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Stockholm Furniture Fair 05

Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair

fick en fantastisk uppgång i antalet fackbesökare

som ökade med dryga elva procent. 

Sammanlagt såg 36 447 personer årets utställare

på mässan. Däribland C&D Snickeris med monter

i spännande former och material. 

Möbelmässan befäste även sin ställning som “måstemässa”

bland utländska besökare som ökade med dryga 18 procent.

– Att allt fler besökare kommer från de skandinaviska länderna

bekräftar att Stockholm Furniture Fair är den viktigaste mötes-

platsen för nordisk design, säger Charlotte Melander, projektledare

för möbelmässan. Även C&D Snickeris VD Daniel Johansson kan

konstatera ett internationellt intresse bland besökarna i företagets

monter. “I takt med att vi ökar vår exportandel av inredningssnick-

erier är det roligt att konstatera att vi kan möta våra uppdragsgivare

även på hemmaplan”, säger Daniel. 

Efter två års uppehåll från Furniture Fair fanns åter C&D Snickeri

på plats i år igen, med en riktig “tungviktar”-monter i massiv 

Corian® med infrästa färgdekorer, väggsektioner i Corian® och lami-

nat. Att snickeriföretagets monter inte visade ett spår av trä bekym-

rade säkerligen någon förbipasserande, men inte Daniel Johansson:

“Konceptet ligger helt i vår linje att kunna leverera i alternativa

material som t ex Corian®, olika laminat och aluminium”. 

Mässan bjöd även på andra trevliga stunder: den svensk-

argentinske arkitekten Abelardo Gonzalez som varit hjärnan

bakom en lång rad C&D Snickeri-produktioner, kunde under mäss-

dagarna ta emot priset “Årets inredning 2004”, som delas ut av

Forum. C&D Snickeri gratulerar!

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

Uppdrag i aluminium

En av Sveriges mest spännande arkitekter, Gert

Wingårdh, tog hem uppdraget att bl a rita det

nya modevaruhuset i nordens största centrum-

förnyelseprojekt, Vällingby Centrum. Modevaru-

huset placeras som en varmt lysande lykta på

Vällingby Centrums krön. “En lysande lackbox”,

säger Gert Wingårdh själv sitt vinnande bidrag.

Den 28 april 2005 öppnar nya Centrumhuset,

fyllt av ett tjugotal butiker i olika branscher. 

C&D Snickeri har fått uppdraget att utforma

trappor i aluminium – ytterligare ett exempel på

uppdrag som inkluderar “okonventionella”

material.

Skivor till skivbolag

Just nu utformas skrivbordskivor och bokhyllor

för CD-skivor i överlaminerat skivmaterial. 

Uppdragsgivare är skivbolaget BMG Music 

Publishing Scandinavia. 

Inredning för moderiktiga

WE International är ett varumärke som speciali-

serat sig på “street fashion”; trendiga kläder som

fötts ur skate- och snowboardvärlden. C&D

Snickeri har just levererat en lika trendig recep-

tionsdisk till huvudkontoret i Stockholm. Stomme

i svartmålad MDF med toppskiva i röd akryl bör

kunna sätta färg på tillvaron. 

C&D Snickeri har i dagarna kompletterats

med kompetens på ett område som kanske

inte alltid prioriteras i snickeribranschen.

Pia Hansson är högskoleutbildad person-

alvetare och har just påbörjat sin anställning

som personaladministratör på C&D Snickeri.

Syftet med att implementera hennes kunskaper

på arbetsplatsen är att skapa en ännu bättre

arbets-atmosfär och ett ökat allmänt väl-

mående bland personalen. Hon kommer

även att bidra med en tydligare kommunika-

tion mellan företagets olika avdelningar och

ledningen. 

“Självklart vill vi att vår personal skall

fortsätta att trivas, samtidigt som det inte

råder någon större tvivel om sambandet

mellan god fysisk och psykisk hälsa och ökad

effektivitet”, säger Daniel Johansson, C&D

Snickeris VD. 

AAA

C&D Snickeris mässmonter på Stockholm Furniture Fair. 

Personalvetare till C&D Snickeri

Villa Jacobsson, privatboende i Tyresö, får i dag-

arna en uppdaterad interiör. Totalinredningen

omfattar bl a trappor, möbler, kök, dressingroom,

samt relaxavdelning i massiv ek mm. Projektets

arkitekt är namnkunnige Tore Åberg från Ahlsén,

Eriksson & Åberg AB. Projektet sker på uppdrag 

av R. Söderberg Bygg AB.

Villa Jacobsson

Anders Lennartsson i arbete med slutfinish på dörr och köksö till Villa Jacobsson. 

Bengt Andersson gör inpassning
av trappsteg i aluminium. 

Bilderna nedan: detaljer från C&D Snickeris mässmonter. 
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