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C&D inreder norskt designhotell
Strax intill Oslos nya landmärke, operahuset, har en ny design-

en tät och spännande atmosfär. Bakom formen ligger kristin

upplevelse tagit form. Hotellet grims grenka har fått åtskilligt

jarmund arkitekter och C&D Snickeri har levererat inredning

med uppmärksamhet för sin nya utsmyckning – en hyllning till

till lounge och restauranbar på uppdrag av convesta as.

strama och rena linjer.
Hotellbyggnaden i sig är inget nytt. Den uppfördes för drygt
10 år sedan under namnet noble house. Men i samband med
en total ombyggnad presenteras nu det nya femstjärniga designhotellet under namnet Grims Grenka och designinriktningen
beskrivs som ”organic kind of norwegian chic”.
En vistelse på Grims Grenka bjuder på överraskande designupplevelser och det är inte en tillfällighet att det nya hotellet fått
rikligt med uppvaktning från pressen. Med dova färger, inslag av
porlande vatten och brinnande gaslågor har man lyckats skapa

Nytt stadshus för
Södertäljeborna
Södertäljes nya stadshus står nu klart efter ett antal års projektering och byggnation. Med plats för möten, information och
kultur ville man från kommunens sida stärka stadens profil och
framtidsvisioner. Målet med byggnaden har också varit att den
ska vara en av världens mest tillgängliga.
Under 2005 vann bsk arkitekter tävlingen om uppdraget
att rita Södertäljes nya stadshus. Och att tillgängligheten har
prioriterats i projektet är också tydligt – utformningen har skett
i samarbete med handikappråd och tillgänglighetskonsulter. Att
människorna bakom projektet har tagit uppdraget på stort allvar
märks inte bara i de självklara tillgänglighetslösningarna: ramper för rullstolar och barnvagnar, blindskrift, tydlig skyltning,
kontrastmarkeringar etc. Det har även handlat om kontraster
i färgsättningen, höj- och sänkbara talarstolar, ett elsanerat
mötesrum, infrästa rillor i golvet, åtkomlighet i pentryn och
kopieringsrum och mycket mer.
C&D Snickeri har levererat receptionsdisk, kaffestationer,
servicestationer, radiatorinklädnader, sitt- och serveringsbän
kar mm på uppdrag av peab.

Under fyra dagar i december besökte ett 10-tal

Dubai fortfarande så det knakar. Anledningen

svenska företag från möbel- och inredningsbran-

till vår delaktighet i resan är ren omvärlds

schen Dubai. Resan initierades av tmf, trä &

bevakning och det är mycket intressant att få se

möbelindustriförbundet, med syfte att skapa

en sådan expansiv del av världen. Man kommer

en inblick för medlemmerna om affärsmöjlighe-

också hem med vetskapen om att allt går att

terna i landet. Utöver mässor lyssnade man till

sälja – på mässan vi besökte presenterades allt

föredrag av arkitekten lars waldenström som

från minimalism till guldpråliga barockmöbler.

verkat i Dubai under en längre tid.

För vår egen del kommer vi dock inte att satsa

C&D Snickeris VD daniel johansson fanns

på Dubaimarknaden. Det är för stora projekt

med på resan och kan efteråt berätta om en

som bedrivs där nere och vi är helt enkelt för

mångfassetterad upplevelse:
– Trots en finanskrisrelaterad dämpning växer

daniel johansson, vd
c&d snickeri

små för det, berättar Daniel Johansson.

nyhet: Materialdagen på C&D Snickeri
De projekt som C&D Snickeri utför består som regel av många

att presentera nya material och produkter som kan vara intres-

spännande material. Ofta lämnas helhetslösningar som inklude-

santa att implementera i C&D Snickeris produktioner. Det kan

rar glas, sten, textilier, kompositmaterial etc – listan kan göras

röra sig om beslag, belysning, textilier etc – det primära syftet är

lång. Och det är just på detta område som företaget har en utta-

att materialet som presenteras har ett nyhetsvärde.

lad strategi – att vara en rådgivande part. Detta arbete kräver en
konstant research och därför startar C&D Snickeri fr o m 2009
materialdagen. Vid upprepade tillfällen inbjuds leverantörer

Kontakta någon av våra säljare för mer information och tidbokning, 0515-77 65 70.
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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

a u k t o r i s e r a d c o r i a n®- o c h r e s o p a l®- p r o d u c e n t • m e d l e m m a r i u t b i l d n i n g s p r o j e k t e t w o o d c r a f t n e t w o r k

ett långt nyhetsbrev från c

&

d snickeri i falköping

ﬁn snickra

nr1• 09
cdsnickeri.se

Returadress: C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.

