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En pratstund med pennan bakom Preemraff.
Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi. Dessutom ett av de
modernaste och mest energieffektiva i Europa. Bakom inredningen står Nina Dahl på
Mats & Arne Arkitektkontor i Stenungsund. Glädjande nog kommer flera av möblerna
från oss på Materia.
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En pratstund med pennan bakom
Preemraff.
Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraffinaderi. Dessutom ett av de
modernaste och mest energieffektiva i Europa. Bakom inredningen står Nina
Dahl på Mats & Arne Arkitektkontor i Stenungsund. Glädjande nog kommer
flera av möblerna från oss på Materia.
Vad var utmaningen med det här uppdraget?
– Tre år före vi kom in i bilden hade man precis byggt en ny kontorsdel, nu ville
man efterlikna den i resterande delar av raffinaderiet, men samtidigt få in lite
mer färg i huset. Man ville ha ett helhetskoncept. Alla som arbetar i byggnaden
var med och jobbade fram kravspecifikationer utifrån sin verksamhet. Dessa
fick vi i uppdrag att sammanställa till en helhet. Tillsammans med Preems
inredningsgrupp fastställde vi sedan möbler, material och kulörer.
Hur tänkte du med val av möbler och tyger?
– Eftersom det här är ett oljeraffinaderi fanns det specifika krav, i driftscentralen
exempelvis. Det är hjärtat i byggnaden – ett stort runt rum där man har tre olika
areor men samsas om en gemensam yta i mitten. Denna skulle möbleras på ett
sätt som gjorde att man kunde ha avskilda möten, samtidigt som det skulle
finnas en viss överblick till de tre areorna. Det löste vi genom att använda
Materias Le Mur soffa som är cirkelformad och har olika sitthöjder. Sittdynorna
är i läder. Det gör dem extra tåliga och lätta att städa. Färgmässigt har soffan
neutralt grå detaljer på utsidan och är lila på insidan. Den grå färgen ger ett
stilrent och snyggt intryck tillsammans med den mörklila accentfärgen som ger
liv åt möbleringen. I övrigt är driftscentralen vit med akustikträpaneler på
väggarna.
Vilka Materiamöbler utöver Lemur finns i inredningen?
– Le Mur soffan i driftscentralen kompletteras av Bone fåtöljer i en lila kulör. I
matsalen valde vi vita Obi bord och röda, oklädda Stack stolar – återigen för att
underlätta renhållningen. I samlingssalen möblerade vi med Viper i tre olika
röda kulörer och placerade stolarna slumpvis för att få en lekfullhet i färgskalan.
Det är sammanlagt ett 75-tal sittplatser, så Viper passade bra eftersom den är
smidig och går att koppla ihop.
Hur har responsen varit?
– Fantastiskt bra! Det viktigaste är så klart vad de som arbetar i miljön känner,
och de tycker att det är snyggt och funktionellt. Materialen håller sig väldigt bra
och det är lätt att hålla rent.
Se fler bilder

Vi har sommarstängt
vecka 29-31.
Vi stänger produktionen
och kontoret i tre veckor
för lite skön ledighet. Vi
ses igen i augusti!

Se våra nya miljöbilder!
Vi har fotat Boullée och
Couture för annonsering i
höst. Men redan nu kan
du se bilderna.
Till materia.se

Om vår logotyp.
Materias logotyp är
formgiven av Lars
Hansson med en japansk
tuschpensel. Resultatet
låter oss ana handens
närvaro.
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