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Familjen Persson har bedrivit snickeri på 
samma plats i Böle sedan 1923. Ur verksam
heten har flera framgångsrika företag fötts. Och 
än idag driver tredje generationens Persson sin 
verksamhet här med samma passion och glädje.

Böle snickeri har genom åren levererat alla 
möjliga (och nästan omöjliga) typer av snickeri
produkter. Allt från möbler till komponenter 
för industriproduktion, och vi har även special

byggt industrimaskiner för olika ändamål inom 
träindustrin. Det säger något om våra rötter.

Men det viktigaste du behöver känna till om 
oss är att vi älskar trä. Detta fantastiska natur
material med sina oändliga möjligheter. Starkt, 
formbart och vackert.

Vi kan lova att när du handlar träprodukter av 
oss gör vi vårt bästa för att ge dig det bästa.



Trappor, fönsterkarmar och bågar, dörrar, 
bänkskivor, bord... de produkter där limmat trä 
ingår är oräkneliga. Har du behov av färdiga 
produkter eller komponenter där limmat trä 
ingår så är det oss du ska vända dig till.

Vi har specialiserat oss på limmat trä, i små och 
större volymer. Oavsett om du ska snickra ett 
kök och behöver en enda bänkskiva, eller om du 
ska serietillverka en produkt med många delar 

av trä så hjälper vi dig alltid på bästa sätt att få 
det du vill ha. Vi har utrustning för limfogtill
verkning av detaljer som är mellan 6 och 200 
mm tjocka och upp till 6000 mm långa. Så när 
vi säger att vi klarar det mesta så menar vi det!

Vi har eget lager av träämnen och kan vid behov 
erbjuda snabba leveranser. Vi använder ädelträ 
i de vanligaste förekommande varianterna, och 
kan även erbjuda kvistren furu.



Böle Snickeri AB
Böle 21
935 93  Norsjö

Tel: 0918 - 230 65 | Fax: 0918 - 231 10
www.bolesnickeri.se | info@bolesnickeri.se
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