
Tietgensvej 16 
8600 Silkeborg   
Denmark 

 

Mere end 40 års erfaring sikre din tryghed  

professionel rådgivning, kvalitet, service 

og leveret som aftalt. 



Ribu Inventarsnedkeri A/S fremstiller speciel indret-
ninger, inventar, møbler o. lign. i træ- og pladepro-
dukter efter kundeordre og arbejder som underleve-
randør til indretningsfirmaer, arkitekter, møbelhuse, 
designere af private og offentlige karakterer. 
 
Vi yder en professionel rådgivning til kunderne mht. 
konstruktion og valg af materialer, ligesom vi gerne 
deltager i udviklings- og designprocessen. 
 
Vi tegner også 3D-oplæg og laver konstruktionsteg-
ninger efter ønske fra kunderne. 
  

Det er vores mål at sikre kunderne den bedst muli-
ge kvalitet, den rigtige leveringstid og overholdelse 
af denne. Vi ønsker at blive husket på god service 
og god kvalitet. 
  
Ovenstående mål opnås ved at vi løbende moderni-
ser maskinparken, så den til stadighed forbliver mo-
derne, god intern logistik, professionelt og veludan-
net personale og en god kvalitetskontrol. 
  
Ligeledes er vores tætte kontakt og løbende dialog 
med kunderne, med til at sikre kundernes store til-
fredshed. 
  
Det er ydermere vores mål, at producere så miljø-

rigtigt og grønt som muligt.  

Hvem er vi  

Det kan vi gøre for dig 

 Hos os er rådgivning en selvfølge 

 Tæt samarbejde med vores kunder 

 Vi tager opgaven helt eller delvist 

 3D / 2D tegninger efter ønske 

 Service og kvalitet betyder alt for os - og 

gør en forskel for dig!  

Re fe re n ce :  

Se vores webside for yderligere 

informationer om produkter, 

billeder og referencer 

www.ribu.dk  
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