


ALT ER MULIG
Sandnes Pro-Service er blant 
landets ledende produksjons- 
og opplæringsbedrifter for 
mennesker med nedsatt 
arbeidsevne, med ansvar for 
oppfølging av nær 200  
medarbeidere. Vi har avdelinger 
som jobber med pakking, 
mekanisk, søm, tre og frukt. 
 
Vi har en tydelig visjon om å skape 
muligheter. I vårt arbeid har vi et 
spesielt samfunnsoppdrag og ansvar. 
Noen kommer til oss med et mål om 
å returnere til arbeidslivet, noen for 
å få avklaring og kanskje en ny start 
– mens andre har vår bedrift som en 
permanent arbeidsplass. Felles for 
alle er at vi vil skape grunnlag for 
personlig mestring i et godt og trygt 
arbeidsmiljø. Medarbeidernes egne 
forutsetninger er utgangspunktet. 
Sammen ser vi mulighetene – ikke 
begrensningene.
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Vi er godkjente for pakking og oppbevaring 
av tørrvarer, både av Mattilsynet og Debio.

I 2016 pakket vi 11,5 millioner skruer og 
mutrer, for Würth, i bokser a´100 stk.

Her pakkes skistativ til den  
store gullmedaljen.
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PAKKING
Pakkeavdelingen på Ålgård i Gjesdal kommune er 
en av de største avdelingene i Sandnes Pro-Service. 
Her pakker vi blant annet bokpakker til barn og 
ungdom i flere europeiske land. Vi har kapasitet til å 
pakke hele 1800 bokpakker per time! Vi er godkjent 
av mattilsynet for oppbevaring og pakking av 
tørrvarer, og av Debio for pakking og oppbevaring 
av økologiske varer.

I tillegg til bøker pakker vi kaffe, økologiske 
matvarer, bioposer, firmagaver, reklamemateriell, 
skruer og mutre.

Referansekunder: Sandnes kommune, Norganic, 
Stabenfelt, Würth, Sandnes Garn, Stavanger 
Kaffebrenneri.PA
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Våre populære kluter brukes blant annet
som babyklut, ammeklut, sminkeklut, eller 
til rengjøring av kjøkken, bad og bil.
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SØM
Vi kan levere det meste innen søm, også til 
privatkunder. 

Vi syr diverse kluter i 100 % bomullsgas.
I tillegg til klutene syr vi også gardiner, flagg og 
puter. Vi utfører påsying av reklame og logoer, 
og vi kanter tepper.

Referansekunder: Bomax Prosjekt, IKEA, SUS, 
Sandnes Garn, Bilfiks AS, Lakkspesialisten AS,  
Kai Hansen Profilering.
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MEKANISK
Mekanisk avdeling utfører oppdrag innenfor 
kapping, CNC-maskinering, boring, stansing, 
montering, pakking og sliping for mange 
lokale bedrifter. Vi produserer blant annet 
rekkestøtter og søylesko i ulike størrelser.

Utfordre oss gjerne til å lage prototype av  
din idé. Mulighetene er uendelige! 

Referansekunder: Kverneland Group, 
Uphanging AS, Stangeland Glassfiberprodukter 
AS, Tranberg AS, Suldal Hyttebygg AS, 
Euroskilt AS, Neumann Bygg, Haga AS. M

E
K

A
N

IS
K

M



M
E
K

A
N

IS
K

Tinder kappes, lokkes og bores  
for Kverneland Group.

Her lages et øltappetårn  
for KinoKino.
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TREBRA
TreBra er treavdelingen i Sandnes Pro-Service. 
Her har vi dyktige fagfolk, moderne maskiner 
og lokaler. Vi er kjent for å finne gode 
tekniske og praktiske løsninger. Avdelingen 
er sertifisert av Mattilsynet som leverandør 
av spesialemballasje for forsendelse i inn- og 
utland. 

Vi produserer blant annet paller, treemballasje, 
infotavler, utemøbler, ølkasser, postkassestativ, 
hytter/boder, benker og gjerdeklyvere.

Referansekunder: IKEA, Bøcon, Schenck 
Process Norge, Reol Plan, IKM Elektro a.s., 
Norsk Stål, IVAR IKS, Det Gode Brygg, Sandnes 
Kommune, Stavanger Kommune, Stavanger 
Turistforening. TR
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Verdens flotteste hønsehus lages av TreBra!

TreBra er fleksible, og lager produkter 
etter kundens mål og spesifikasjoner. 

Spesialemballasje til transport 
av glass for Bøcon.

Vi lager og tilpasser paller  
etter kundens behov.

Redskapsbod og lekehus hver  
for seg eller i kombinasjon.
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Innholdet i eskene består alltid av epler, 
pærer, bananer, druer og nøtteblanding,
samt et utvalg av sesongens frukter.

Våre blide sjåfører og sidemenn kjører 
ut frukt til kunder hver dag.
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FRUKT
Det du spiser i løpet av en arbeidsdag er utrolig 
viktig for hvordan du presterer. Frukt gir deg 
overskudd og fokus. Gjennom alle ukedager 
bringer vi fersk jobbfrukt til våre kunder.

Ansatte i mange bedrifter nyter hver dag 
ferske epler, pærer, bananer, druer samt 
et utvalg av sesongens frukter. Du vil raskt 
oppdage at fruktkurven skaper en stigende 
kurve både for helse, trivsel og velvære hos 
dine medarbeidere. I tillegg bidrar du til å 
opprettholde viktige arbeidsplasser.

Vi leverer ukentlig jobbfrukt til over 800 
bedrifter i regionen.
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