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Axfood tar plats i Norrtull
axfood kan närmast beskrivas som en gigant inom handeln

reception, egen matsal samt testkök. Plan 2 och 3 består i

med dagligvaror i detalj- och partihandeln i Sverige. Utöver

huvudsak av öppna landskap med en mix av aktivitetsbaserade

samverkan med en rad handlarägda butiker sker Axfoods för-

arbetsstationer.

säljning genom över 250 butiker i kedjorna willys och hemköp.

Projektet har varit komplext på många sätt där snickerierna

Axfoods huvudkontor med närmare 900 anställda var tidi-

i flera fall haft lutande och konkava former. Ett noggrannt för-

gare förlagt till Solna men under februari 2014 tog man en helt

arbete med visualiseringar i 2D samt 3D har säkrat att inred-

ny byggnad i besittning på Norra stationsgatan i Stockholm,

ningarna kunnat monteras på plats. C&D Snickeri har levererat

ritad av claes kock arkitekter.

konferensbord, receptionsdisk, dryckesstationer, provkök och

Syftet med flytten har varit att på ett effektivare sätt samla
enheterna på huvudkontoret. Det nya kontoret har en mix av

pentry mm i en kombination av massiv och fanérad, vitpigmenterad ask. Uppdragsgivare är Axfood.

funktioner: plan 1 rymmer den kundorienterade delen med

Leverans till offshoreindustrin
Allt oftare sker leveranser från C&D Snickeri till offshoreindu-

C&D Snickeri har i detta fall tillverkat rumsinredningar:

strin. Nyligen gick ett antal inredningar iväg till en plattform på

– Vi får allt oftare denna typ av uppdrag och har flera för-

den norska kontinentalsockeln. Inredningarna är typiska för off-

frågningar för tillfället. Industrin är för tillfället dämpad av det

shoreindustrin där brandsäkerhet, vikt och funktion över lång

rådande oljeläget men likväl är den gigantisk. Bara de norska

tid är avgörande. Inredningarna i detta fall är tillverkade i ett lätt-

oljefälten rymmer i dagsläget närmare 150 plattformar, berättar

viktsmaterial bestående av en kärna med aluminium i så kallat

Daniel Johansson, VD på C&D Snickeri.

honeycomb som laminerats i brandklassat material. Typiskt för
inredningarna är de många olika funktionerna i samma möbel –

I dagarna beger sig Daniel Johansson till Amsterdam för
ytterligare möten med företrädare inom offshoreindustrin.

allt för att utnyttja plattformens sparsamma areal.

bilder: thomas harrysson

Sol, vind och vatten
Sol, vind och vatten är från och med nu de garanterat enda energikällorna på C&D Snickeri. Företaget blev nyligen certifierat för
grön el, som det kallas när el hämtas från förnybara energikällor. Grön el innebär att den inte tar slut någon gång i framtiden.
I stället fylls den ständigt på i ett evigt kretslopp. Viktigast av allt:
grön el tär inte på jordens resurser utan är skonsam mot miljön.

c&d snickeris personal på väg till kick-off i
sälen under december. en helg med skidåkning,
kanonväder och trevligt sällskap!

C&D Snickeri AB. Box 604, 521 21 Falköping.
Tel 0515-77 65 70, Fax 0515-77 65 78.
www.cdsnickeri.se

certifierade enligt iso 9001/14001. achilles, license achilles id 29981. auktoriserad corian - och resopal -producent.
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