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Premiär för Next Office 2.0
Under maj månad slår Kinnarps upp portarna till

en helt ny kontorsutställning, Next Office 2.0. 

I ett koncept med lika delar realism, futurism och

experimentvilja sammanlänkar Kinnarps en rad

externa företag, däribland C&D Snickeri, för att

forma morgondagens kontor.

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

Nya uppdrag i Genève
C&D Snickeri har tidigare gjort omfattande inredningssnickerier i villa

tonnby, Schweiz. Nu är det dags för nya leveranser, när den exklusiva villan

får utbyggd vinkällare. Mer omfattande lagringsmöjligheter och inbyggda

kylaggregat är några av inslagen i projektet. Inredningarna kommer att

produceras i C&D Snickeris anläggning i Falköping för att sedan monteras

på plats av företagets resande montörer. Uppdragsgivare är abelardo

gonzales arkitektbyrå. 

next office 2.0 presenteras i kinnarps energy center, före-

tagets permanenta utställning i Kinnarp strax utanför Falköping.

Konceptet är ett projekt där specialister på kon-

torsinredning, belysning, akustik och presen-

tationsdesign deltar. Basversionen av Next

Office föddes redan under 2004, men nu tar

man ett ordentligt steg framåt med nya tankar,

former och möjligheter för att presentera morgon-

dagens kontor. En miljö där framförallt jakten på

effektivare kvadratmetrar blir allt viktigare. 

Mer funktion per kvadratmeter

– Om det moderna kontorslandskapet rymmer

en medarbetare per 4–6 m2 ställs helt nya krav

på utrymmen för möten, presentationsmöjlig-

heter och rekreation, berättar Rune Karlsson, arkitekt vid Kinnarps.

Och här visar Next Office prov på en rad smarta lösningar. I allt

från möteskupéer, presentationsväggar med avancerad bild-

teknik och ljudavskärmade stolar till ljudkupoler med fågelkvitter,

bjuder Next Office på en inspirerande upplevelse. Möjligheterna

med ljus blir påtagligt i utställningen: här samsas

rent funktionsljus med energigivande stäm-

ningsljus av mer konstnärligt slag.

Djärva, nyskapande  inredningsidéer samsas

med möbler som redan i dag finns i Kinnarps

produktion. Och i de mer nyskapande möbel-

snickerierna kommer C&D Snickeri in i bilden. 

I nuläget har företaget levererat möteskupé och

detaljer till en ljudavskärmad fåtölj. 

– Fördelen med att involvera externa produ-

center som C&D Snickeri, är att vi kan skapa ett

optimalt helhetskoncept och samtidigt prissätta

hela miljön. Synergieffekten för alla involverade

är en bonus. Vi har allt att vinna på det här samarbetet, avslutar

Rune Karlsson. 

AAA

Rune Karlsson, arkitekt och ansvarig för Kinnarps kontorsutställning Next Office 2.0. 

Säkra inredningsuppdrag för Södertörns Tingsrätt
Den 23 februari 2005 togs första spadtaget i byggandet av

södertörns tingsrätt, beläget vid polishuset i Flemingsberg.

Tingsrätten omfattar ca 13.300 m2 bruttoarea och byggtiden är

beräknad till ungefär två år.

Den tidigare tingsrättsbyggnaden i Huddinge har tjänat ut

och dessutom har belastningen från andra intilliggande tingshus

varit hård. Den nya byggnaden blir ett modernt tingshus och mer

”öppet” för allmänheten. Här ska man känna sig välkommen

och samtidigt säker. Verksamheten blir också säkrare genom att

olika aktörer skiljs från varandra. Rätten, parter, vittnen och all-

mänhet får till exempel egna entréer till rättssalarna. 

C&D Snickeri producerar just nu en rad inredningsdetaljer

till tingsrätten i Södertörn. Allt från en reception med spännande

kombinationer av glas, kalksten och rostfritt stål till väggpartier

– allt tillverkat enligt skyddsklass A1. 

Tingshuset är ritat av blomqvist & lallerstedt arkitekt-

kontor ab samt svante forsström arkitekter ab. Bygg-

entreprenör är Skanska. 

Bildmontage: Blomqvist & Lallerstedt Arkitektkontor AB

Ny interiör för Kungsholmens Bibliotek

Kungsholmens bibliotek flyttade in i de nuvarande lokalerna på S:t

Eriksgatan 33 år 1976 och sedan dess har inga större förändringar

gjorts. Nu ska biblioteket bli än mer tillgäng-

ligt för funktionshindrade och verksamheten

ska bättre anpassas till den stadsdel dagens

Kungsholmen är. C&D Snickeri är involverade

i projektet och levererar väggpaneler, trapp-

barriärer, trappor samt dataplatser på upp-

drag av Nordinredningar. 

Exklusiva bostadsrätter i Maria Park

Strax norr om Helsingborg ligger Maria Borggård. Området ritades

på 1920-talet av arkitekten Carl Westman. Inspirerad av den

engelska landskapsparken skapade han en harmonisk miljö med

klassiska tegelhus, alléer av lövträd och praktfulla gräsmattor. 

Nu byggs de ursprungliga husen i Maria Park om till 44 exklu-

siva bostadsrätter, där de nya ägarna kommer att ha stora

möjligheter att utforma sitt eget boende. C&D Snickeri bidrar till

Maria Borggård med trappsnickerier och led-

stänger i en rad olika träslag. Uppdragsgivare

är PEAB.  

Sommartider i snickeriet

I år tar produktionen på C&D Snickeri en paus

under juli månad, vilket innebär helstängt

under vecka 29, 30, 31 och halv bemanning

under vecka 28 respektive 32. 

Maria Borggård, Helsingborg. Foto: PEAB.

Vinkällaren i Villa Tonnby, Schweiz. 
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