
I takt med att uppdragen trillar in på C&D Snickeri krävs utökade

lokaler. I en tillbyggnad som beräknas vara klar under mitten av

2005 tillkommer 1.500 m2. Större delen av ytan kommer att

disponeras som lager vilket ger företaget en förbättrad logistik.

Samtidigt frigörs lokaler som är mer ändamålsenliga för kontor.

På sikt kommer även företagets ytbehandlingsavdelning att

byggas ut. Utbyggnaden kan medföra mindre produktions-

störningar som vi ber våra uppdragsgivare ha överseende med. 

Maskinparken blir samtidigt ett strå vassare. En ny CNC-

maskin kommer att optimera produktionen ytterligare och en

effektivare limfogspress kommer samtidigt att förbättra 

arbetsmiljön. 
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Kul golfprojekt i Köpenhamn

Just nu byggs ”Fun Golf” i Köpenhamn. Ett nytt

inomhusgolf-koncept som kombineras med bar,

restaurang och café. Platsen blir varuhuset

”Fields” som är beläget strax intill brofästet i

utkanten av Köpenhamn. Störst i Skandinavien

med sin shoppingyta på 115.000 m2. 

Inomhusgolf är på stark frammarsch. I ett sorts mellanformat får

man ett golfkoncept som är mer på ”riktigt” än minigolf – och

smidigare än bangolf. I Köpenhamn byggs just nu ”Fun Golf” upp.

Fun Golf rymmer 18-håls inomhusgolfbana med bar, restaurang

och café. Banorna blir exotiska upplevelser där man hämtat

inspiration från en lång rad golfbanor världen över. 

Platsen är Skandinaviens största varuhus, Fields, beläget i Örestad

strax intill brofästet i utkanten av Köpenhamn. På uppdrag av

Undulated Art A/S, uppför C&D Snickeri Fun Golfs ”Sports Bar” och

”Main Bar”, restaurang och barsektioner som kommer att bli intres-

santa skapelser i ek, Corian® och Avonit®. Invigningen beräknas till

början av december. 

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping. Besök: Sidvallsg 4. Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78. E-post info@cdsnickeri.se      www.cdsnickeri.se

Inredning till Johannesbergs Slott

Just nu finns C&D Snickeri på plats i Johannesbergs Slott, strax utan-

för Rimbo. Slottet, som rymmer konferensanläggning och privat

boende, får en uppfräschning och C&D Snickeri har fått uppdraget att

leverera entrépartier. Uppdragsgivare är Byggfournering, Stockholm. 

Stockholm alla dagar i veckan!

Nu finns vi på plats i Stockholm måndag till fredag, varje vecka. Vår

montör Olle Eriksson ansvarar för uppmätning och montering i

Stockholmsregionen. Du når honom på tel 070-190 53 73, eller genom

vår växel, tel 0515-77 65 70. 

Beställ din bok på www.cdsnickeri.se

C&D Snickeris bokprojekt ”Greatest Hits” tenderar att bli en

succé. Just nu beställs boken från vår webbplats och åtgången

är strykande. Missa inte chansen att få ett eget ex – lägg din

beställning idag på: www.cdsnickeri.se

Full fart i julhelgen

Även om vi jobbar med halv bemanning mellan jul och nyår kan

du nå oss alla dagar med undantag för helgdagarna.

Riktigt fina chokladsorter har flera

saker gemensamt: de är alltid färska,

innehåller endast råvaror av hög-

sta kvalitet som tex första klassens

kakaobönor, äkta smör, är oftast

mindre söta, har en ovanlig kon-

sistens och en naturlig smak. Det

menar i alla fall Thierry Muret. Han borde veta en del om choklad

med tanke att han är chefschocolatier på Godiva, en av världens

mest ansedda chokladtillverkare. Godiva bygger sin verksamhet på

perfektion i kombination med bästa råvaror och sedan starten i

Bryssel för över 75 år sedan har Godiva-konceptet blivit ledande

inom lyxkonfektyr. Idag finns Godiva över hela världen och inom

kort byggs ytterligare tre nya butiker i Belgien, Tyskland och

England. Lyxchoklad kräver flärdfull förpackning och butiksinred-

ningarna blir mycket exklusiva: valnöt och vit carerra-marmor blir

några av ingredienserna. C&D Snickeri har fått det välsmakliga

uppdraget att inreda dem, på uppdrag av M2B. 

AAA

f u n  g o l f  s p o r t s b a r  c o p e n h a g e n

Fun Golf Sports Bar rymmer storbildskärmar och bar i lackad ek med skiva i Corian®. 

C&D Snickeri inreder anrika chokladbutiker

Main Bar med genomlyst Avonit® i kombination med genomfärgad MDF, Valchromat®, sätter lyster på tillvaron. Längst till höger, Sports Bar med svängda former i ek och Corian®. 

Nya kvadrat och fräsiga investeringar

Snickeriets nya med-
arbetare, tysken HolzHer
CNC Eco Master.

Johannesbergs Slott från ovan. 

Vi önskar alla en god jul & ett gott nytt år!
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