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Bergvik - Karlstad

IdeaBook 
Fantastiska objekt och fina ytor



Premium Wood Experiences
Vi tillverkar ytor enligt dina idéer – både inne och ute.

Redan i planeringsskedet hjälper vi dig att hitta de bästa 
materialen och lösningarna för förverkligandet av dina idéer.

Puucomp är ytmaterial och bra service. 

Kontakta oss!

Puucomp i Sverige: 

● CDC Ceiling Stephan Söderlind
● Tfn: +46 (0) 70 346 80 18
● E-post: stephan.soderlind@cdcab.se
● www.cdcab.se



Hilton 7

Lilla Alby

Klaraporten

SF Bio

Läs om våra fantastiska objekt 

● Copperhill Mountain Lodge - Åre

● Bergvik köpcenter - Karlstad

● Hilton 7 - Stockholm

● Stadsbyggnadskontor - Västerås

● SF Bio - Stockholm

● Klaraporten  - Stockholm

● Lilla Alby -  Sundbyberg 

● Cafe Bra Dag - Umeå

Copperhill Mountain 
Lodge Cafe Bra Dag

Bergvik
Västerås



Bergvik - Karlstad

Copperhill Mountain Lodge – Åre



Copperhill Mountain Lodge är ett lyxhotell på skidorten 

Åre till vilket inspirationen har hämtats från den 

romantiska stilen i nordamerikanska timmerstugor. 

Hotellet är ritat av arkitekt Peter Bohlin och hans 

samarbetspartner Richard Tegnér från AIX Arkitekter.

Trä är ett av de viktigaste elementen i den påkostade 

inredningen. Tack vare Puucomps fanerteknik 

genomfördes arkitektgruppens ambitiösa planer inte 

bara kostnadseffektivt, utan även med hög kvalitet och 

exakt enligt tidtabellen. Inredningen av ett helt lyxhotell 

genomfördes med en liten mängd kvalitetsträ!
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Bergvik - Karlstad

 Puucomps innerväggsbeklädnad med 
Oregon Pine-ytskikt



Bergvik Köpcenter – Karlstad



De vitlackade inredningsskivorna ger 
köpcentret ett modernt och ljust utseende.

Även akustikskivorna är tillverkade av 
samma vitlackade askfaner som Puucomps 
inredningsskivor. Enhetliga färgnyanser 
skapas med hjälp av systemet OneTone. 

Stil, bra akustik, 
unika former och 
krävande lösningar
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Bergvik - Karlstad

Hilton 7 – Stockholm



Kontorsfastigheten Hilton 7 färdigställdes 
under 2018. Den har planerats av 
arkitektbyrån Sweco Architects AB.

Fastighetens unika stil och högkvalitativa 
material skiljer den från andra förstklassiga 
kontorsfastigheter. Objektets fasader och 
inredning har planerats in i minsta detalj: 
mängder av varma trämaterial och även en 
del speciella lösningar har använts i de inre 
väggbeklädnaderna.

Ljusa träytor och 
fulländade detaljer



Glas- och träytor bestående av 

trianglar ger ett personligt 

utseende, som balanseras upp av 

jämnt ljusa träytor. Puucomps 

inredningsskivor och -lister har 

använts på ett mångsidigt sätt.



Bergvik - Karlstad

Stadsbyggnadskontor – Västerås



Ljusa inredningsskivor, 
bokhyllor och faner till dörrar  
Stadsbyggnadskontoret i Västerås har totalrenoverats med 

Puucomps inredningspanel. I leveransen ingick förutom 

björkfanerad väggpanel, även faner till dörrar och material 

till de integrerade bokhyllorna i samma utförande.

 



Bergvik - Karlstad

SF Bio – Stockholm



SF Bio är bion där man 
traditionellt har presenterat 
bolagets filmpremiärer

Den unika och traditionella miljön i vestibulen har Puucomps 

böjda vägg- och takskivor med yta av askfaner. De svåra 

formerna och bristen på utrymme gjorde objektet intressant 

och krävande.



Bergvik - Karlstad

Klaraporten – Stockholm



Akustikskivor som en vacker 
del av inredningen

Klaraporten är spar- och pensionsbolaget SPP's miljöcertifierade 

och prisbelönta huvudkontor, som har en vacker vy över 

Stockholm utanför fönstren.

Puucomps träfanerbeklädda inrednings- och akustikskivor.



Bergvik - Karlstad

Lilla Alby skola – Sundbyberg  



Med bra arkitektur och 
materialval skapas 
en trevlig studiemiljö

I tillbyggnaden till Lilla Alby skola har Puucomps 

innerväggsbeklädnad med yta av björkfaner använts. En 

stor del av skivorna har dessutom akustikperforering, för 

att bullret inte ska störa de som vistas länge i skolan.



Bergvik - Karlstad

Cafe Bra Dag – Umeå



Text





Intressanta objekti i andra länder
● Helsinki-Vantaa Vanda, Finland

● Restaurang Palace Helsingfors, Finland

● Åbo Stadsteater Åbo, Finland

● Energinet Fredericia  Denmark

● Hotel Golden Tulip Delft, Nederländerna

● GoodZone Mosva, Ryssland



Premium Wood Experiences
Puucomp Arkitekttjänst hjälper dig att hitta lämpliga material, 
ytbehandlingar och lösningar. Vi stöder dig även under 
byggprojektets gång. Kontakta oss när du funderar på 
fasadmaterial eller inre väggbeklädnader. Tillsammans hittar vi 
den bästa lösningen för ditt projekt.

● Puucomp-inredningsskivor   
● ArborLine-ribbelement  


