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Lättviktsinredning
till offshoreprojekt

troll a-plattformen.
foto: dag myrestrand

Med närmare 30 års bakgrund i varvsindustrin är leirvik module
technology en av de ledande företagen inom modultillverkning för offshoreplattformar. Tidigare har Leirvik MT levererat
omfattande boendemoduler till bland annat saga petroleums
snorre lq, vilket då var den största aluminumstruktur som
någonsin byggts för offshoreindustrin. Snorre utgjorde ett pionjärprojekt för Leirvik MT och projektet har senare legat till grund
för företagets forsknings- och utvecklingsprogram rörande
aluminum som material i offshoremoduler.
Under våren 2007 tog Leirvik MT hem det största kontraktet
i företagets historia – att leverera fler bostäder till Statoilägda
troll a-plattformen i Nordsjön. I ordern ingår leverans av totalt
150 hytter för rekreation, administration, kontroll och daglig drift
på en yta motsvarande 5.300 m2.
Låg vikt, låga kostnader för underhåll samt miljöhänsyn
har varit de viktigaste aspekterna i kundens val av material.
Planering, tekniskt arbete och prefabricering av aluminum
modulerna inleddes redan i början av hösten 2007. De färdig
ställda modulerna kommer att testas under april 2009 och
installeras som två stora enheter genom lyft från fartyg under
sommaren samma år. Fem mindre moduler kommer att monteras av plattformskranar i senare skede.
Leirvik MT har i sin tur anlitat C&D Snickeri som har erfarenhet från inredningsuppdrag för offshoreindustrin, bland annat
för uppdragsgivaren emtunga. C&D Snickeri kommer för Troll
A-plattformen att utföra inredningsarbeten där kärnan består av
lättviktsmaterialet honeycomb-board – ett material som lämpar
sig utmärkt för krävande miljöer där man ställer höga krav på låg
vikt samt brandsäkerhet.

Interiör till Incontro, Gothia Towers
incontro är idag lobbyrestaurangen i gothia towers där man

invigningen av Gothia West Tower totalrenoverade Gothia

”samlat det bästa” från Italien: läckra lunchbufféer, delikata à la

East Tower. Incontro och Hotel Gothia Towers ägs av svenska

carte-rätter och ”stans bästa brunch” på söndagar. – Perfetto,

mässan, en ekonomiskt fristående stiftelse vars ändamål, enligt

som människorna bakom Incontria uttrycker det själva.

stadgar, är att främja näringslivets intressen.

Incontro öppnades 2001 i samband med att man för

I mars 2009 kommer Incontro att byta lokal i huset. Den nya
lokalen är belägen med utsikt över Korsvägen, med plats för ute
servering – en ”piazza” i italiensk anda.
C&D Snickeri, utför på uppdrag av senab, inredningsarbetet
som omfattar stål, plast, Corian®, glas och träsnickerier i en
spännande mix – allt enligt utformning av den norske arkitekten lars helling. Uppdraget är inte C&D Snickeris första för
Senab. Tidigare har man varit bidragande I projektet ”One night
with Madonna” en futuristisk sovrumsmiljö som presenterades
i samband med casa core under 2007.

illustration: lars helling

C&D Snickeri inreder anrika Sultans
Ända sedan 1896 har sultans konditori haft nöjet att erbjuda

C&D Snickeri bidrar med en stor del av inredningen till Sultans

ett komplett utbud av kakor, tårtor, bullar och bröd till kräsna

Konditori. Som till exempel serveringslinje, skåp, väggpartier,

Katrineholmare. Det klassiska konditoriet har plats för närmare

trappsteg och räcken mm, där en stor del av inredningsarbetet

100 gäster inomhus och 40 på uteserveringen som kan njuta av

utförs i ek.

företagets egna specialiteter – t ex tårtan Mandelgrädd, en av
farfars favoritimporter från Schweiz för åtskilliga år sedan.
Nu genomgår Sultans Konditori en renovering under ledning
av panea (tidigare känt som Bagis), ett företag som sedan
starten för 30 år sedan varit en ledande aktör när det gäller
maskiner, utrustning och inredning för bagerier, konditorier,

förhandsbild på sultans nya serveringslinje.

caféer, restauranter och barer.

”Gentlemen (and women)
– start your engines”
C&D Snickeris årliga kick-off gick
av stapeln den 26 september och
innehöll bland annat ett race på
Kinnekulle Ring. Som vinnare
ur striden gick Thomas Elfwing,
säljare på C&D Snickeri.

God Jul och Gott
Nytt År!

Rent hus med Stena
Med ambitionen att fortsätta utvecklas som ett ”grönt” företag
har C&D Snickeri nyligen inlett ett samarbete med stena miljö,
i syfte att skräddarsy ett effektivt avfallssystem för företaget.
Konceptet innebär att företaget får nya miljöstationer för
avfallssortering, såväl i produktionsanläggningen som på
kontoret.

Jul i snickeriet
I år tar C&D Snickeri en paus under julhelgerna, vilket innebär att vi stänger tisdagen den 23 december kl 15.30 för att
åter öppna onsdagen den 7 januari 2009. Vi önskar alla en
riktigt god jul och ett gott nytt år!

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
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