HVEM ER VI?
Mølladammen Snekkeri leverer skreddersydde løsninger til både
bedrifts- og privatmarkedet.
Vi kombinerer håndverkstradisjon, moderne teknologi og lang
sammensatt erfaring for å skape særpregede møbler og innredninger
med høy kvalitet.
Det er viktig for oss å samarbeide godt og lytte til dine behov slik at vi
sammen finner løsninger som tilfredsstiller deres ønsker.
Mølladammen Snekkeri holder til i store, moderne lokaler på grensen
mellom Bærums Verk og Lommedalen. Her har vi alt som trengs av
maskiner og fagkompetanse for å levere et førsteklasses resultat til
kundene våre.

Mølladammen Snekkeri holder til i store, moderne lokaler på grensen mellom Bærums Verk og Lommedalen.

Vi lager møblene du ønsker deg.
Vi tør å tenke nytt, og vil hjelpe deg å virkeliggjøre
dine møbel- og innredningsdrømmer enten du har en
ferdig tegning eller bare en løs ide.
Dersom du har behov for profesjonelle tegninger så
kan vi hjelpe deg med det også.
Vil du ha et nytt unikt kjøkken, særpregede bord og
stoler, tilpasset bokhylle eller en plassbygget seng på
barnerommet eller hytta?
Kom til oss med dine ønsker, så hjelper vi deg fra idé
til ferdig produkt.

Komoden er laget i sort eik og epoxi som er e utrolig tøff kombinasjon.

MØBELSNEKKERI

FRES
Vår CNC-fres er effektiv og
presis og kan frese både tre,
corian og pleksi.

KRAKK, BENK
ELLER BORD?
Møbeldeler produsert på
CNC-fresen er klare i en fei.

VÅR STORE MASKINPARK
Vi har en moderne maskinpark. Det gjør at vi
arbeider med stor presisjon, og leverer produkter
med høy kvalitet.
Vår CNC-fres (bildet) er effektiv og presis og kan
frese alt i tre, corian og pleksi. Vi kan tegne produkter
i CNC-formatet hvis ønskelig.
Vi har også en stor profesjonell kantlistmaskin som
sørger for fin avslutning på alle typer laminat og
finerte plater.

VI PÅTAR OSS BÅDE
SMÅ OG STORE
LAKKERINGSOPPDRAG
Vi lakkerer alle våre produkter selv.
Det sikrer at arbeidet vårt får et profesjonelt resultat.
Vi har en 30 m2 stor lakkeringsboks og bruker en lakk
som er skånsom både for oss som arbeider med den,
for miljøet og deg som kunde.

NORSK KVALITET
PRODUSERT I NORGE
Når kvalitet og håndverk teller
På bildet under ser du en stor produksjon
med skreddersydde produkter og interiør.
Dette var et samarbeid med firmaene
Messetjeneste AS og Tønder v/interiørarkitekt
Karina Jensen, for Dale of Norway.

Vi behandler treverket med ydmykhet, stolthet og respekt.
Akkurat som våre forgjengere er vi lidenskapelig opptatt av treets
egenskaper og funksjonalitet. Derfor børster vi støvet av gamle
håndverkstradisjoner, verner om miljøet og foredler den norske
kulturarven vår.
Mølladammen Snekkeri legger vekt på det som kan gjenbrukes
og alt restavfall sorteres og gjenvinnes.

FLIGHTCASE
Vi bygger flightcaser/transportkasser som er
spesialtilpasset dine behov.
Flight/transportkassene skreddersys for dine gjenstander
som skal beskyttes ekstra godt – det kan være møbler,
instrumenter eller andre eiendeler som trenger ekstra
polstring på reise.
Transporkassene tilbys i en rekke farger både med og
uten hjul.
Vi hjelper deg å ta vare på de gjenstandene du er glad i.

DESIGNIDÉER
Vi er stolte av å ha produsert Konglestolen, som
Haugen/Zohar Arkitekter designet til Skjønnhaug skole
i 2018.
Ja, vi lager møbler og kreative løsninger i forskjellige tresorter og
materialer. Vi bruker vår erfaring med idéutvikling, formgiving,
konstruksjon og ergonomi til å utvikle smarte og unike løsninger.
Produktene våre skal være både praktiske og dekorative.
Før vi starter å produsere, kan vi tegne modeller i 3D slik at du
lettere kan følge prosessen og komme med innspill

ROM FOR ROM
Ja, vi lager møbler og skreddersydde løsninger til både
inne og uterom. Vi ser dine behov og bruker vår erfaring
med idéutvikling, formgiving, konstruksjon og materialer
til å utvikle smarte og kreative løsninger.
Vi ønsker å utvikle produkter som både er praktiske og
dekorative. Før vi starter å produsere, kan vi tegne modeller
i 3D slik at du lett kan følge prosessen og komme med innspill.
På bildene til høyre ser du en trappeløsning med innfelte
garderobeskap som vi har produsert.

PROSJEKTER
Her ser dere et lite utvalg
av større og mindre prosjekter
vi har utført.

GI OSS EN UTFORDING
Har du en stor eller liten møbelidé?
Vi hjelper deg fra idé til ferdig produkt.
Sammen ser vi på din idé og bruker vår erfaring med
idéutvikling, formgiving og konstruksjon til å utvikle smarte
og kreative løsninger.
Vårt mål er at våre produkter skal være både praktiske
og dekorative. Før vi starter produksjonen, kan vi tegne
modeller i 3D slik at du lett kan følge prosessen og
komme med innspill.

VALGET ER DITT
Kontakt oss via vår nettside eller ring en av våre prosjektledere
eller rett og slett – stikk innom for en kopp kaffe...

AXEL RIISER-LARSEN
Prosjektleder
Tlf. +47 922 55 251
axel@mdsnekkeri.no

KAROLINE BRYN BENE
Interiørarkitekt / Prosjektleder
Tlf. +47 918 81 033
karoline@mdsnekkeri.no

LEIF KÅRE FLOTVE
Prosjekt Flightcase og
produksjonsleder
Tlf. +47 977 35 447
leifk@mdsnekkeri.no

HVORFOR VELGE OSS?
Skreddersydd møbler, rask levering, kort reisevei og kun en kontaktperson
Sammen følger vi hele prosessen – fra idé til ferdig produkt.
Lyst til å bli bedre kjent med oss og våre prosjekter?
Følg oss på facebook, instagram eller besøk oss på m ds n ek keri. no

Lommedalsveien 230 / 7b,
1353 Bærums Verk
(+47) 67 80 05 00
post@mdsnekkeri.no
mdsnekkeri.no

