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En estetisk och lungnande inredning
Personalmatsalen, Stadsdelsförvaltningen Rinkeby / Kista i Stockholm har fått ett nytt utseende med blant annat Kurage gardiner
och väggpaneler. Inredningsarkitekt Annette Sahlin, Top Floor
Inredningsarkitekter, har stått för den nya designen:
”Eftersom kunden för uppdraget är offentlig socialförvaltning så
innebär det också att personalen har en stor, och många gånger
stressig arbetsbelastning. Därför har min tanke varit att främja
den psykosociala arbetsmiljön genom att skapa en genomtänkt
och estetiskt tilltalande inredning med naturinslag, som samtidigt också bidrar till en lugnande och avstressande atmosfär.
Alltså, att matsalen ska vara inbjudande och välkomnande som
en restaurang/bistro men ända funktionell för ommöblering vid
konferenser osv.”
”Den givna förutsättningen för lokalen var att kunden var tvungen
att behålla det befintliga golvet, som går i grått med vinröda inslag. Jag har därför arbetat med golvet och hittat ett tema i mjukt
och lugnande rosa, grått och vinrött samt naturfärgade bord i
ask.”
”Sedan tidigare älskar jag dansk design, som jag tycker har en
speciell, lyxig och tilltalande touch. Kurage:s produktlinje faller mig
personligen i smaken och jag visste också att Kurage:s textiler har
naturinslag i mönstren. Det var avgörande för mitt val av gardiner
och textiler till väggabsorbenter.”
”Eftersom min designidé var att skapa en avstressande och
estetiskt tilltalande miljö, ville jag använda mig av naturinslag i
lugnande färgtoner. Kurage textiler till gardiner och väggabsorbenter gör att allt matchar mitt tema och min designidé perfekt i stil,
färgton och funktion.”
”Jag är speciellt nöjd med att gardinerna gör sig fantastiskt bra
både dag och kväll samt. Förutom rent estetiskt, fyller väggabsorbenterna också en funktion avseende ljudnivån i matsalen, som
bidrar till en lugnande miljö. Ljudnivån har kunden upplevt som ett
problem tidigare och nu är det en markant skillnad.”
”En ytterligare bidragande orsak till valet av Kurage är den goda
service jag upplever att jag får genom Kurage:s säljar, som är kunnig, snabb och pålitlig. Jag upplever att jag som kund är i fokus
hela tiden i mina kontakter med Kurage.”
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