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EGENPRODUCERET PLANKEBORDE

Special fremstillede plankeborde, her 
i sort olieret egetræ med MDF stel.
Vi fremstiller dit nye spisebord i din 
favorit træsort.

til fornuftige priser
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Plankebord i sort olieret egetræ
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CNC producerede UFO borde
til Hereford beestouw

Hos Bent Jensen A/S benytter vi os både af de tra-

ditionelle produktionsmetoder og CNC maskiner. 

Vi råder desuden selv over anlæg til overfladebe-

handling efter ønske.

Dygtige operatører og moderne maskiner sikrer en 

flot, ensartet kvalitet til en fornuftig pris.

Ud fra dine maskintegninger 
fremstiller vi højkvalitets CNC 
producerede møbelinventar.
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Special fremstillet Inventar
for den helt rigtige fremvisning af dine lokaler og produkter

Bent Jensen leverer interiør i enhver træsort. Som planke- eller parketløsninger samt 
krydsfiner. Det er 100% dig, der bestemmer både mål og overfladebehandling.
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Med udgangspunkt i din produktion-
stegning leverer vi den optimale løsning 
i enhver tænkelig træsort og færrest 
mulige stykker. Bent Jensen produktion-
steknik sikrer, at træets fibre altid bliver 
fulgt.
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Møbler tilpasset dine omgivelser 
Form og funktion i perfekt udtryk - både til hjem og erhverv

Når du benytter vores fagud-
dannede montører er du sik-
ker på at få en erfaren hånd-
værker i huset, som monterer 
med den nøjagtighed og omhu, 
der er nødvendig for at opnå den 
rette finish. 

Du får en dedikeret byggeleder og et 

håndværker team der følger dit projekt 

fra start til slut. Vi støtter vore kunder 

igennem fleksibilitet og samarbejde, 

hvor vi tilstræber at give inspiration til 

det rigtige valg af udformning, indde-

ling og materiale i ethvert projekt.
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Uanset om du har brug for en specialløsning eller lagervare , er du 

sikker på at få leveret interiør, hvor produktionsmetoden vælges ud 

fra et ønske om at levere det bedst mulige slutprodukt.
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Når erfaring og trend mødes 
i perfekt funktion og udtryk

Dygtige operatører og moderne maskiner sikrer 
en flot, ensartet kvalitet til en fornuftig pris. Hos 
Bent Jensen A/S benytter vi os både af de tradi-
tionelle produktionsmetoder og CNC maskiner.

Med udgangspunkt i din produktionstegning lever-
er vi den optimale løsning i enhver tænkelig træsort 
og færrest mulige stykker. Bent Jensen produktion-
steknik sikrer, at træets fibre altid bliver fulgt.
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Når du benytter vores fagud-
dannede montører er du sikker 
på at få en erfaren håndværker 
i huset, som monterer med den 
nøjagtighed og omhu, der er 
nødvendig for at opnå den rette 
finish. 


