Fliser til hoteller i Danmark, Norge og Sverige

SBA A/S
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Om SBA A/S
SBA AS blev etableret i 1992 og
opererer primært som totalentreprenør – for virksomheder, byggeri og
renovering af hoteller. Blandt firmaets
kunder er mange af de største hotelkæder. Virksomhederne arbejder
primært med hotelprojekter i Norge,
Sverige og Danmark.
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- Vi holder fast i det gode samarbejde med Næstved Flisecenter,
da de kan tilbyde konkurrencedygtige priser, god service og
levering til tiden. Det er meget
vigtigt for os, siger projektleder
Ole Vistad.

