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1.200 nya kvadrat i Falköping!
Ökad orderingång sätter sin prägel på C&D
Snickeris anläggning i Falköping. För att motsvara ökad produktionstakt och kvickare leverans-

behov har en större utbyggnad pågått under
våren 2005. I augusti slås dörrarna upp till nya
kvadrat för logistik och lager.

Anledningarna till företagets ökade orderingång är flera enligt

byggnad som ska ge nya kvadratmeter – främst avsedda för

Daniel Johansson, C&D Snickeris VD. En lyckad medverkan på

lager och logistik.

Furniture Fair, ett engagerat säljarbete och en intensiv marknadsföring har gett resultat.

– De nya ytorna gör att vi klarar samleverans av större objekt
och att flödet av in- och utgående material sker på ett mer effek-

– Under senaste året har vi upplevt en konstant ökning av

tivt sätt, berättar Daniel. Men även fler avdelningar i snickeriet

uppdragen och nu kom vi till ett läge där det påverkade våra möj-

påverkas positivt: ytbehandling och personalutrymmen får

ligheter i befintliga lokaler. En expansion av anläggningen blev

fräschare lokaler av större format. Eftersom produktionsytan

oundviklig, berättar Daniel.

inte nämnvärt berörs av utbyggnationen ska heller inte några

C&D Snickeris anläggning har byggts ut i etapper vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Men nu görs en rejäl till-

produktionsförseningar uppstå. De nya lokalerna är färdiga
inom kort och beräknas vara i bruk under augusti 2005.

Svart, snyggt och trendigt på nya Caramello
Malmös nattliv får en vitamininjektion i form
av caramello, en helt ny nattklubb på Stortorget i Malmö. Premiären sker i juli 2005.
Interiören blir av det mer spektakulära
slaget när svart corian®, mässing och rostfritt
möts i vågade former och kombinationer.
C&D Snickeri har fått uppdraget att tillverka
delar av inredningen av abelardo gonzales
arkitektbyrå, som står för Caramellos designkoncept.
3D-skisser från Caramellos interiör. Bilder: Abelardo Gonzales Arkitektbyrå.

Köpenhamnsbarer klara!
Under hösten 2004 påbörjade C&D Snickeri arbetet med att inreda två barer för
fun golf – beläget i Skandinaviens största varuhus, field´s, i utkanten av
Köpenhamn. Inredningen har prefabricerats i C&D Snickeris produktionsanläggning i Falköping och monterades i början av 2005 på plats av företagets
resande montörer. Idag är Fun Golf-konceptet i fullt bruk och barerna tar dagligen emot barbesökare och lunchgäster.

Lärarstudenter flyttar till city
Utbildningsvetenskapliga Fakulteten vid göteborgs universitet har
tidigare varit förlagd till lokaler i Mölndal. Men inom kort integreras även
lärarstudenterna med universitetets övriga faciliteter i centrala Göteborg.
I nybyggda pedagogen, tidigare ”Sociala huset”, på Västra Hamngatan får studenterna springa i trappor av lackad ek från C&D Snickeri.
Inredningsuppdraget från sbs entreprenad omfattar även ledstänger, fönsterbänkar, väggpanel, och sittbänkar. Pedagogen skall vara klar för
bruk under 2006.
Bildmontage: CAP AB/Visavi

Snickare sökes!
Som en följd av ökande uppdrag söker C&D Snickeri fler med-

tillverka receptionsdisk, trappsteg, överliggare, ledstänger, sitt-

arbetare och då främst produktionspersonal. Just nu råder efter-

bänkar mm. Allt utförs i ek och monteras på plats. Uppdrags-

frågan på NC-operatörer med känsla för trä, samt maskinsnickare.

givare är peab.

Intresserade är välkomna att kontakta Nicklas Nolberger på tel
0515-77 65 70.
Huskvarna Vårdcentrum
Konturerna av huskvarnas nya
vårdcentrum växer nu fram dag
för dag. Årsskiftet 05-06 flyttar bl a
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två vårdcentraler in i det 10.000
kvadratmeter stora huset.
C&D Snickeri har fått uppdrag att
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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
auktoriserad corian®- och resopal®-producent
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