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Nu förstärker vi Reflex Arkitekters inredningserbjudande
genom att förvärva PS Arkitektur. Tillsammans bildar vi en
ny inrednings- och designstudio som kompletterar
Reflex Arkitekters erbjudande inom arkitektur. Siktet står
nu inställt på att bli Sveriges främsta arkitektkontor
inom arbetsplatser och kontorsfastigheter.
PS grundades av arkitekten Peter Sahlin 1996 och är känt
för innovativa kontor för starka varumärken. Inom företaget
finns stark kompetens i att förstå ett företags behov,
identitet och kreativt omsätta det i fysiskt uttryck i form
av verksamhetsanpassade kontor. Bland kunderna märks
Microsoft, RedBull, TUI, HSB, Chimney och Skype.
Reflex som bildades 1999 är främst verksamma inom
områdena kontor, hotell, bostäder och inredning och ofta
då i stora och komplexa uppdrag. Kontoret har konstant
växt sedan starten och nu med förvärvet av PS kommer
Reflex att bli ännu mer tongivande inom kontors- och
inredningsuppdrag.
Hela PS Arkitektur förvärvas av Reflex Arkitekter där Peter
Sahlin blir delägare och de 10 medarbetarna blir en del av
en ny design- och inredningsstudio som bolagen etablerar
tillsammans. Efter förvärvet kommer Reflex att ha ca 70
medarbetare.
– Vi har jobbat med Reflex i flera projekt och vi kompletterar
varandra mycket bra. I mitt tycke är de bäst i Sverige på
kontor och kommersiella fastigheter och där kan vi komplettera med kompetens kring framtidens arbetsmiljöer. Jag
ser fram emot att bli en del av Reflex tillsammans med mina
medarbetare, säger Peter Sahlin.

Ny design- och inredningsstudio bildas
– För att uppfylla kundernas framtida behov är det ett
naturligt steg att erbjuda helhetslösningar för kreativa
arbetsmiljöer och därför startar vi en ny design- och
inredningsstudio med fokus på att skapa de bästa framtida
kontorsmiljöerna, säger Marco Testa, vd för Reflex Arkitekter.
Reflex har idag ca 10 medarbetare som jobbar med
inredningsdesign för kunder som H&M, Coca-Cola och
Svenska Kraftnät. Förvärvet dubblar Reflex inredningsdel
och portfolio.
– Genom att fusionera våra två starka varumärken skapar vi
ny energi och kan ta ett nytt bredare grepp om uppdragen.
Målet är att etablera oss som topp tre bland arkitekter för
kontor och kommersiella fastigheter, säger Marco Testa,
vd för Reflex Arkitekter.
Samgåendet genomförs formellt efter sommaren, men
redan nu inleds arbetet med att skapa varumärket för den
gemensamma design- och inredningsstudion.
I den här broschyren har vi samlat några projekt som
beskriver våra respektive styrkor och som visar att 1+1=3.

Marco Testa, vd Reflex Arkitekter
Peter Sahlin, vd PS Arkitektur

Coca-Cola HK
Här har ett av världens mest kända varumärken äntligen fått ett kontor där man kan
uppleva hur det är att befinna sig mitt uppe bland de bubblande, pirriga och smarriga
dryckerna! Vi kallar det ”Coke Magic”. Någonstans i huset kanske man förvarar det där
topphemliga receptet…?

Plats: Jordbro, Stockholm

Det är Coca-Cola men med en svensk touch. Det svenska arvet syns i grafik med
historien kring den kurviga glasflaskan, designad av svensken Alexander Samuelsson,
och i ”The Swedish Heritage Lounge” med björkskog och svenska möbelklassiker.
Coca-Cola, Fanta, Sprite och Monster är några av företagets drycker som fått sätta
prägel på inredningen och signalerar olika funktioner i kontoret. Spriteloungen har
fått en stor väggmålning av graffittiartisten Puppet, och övrig grafik är gjord i
samarbete med UMG. Kontoret, som ligger intill fabriken i Jordbro, rimmar nu
perfekt med företagets själ. Projektet har satt ny standard för hur Coca-Colas kontor
runt om i Europa ska se ut!

Sverige AB

Reflex har ansvarat för arkitektur, implementering av nytt arbetssätt samt ny inredning.

Area: 4000 kvm
År: 2017
Beställare: Coca-Cola European Partners

Designföretag: Reflex Arkitekter
Kontaktperson: Jenny Öberg och
Maria Rudberg

Dynabyte
Dynabyte är ett IT-konsultbolag som växer organiskt och nu tar nästa steg i
utvecklingen genom en flytt till större, bättre och snyggare! Resan fortsätter i det
klassiska gamla KTH-huset på Drottninggatan i Stockholm, en kulturmärkt miljö
med fantastisk rymd. Konceptet ”Down the rabbits hole” bygger på olika alternativa
världar. En blinkning åt den digitala alternativa verklighe-ten, som Dynabyte sysslar
med dagligen.

