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Vi bygger i
Hovedentreprise 
Totalentreprise

kontorlokaler



Kontorlandskabet på Ravnsborg Tvær-
gade er undergået en komplet renover-
ing og istandsættelse. Her har vi bygget 
et råt og åbent kontormiljø med fokus 
på at få indfriet arkitektens ønsker og 
idéer ud i livet. En stor del af arbejdet 
har taget udgangspunkt i de eksisteren-
de materialer, hvor målet har været at 
skabe et kreativt arbejdsmiljø uden at 
udskifte og bygge helt nyt.

LEAD
- Kontorlokaler



OM PROJEKTET

Opgavetype: Hovedentreprise
Varighed: 3 måneder
Entreprisesum: 5,5 mio. kr.
Projektstyring: Søren Hindkær

- En kort opsummering

Bygherre Aberdeen Asset 
Management



For at skabe det rå udtryk, og samti-
digt for at kunne spare omkostninger 
i forbindelse med byggeriet, er en 
stor del af materialerne i fra LEADS 
kontor blevet genanvendt. Her er 
troldtekt loftspladerne eksempelvis 
blevet vendt om. Det har samtidigt 
betydet, at den eksisterende 
belysning kunne bibeholdes. De rå 
betonsøjler fra gulv til loft samt flere 
af rørføringerne er blevet blotlagt, 
med henblik på at skabe den rå 
atmosfære. Her har vi malet over-
fladerne, så de stadig virker rå, men 
stadig ny. Vi har desuden bibeholdt

Arbejdet
- Kontorrenovering

de gamle jerndøre ud til trappeopgangen. 
Kontorlandskabet er indrettet som et stort 
åbent areal, med forskellige områder. Her 
er der etableret mere formelle 
arbejdsstationer med skrivebord og mere 
uformelle hvor højborde er installeret med 
læsebelysning.
 Det har været et ønske fra arkitek-
tens side, at skabe en kantine til medarbej-
derne, der går i tråd med den øvrige

stemning i lokalerne. Her har vi opsat et 
tekøkken med skabe og vask, samt opsat 
fliser på væggene. I forlængelse heraf, har 
vi sørget for at der blev malet grafitti oven-
på enkelte vægge i køkkenet.
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Ikke alle kvadratmeter er en del af det 
åbne kontorlandskab. Det har været et 
ønske, at få etableret afskærmede rum, 
hvor det er muligt at afholde møder og 
udforstyrrede samtaler. For at imødegå 
dette krav har vi opsat en række glas-
partier og påsat en materet folie. Glas-
partierne er lydisolerende og giver en 
afskærmende effekt.

Møderum
- Uforstyrrede lokaler
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