att
analysera problem, producera delar eller hela funktionslösningar.
Allt för att med exakthet utföra det kunderna förväntat sig.
Från idé och krav till färdig produkt.
Allting börjar någonstans.
Ideér, krav, olika problemställningar.
Varje kund kräver sin unika lösning som ska vara både ekonomisk
och funktionell. Därför söker vi på Bema ständigt utmaningar och
uppgifter som kräver extra engagemang, kreativitet och kunnande.
Dessa uppdrag får oss att utvecklas och vässar vår kunskap ytterligare. Vi är inte heller rädda för att växa som företag, utan vill
satsa offensivt. Då kan vi utveckla och forma vår egen kompetens,
ha resurser att hantera nya typer av uppdrag, nu och i framtiden.
Det viktiga samarbetet.
Inspirationen kommer från våra kunder. Det är de som hela
tiden utmanar oss för att skapa de bästa lösningarna.
Samarbetet med kunderna, våra yrkesmän och den
avancerade maskinella utrustningen gör att vi kan
leverera en jämn och attraktiv kvalitét.
Hos oss samarbetar nya och välutbildade tekniker
med entusiasm och arbetsglädje med en mångårig
hantverkstradition med ovärderliga erfarenheter.
Vi erbjuder helt enkelt ett företagsklimat som gör
att ideér och kunskap kan växa, frodas och utvecklas tillsammans med våra kunder.
Vi kallar detta för framtids- och tillväxtkvalitét.
Välkommen till oss på Bema Slip AB.
Som kund hos oss är du i vårt fokus och blir
alltid väl omhändertagen när du kontaktar oss.
Vår strävan är att ligga i frontlinjen, ha hög
kundservice och vara en aktiv samarbetspartner
för moderna företag.

Vi har lyckats växa oss allt starkare genom att satsa hårt på nya
lösningar och utmaningar.
Vi vill utvecklas för framtiden med
våra kunders krav och behov.
Thomas Jönsson/VD.

Vi utvecklas med våra kunder för framtiden.

Bema Slip AB. Box 8, 247 21 Södra Sandby. Besöksadress: Sönnervång 668 Södra Sandby.
Tel: 046-512 47. Fax: 046-572 22. e-mail: info@bema.se
www.bema.se

