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Vi säger inte att vi är störst, bäst och vackrast, men vi vet hur våra kunder blir nöjda.

Berco oü etablerades som företag i Estland i början av år 2000, men redan 1980 etablerades flera
kontakter i Estland med företag som under tidens gång utvecklats och som vi idag har ett nära
samarbete med.

Vår huvudsakliga sysselsättning är att utföra montering av olika slag åt våra kunder.
Ex. montering av elektriska och mekaniska komponenter, ultraljudssvetsning, tampongtryck, kablage 
och förpackning. Vi utför även diverse andra uppgifter åt våra kunder i Estland, både i våra lokaler 
och på plats hos dem. Även logistiklösningar tillhandahålles.
Tillsammans med vår systerfirma LE Berg Consulting AB, som under lång tid agerat inom sourcing,
har vi startat upp ett flertal gemensamma projekt åt många namnkunniga företag. 

Vi är en komplett leverantör till verkstadsindustrin genom ett intimt samarbete med ett flertal
företag inom vårt nätverk av kontakter.
Närheten till Sverige gör att vi från våra lokaler i centrala Tallinn kan nå kunderna snabbt och effektivt, 
till en bråkdel av kostnaden.

Vi eftersträvar alltid att vår produktion och service skall hålla den högsta kvalitet 
och inte bara uppfylla utan överträffa kundens önskemål.

Tack för din tid, och välkommen att kontakta oss.

Lars-Eije Berg
VD Berco oü
 

000 000 EUR. 

Urban Elements 

Smarta utemöbler för offentlig och privat miljö.

Urban Elements tillhandahåller produkter som ger möjlighet att förbättra närmiljön för såväl människan som samhället. 
Vi tror att en estetisk och praktisk design i det offentliga rummet, direkt påverkar vårt eget välbefinnande, vårt möte med andra och gör oss stolta över denna vår närmiljö. 
Att försköna staden vi lever i är vårt mål.

Våra bänkar görs med omsorg av huvudsakligen metall och trä. Metalldelar är i galvaniserad plåt som lackerats i valfri färg, alternativt i rostfritt stål. 
Vårt trä är som standard Sibirisk lärk, som obehandlad får en vacker grå patina om så önskas. Andra träslag vi tillhandahåller är Ek, Furu och Iroko. 
Dessa oljas in flera gånger innan leverans för att uppnå den höga detaljfinish vi önskar. Träet kan självklart även lackas.
Bänkarna är antingen för fast montering eller fristående. Papperskorgarna och Dogstation fästs antingen på vägg eller stolpe eller på ett ben för nedgjutning. 
Våra produkter skall stå pall för tidens tand, varför vi ger er 5 års garanti på produkterna under normalt slitage.

Urban Elements är en del av LE Berg Consulting AB, som under lång tid agerat som en hjälpande hand mellan kunder och producenter. 
Vi har agerat på marknaden sedan slutet av 80-talet och har hela tiden strävat framåt sedan dess. Våra erfarenhet av produktion 
LE Berg Consulting AB vill därför tillsammans med vår partner Frog Group lansera detta sortiment av stadsmöbler för den svenska marknaden, det sortiment som omvärlden har tagit till sina hjärtan.

Urban Elements– Nu på din gata.
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