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Stockholm - Kantinen
En æstetisk og afstressende indretning
Kantinen hos Stadsdelsförvaltningen Rinkeby/Kista i Stockholm
har fået et nyt lækkert look med blandt andet Kurage gardiner og
akustikelementer. Indretningsarkitekt Annette Sahlin, Top Floor
Inredningsarkitekter, har stået for det nye design:
”Personalet hos den offentlige socialforvaltning har en ofte stresset arbejdsdag med mange opgaver. Derfor var min hovedtanke
med indretningsdesignet at fremme det psykosociale arbejdsmiljø
ved at skabe en gennemtænkt og æstetisk tiltalende indretning,
inspireret af naturen. Kantinen skulle have en rolig og afstressende
atmosfære.”
”Kantinens gulv med en blanding af gråt og vinrødt skulle bevares,
derfor har jeg arbejdet videre med de farver, suppleret med rosa
og borde i ask.”
”Jeg har altid holdt meget af dansk design, som har et specielt,
luksuriøst og tiltalende touch. Personligt kan jeg også vældig
godt lide Kurage’ produkter med deres inspiration fra naturen
og rolige farvetoner. Kurages’ produkter matchede derfor min
indretningsidé, og det var afgørende for mit valg af tekstiler og
akustikelementer til projektet.”
”Jeg er især glad for gardinerne, som gør sig fantastisk både dag
og aften. Vægpanelerne er valgt både af hensyn til deres æstetiske og lydabsorberende værdi. Tidligere var der en temmelig
dårlig akustik i kantinen, hvilket ikke just virkede afstressende.
Vægpanelerne har dæmpet støjniveauet betydeligt.”
”Endelig har jeg et rigtig godt samarbejde med Kurage’ salgskonsulent, som både er vidende, hurtig og pålidelig. Som kunde føler
jeg hele tiden, at jeg er i centrum.”

FAKTA
INDRETNINGSARKITEKT:
Annette Sahlin, Top Floor Inredningsarkitekter
PRODUKTER:
Gardiner, design Tree Turn. Vægpaneler, design Traces of
Yellow samt Fig-Ure med specialfarve
LEVERING:
2018
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