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C&D Snickeri når Achilles-certifiering
achilles grundades i Norge 1990 för att hjälpa organisationer

tion centralt och dela den i branschen, kan man åstadkomma

med att identifiera, utvärdera, kvalificera och bevaka leveran-

väsentliga tids- och kostnadsbesparingar. Idag finns Achilles i

törer. Achilles kvalificerar, utvärderar och bevakar leverantörer

23 länder som omfattar en rad olika branscher.

så att inköpare i några av världens största organisationer kan

C&D Snickeri är sedan en tid tillbaka en certifierad leveran-

utveckla långsiktiga, kvalificerade samarbeten med leverantö-

tör i Achilles-nätverket. Under det senaste decenniet har C&D

rer världen över. Den första framgång-

Snickeri varit involverade i ett tjugotal uppdrag för offshore

en kom i och med lanseringen av en

industrin världen över. Certifieringen innebär att C&D Snickeri

kvalificeringslösning för Norges olje-

kan arbeta mot en större kontaktyta inom offshoreindustrin

och gasindustri. Tanken var att om

och samtidigt bevisa leveranssäkerhet och kvalitet enligt

man kan samla in leverantörsinforma-

Achillessystemets kriterier.

Achilles JQS

Qualified

foto: robin hayes

Toppmodernt för Sigma på Valhallavägen
IT-företaget sigma hör till de större aktörerna i sin bransch och

efter person. De flesta anställda på Sigma är konsulter som arbe-

finns representerat på ett tjugotal orter i Sverige och i ytter-

tar ute på fältet och därmed är behovet av fasta platser inte lika

ligare sex länder. Sigma finns nu på plats i ett nytt kontor på

stort. Arkitektbyrån vida står bakom kontorets utformning.

Valhallavägen i Stockholm. Det toppmoderna kontoret, som

I projektet har man lagt ned mycket tid på att undvika ”åter-

omfattar 2600 m , ger plats för 200 arbetsplatser och är beläget

vändsgränder” och att utnyttja den närliggande parkmiljön för

i ett halvmåneformat hus. Syftet med det nya kontorets utform-

att skapa en oas. C&D Snickeri har varit involverade i projek-

ning har varit att undvika den traditionella kontorsbilden för att

tet genom att leverera konferensbord, ståbord, receptionsdisk

snarare influeras av en lugn hotellmiljö: mysig lobby, mobila

och inredning till konferensrum. Bland materialinslagen märks

arbetsplatser och olika rumsmiljöer för möten.

ek, Cararra marmor, Valchromat, mässing och smitt stål.
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Kontorsplatserna är anpassade efter uppgift och aktivitet, inte

konstruktörens trådmodell i cam-applikationen…

Uppdragsgivare är kinnarps sthlm.

...blir korrekt frästa sektioner i den 5-axliga cnc-maskinen

C&D Snickeri investerar till maskinparken
Senaste investeringen till C&D Snickeris maskinpark är en

eller programmeras via ett CAM-system som är ett applikations-

5-axlig CNC-maskin från italienska Masterwood. Fördelen med

program där fräsprogrammet utarbetas och verifieras grafiskt

5-axliga CNC-maskiner är att verktyget kan ställas i alla vinklar

med hjälp av en tredimensionell datamodell.

för åtkomlighet, optimala skärförhållanden och optimal preci-

I skrivande stund går C&D Snickeris nya CNC-maskin på

sion. Moderna fräsmaskiner styrs digitalt genom CNC-styrning.

fullvarv i ett komplext inredningsprojekt som kräver exakt bear-

Programmen kan skrivas direkt in i fräsmaskinens styrsystem

betning av skivmaterial.
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