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C&D Snickeri lanserar Antibactirail
– antiseptiska ledstänger

™

Än i dag används standardakrylat och latexfärger i stor omfatt-

Antibactirail™ erbjuds i en rad olika utföranden och den antisep-

ning vid ommålning och renovering av hygienkänsliga loka-

tiska behandligen innebär ingen inskränkning vad gäller kulö-

ler som finns till exempel inom livsmedels- och läkemedels-

rer – i dagsläget kan NCS-kulörer levereras, dock innefattas ej

industrin såväl som i sjukhusmiljöer. I dessa miljöer kan höga

klarlacker. Den behandling Antibactirail™ genomgår kan även

fukthalter tillsammans med värme ge en god grogrund för olika

tillämpas på andra produkter från C&D Snickeri, till exempel

typer av mikroorganismer att få fäste och öka i omfattning.

inredningsdetaljer och möbler.

Temperaturskiftningar, som gör att underlaget expanderar och
krymper, kan skapa ytterligare problem. I dessa sammanhang
har standardfärger ingen kapacitet att eliminera problemet –
med påföljd att kostnaden för hygienhållningen blir hög, likaså
bruket av rengörings- och desinfektionsmedel.
Nu lanserar C&D Snickeri en innovativ lösning för att eliminera denna problematik: Antibactirail™ – antiseptiska ledstänger.
– Vi tror detta kan vara en högintressant nyhet, inte minst för
våra uppdragsgivare inom sjukvården. Antiseptiska ledstänger
borde vara aktuellt i alla offentliga miljöer men i synnerhet på
sjukhus och i vårdinrättningar, säger Jenny Schubert, ansvarig
för projektet på C&D Snickeri.

prov från testmiljö där vänstra ythalvan har genomgått samma
antiseptiska process som antibactirail. bilden är tagen ett år efter
behandling.

kurorten mösseberg. foto sebastian streith

Kurorten Mösseberg återinviger
Efter den brand som drabbade kurorten mösseberg under

lemang. C&D Snickeri, som tidigare har levererat inredning till

sommaren 2010 har ett omfattande renoveringsarbete pågått

kurhotellets Cittaslow-rum, har återigen varit med och levererat

och nu närmar sig färdigställningen av de sista delarna: de unika

inredningssnickerier: biblioteks- och barinredning till hotell

jugendsalongerna och ett antal hotellrum. Den 14-15 maj åter-

foajén samt inredning till matsalen. Inredningarna är utförda i

invigs kurorten med pompa och ståt och i samband med det

täckmålad ask med inslag av kalksten från trakten.

kan allmänheten åter sitta och njuta av kurortens anrika möb-

Uppdragsgivare är Kurorten Mössebergs ägare, bräcke diakoni.

bilder: mathias nero

Reception och posthantering till SIS
sis, swedish standards institute, arbetar tillsammans med

av interiören. Bland annat har man fått en ny reception och

företag och organisationer för att förenkla, förbättra, kvalitets-

ett bemannat rum för hantering av all in- och utgående post.

säkra och skapa gemensamma normer. Organisationen har

Arkitektbyrån Reppen Lizell fick uppdraget att rita den nya inte-

en fastighet på Södermalm i Stockholm med entré från Sankt

riören och C&D Snickeri fick nöjet att leverera inredningen, som

Paulsgatan. För inte så länge sedan gjorde SIS uppdateringar

omfattar flyttbara skåp, skåp med postfack och bänkskåp mm.

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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