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Effektfullt till TV Norge
Det är inte första gången C&D Snickeris produktioner hamnar

av effektfull led-belysning.

i stolta grannlandet Norge. På det goda samvetet finns en rad

Den N-formade receptionsdisken på bilden ovan är utförd i

exklusiva lösningar som hamnat på bland annat operahuset i

Corian® av senaste snitt: semitransparenta glacier ice. Utöver

Oslo, trendiga hotel grims grenka och statkraft med flera.

detta har C&D Snickeri levererat fyra glaskuber med led-belys-

Nu har tv norges nya huvudkontor i Oslo fått en modig

ning, två WC-inredningar, en soffa i vit Corian® med vit skinn

inredning med hjälp av interiörsarkitekten line strand och arki-

dyna, klädnischer och en sittnisch med tygbeklädda kuddar i

tekten ola helle hos kristin jarmund arkitekter as. Lines

olika färger på väggarna. Generellt väldigt ”spacade” inredningar

vision har varit en utmaning för medarbetarna på C&D Snickeri

med mycket unikt formspråk.

– inredningen är helt unik rakt igenom och materialvalen har

Uppdragsgivare är vedal entreprenör as.

kombinerats på ett spännande sätt – genomgående med hjälp

snickeriet ”in action” på projekt
gina tricot. foto: sebastian streith

Leveranser på väg till Gina Tricot
gina tricot är Nordens snabbast växande modekedja. 2009

ning i centrala Borås. Och man nöjer sig inte med vilka loka-

nådde företaget över 2,3 miljarder kronor i omsättning med över

ler som helst. ”Ett hus som boråsarna kan vara stolta över” var

135 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Framgången

briefen till Gert Wingårdhs Arkitektkontor när planerna inleddes.

har möjliggjorts med egen design och korta ledtider, men fram-

I våra ögon har arkitekten lyckats väl i den aspekten. Och nu när

förallt genom marknadens förmodligen högsta omsättningshas-

inredningarna börjar levereras har C&D Snickeri det stora nöjet

tighet, branschens ord för hur kort tid ett plagg finns i butiken.

att få vara med på ett hörn. Just nu färdigställs receptionsdis-

Varje vecka anländer nydesignade plagg till butikerna vilket 2009

ken, tillverkad i kompositmaterial, med tillhörande arbetsplatser

lockade till fler än 80 miljoner besök.

till de fashionabla lokalerna. Uppdragsgivare: ro gruppen, från

I dagarna står Gina Tricots nya huvudkontor klart för inflytt-

Borås.

Kurorten Mösseberg åter till sin forna glans
kurorten mösseberg, belägen på Mössebergsluttningen

boende lyckades hela den unika besättningen av jugendmöbler

i Falköping, uppfördes i samband med att dragningen av

räddas från vatten och lågor. Kurhotellet är nu åter i drift och just

västra stambanan. År 1867 tillträdde den förste badläkaren vid

nu pågår renoveringsarbete av kök, matsal och ett antal hotell-

Mösseberg, i ”den ståtligaste och vackraste badanstalt som detta

rum. I samband med detta får entréhall och matsal en ny interiör

land dittills skådat”, som det uttryckts i historiebeskrivningarna.

där man sneglat tillbaka på kurortens ursprung – i synnerhet vid

Sedan dess har Kurorten Mösseberg haft en rad olika funktio-

tiden runt sekelskiftet.

ner – som kurort för lungsjuka under 1800-talets slutskede – och

C&D Snickeri har fått uppdraget att leverera biblioteks- och

därefter som faschionabel hotellinrättning för en lång rad celeb-

matsalsinredning på uppdrag av ägaren bräcke diakoni.

riteter, från kungar och drottningar till artister och författare.

Bakom inredningsidéerna finns Katrin Borgenhard, k design, i

Under sommaren 2010 drabbades Kurorten Mösseberg av en

samarbete med sehéler network ab.

brand men genom heroiska insatser från personal och hotell-
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