Plats: Stockholm
Area: Ca. 800 kvm
År: 2015
Beställare: Dynabyte
Designföretag: Reflex Arkitekter
Kontaktperson: Jenny Öberg

Alla möbler är recyclade eller vintage.
Reflex har ansvarat för arkitektur samt ny inredning.

H&M HK och H&M IT
Reflex har samarbetat med Hennes & Mauritz under 13 år. Inflytt i det nybyggda
huvudkontoret på Drottninggatan/ Mäster Samuelsgatan skedde 2008 och därefter
har flera ombyggnationer och utvecklingsuppdrag av ny inredning utförts.

Plats: Stockholm city och Liljeholmen

Även IT-avdelningarna i Marievik är ritade av Reflex, och där pågår just nu en stor
etappvis ombyggnad av kontorlokalerna för ca 2800 medarbetare till aktivitetsbaserat
arbetssätt.

Beställare: H&M

Reflex har ansvarat för arkitektur, implementering av nytt arbetssätt samt ny inredning.

Area: Ca. 23 000 + 20 000 kvm
År: 2004- pågående

Designföretag: Reflex Arkitekter
Kontaktperson: Johan Linnros (H&M
huvudkontor) och Jenny Öberg (H&M IT)

Kineum
Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket speglar målet
med att skapa en byggnad som blir ett forum för nytänkande, kreativitet och möten.
Reflex ritar för Platzer och NCC en nybyggnad på 25 våningar i Gårda, ett expansivt
utvecklingsområde med närhet till Göteborgs centrum. Området vid E6:an har under
senare tid moderniserats och växt med nya bostäder och kontor, samt ett flertal både
nybyggda och planerade höghus.

Plats: Göeborg
Area: 30 000 kvm
År: 2018
Beställare: NCC
Designföretag: Reflex Arkitekter
Kontaktperson: Marco Testa

Följden av utvecklingen är en stor variation i skala och årsringar i den bebyggda
miljön. Kineum ska verka för att länka samman dessa årsringar och samtidigt skapa en
dynamisk plats framför höghuset, som ligger i anslutning till det befintliga Canonhuset.
Totalt skapas cirka 30 000 kvm service- och kontorsyta i den nya byggnaden. Dess
gestaltning utstrålar unicitet och ger den en medveten personlighet med stark
utstrålning och självförtroende.

Redbull
Red Bull energidryck har introducerat ett helt nytt koncept på marknaden för drycker.
Stockholmskontoret ligger bakom marknadsföringen: fritänkande men professionell.
RedBulls entusiasm för sport, äventyr, musik och konst manifesteras i inredningen
genom bland annat citat i frostning på glaspartier och bilder på opinionleaders.

Plats: Stockholm

Det grafiska uttrycket på burken med sol, romb, tjur och typsnitt inspirerade till
inredningen av kontoret. Läder-klädda möbler (tjuren), runda former (solen),
rombmönster i mattor och möbler samt tunna svarta detaljer och linjer (typsnittet),
som ramar och sladdar till lampor, återkommer som ett tema genom hela lokalen
och bidrar till en stark helhetskänsla. En elegant färgpalett av blått, svart och guld
kontrasterar mot naturliga material som marmor, läder och trä.

Designföretag: pS Arkitektur AB

Receptionen och loungen designades med ett flexibilitetstänk eftersom utrymmet
även används för event och fester. Den specialritade receptionsdisken är vik- och
flyttbar och kan utnyttjas till fullo i det flexibla utrymmet till exempel som bar.
Akustikpanelerna på väggarna med fototryck av sport och kultur återspeglar den
aldrig sinande energin i produkten och företaget.

Area: 780 kvm
År: 2015
Beställare: Redbull

Kontaktperson: Peter Sahlin

Skype
Skypes Sverige-kontor och R&D Lab ligger i Stockholm och är arbetsplats för
ca 300 personer som främst arbetar med audio- och videoutveckling för Skypes
olika plattformer.

Plats: Stockholm

Designen är baserad i Skypes anda - ett lekfullt, användarvänligt verktyg som
kopplar samman människor världen över. Lokalerna är kreativa och funktionella.

Beställare: Skype

Area: Ca. 1680 + 1520 kvm
År: 2012

Designföretag: pS Arkitektur AB
Kontaktperson: Peter Sahlin

Utifrån en idé om ett nät av sammankopplade noder har vi fått romboida och
triangulära former som är synliga i golv och designen av arbetsplatser, bord och
bardisk. De färgglada, lekfulla, bulliga formerna på övrig möblering kommer från
Skypes grafiska profil. Skypes logga är omtolkad till bollformad belysning runt hela
kontoret. Skype Stockholm arbetar främst med utveckling av audio och video och
detta manifesteras främst i de specialgjorda tapeterna med kablar, hörlurar och
mobilteknik. Lokalen har en extremt bra akustik, nödvändig för arbetet med ljud,
som har uppnåtts genom stora mängder väggabsorbenter med och utan tryck.

Telia-huset, Arenastaden
Arenastaden växer fram vid Solna Station, med Nationalarenan, Mall of Scandinavia,
kontor, hotell och bostäder. Ovanpå gallerian har Reflex utformat ett kontorshus om
45 000 m2. Hela huset hyrs av Telia som huvudkontor.

Plats: Solna, Stockholm

Fasaderna är glasade invändigt från bordshöjd och uppåt. Utsikten är magnifik. Det
nedersta kontorsplanet ligger 25 meter över mark, det översta 58 meter över mark,
vilket är högre än i Hötorgsskraporna. Fasaden består av olika typer av glas, vilket ger
olika intryck över dagen beroende på hur solen står.

Beställare: Telia

Komplexet knyts samman av en serie ljusgårdar, med gemensamma lokaler, mötesrum
och caféer. Kontoren utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Area: 45 000 kvm
År: 2016

Designföretag: Reflex Arkitekter
Kontaktperson: Anders Nordlund

Trustly
Trustly är ett ungt, snabbväxande företag på den glödheta, internationella FinTechscenen. Bara det senaste året har antalet anställda mer än fördubblats från 60 till 130.
Det nya kontoret manifesterar entusiasmen för innovation, stimulerar kreativitet och
är en mötesplats för partners och kunder. Kontoret känns både elegant och socialt och
underlättar digitala och fysiska möten. En hög professionell nivå samsas med avslappnande frukostar eller afterwork vid den kopparklädda baren. Miljön får medarbetarna
att trivas och idéer att växa och ta form.
Inredningen är sober med lekfulla inslag. Grundpaletten är dämpad; grått, svart och
koppar. Mötesrummen, delar av arbetsytorna och terrasserna utgör oaser med en
starkare färgskala. Mörka stålrör i specialsnickerier och möbler kombineras med
växtlighet, trä, glas och läder. Polerade och råa ytor blandas och är taktila inslag som
ger karaktär. Möblernas funktion är högt prioriterad, materialen påkostade och
intresset för design gör sig påmind i utformningen av specialmöbler, fotokonst och
utvalda föremål.

Plats: Stockholm
Area: 1350 kvm
År: 2016
Beställare: Trustly
Designföretag: pS Arkitektur AB
Kontaktperson: Peter Sahlin

Urban Escape, T29/T31
T29 och T31 är två exempel på komplexa om- och påbyggnadsprojekt av kontorsfastigheter i centrala city i Stockholm där fasaderna har som uppgift att läka samman befintlig
byggnadsvolym med en ny två- eller tre vånings påbyggnad till en sammanhållen
helhet.

Plats: Stockholm

T31 byggs på med tre våningar och får en ny form och en metallisk beklädnad i en varm
kopparton, som under ljusets inverkan är föränderlig, livfull och byter skepnad under
dygnets alla timmar. Ett led i ett hållbart byggande är att ge tillbaks till staden det man
tagit – och därför anläggs en urban park på taket med växtlighet, vattenspeglar och
rumsligheter av pergola. På så sätt främjas artrikedom och unika biotoper mitt i city,
som kan avnjutas av stadens invånare.

Designföretag: Reflex Arkitekter

T29, mot Sergels Torg, får två nya våningar och en helt ny gestaltning med en färgton
i champagne och blänkande glas. Påbyggnaden går att utläsa av de metall bågar som
spänner över de glasade takvåningarna och landar vid den tidigare takfoten. Byggnaden
öppnas upp i norr och söder vilket ger bygganden en tydlig riktning längs ”drakens
rygg”. Fasaden är tänkt som ett levande och glittrande ”skinn” i champagne-ton med
både täta, transparenta och halvtransparenta delar som utgörs av stående rektanglar
i aluminium, screentryckta glas och klarglas.

Area: 40 000 kvm ( T29: 13 000, T31: 27 000)
År: 2015–2017
Beställare: AMF Fastigheter

Kontaktperson: Johan Linnros
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För mer information besök reflexark.se eller psarkitektur.se
Frågor besvaras av:
Marco Folke Testa
marco.testa@reflexark.se
08-702 64 40
070-758 64 40
Peter Sahlin
peter@psarkitektur.se
070-723 50 21

