
Köpcenter
Lösningar för invändig beklädnad 
och trivsamma lokaler
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Nya köpcenter, det ena tjusigare än det andra, byggs ett efter ett och gamla renoveras för 
att få ett nytt utseende. Köpcentren är dock inte längre enbart hus där man shoppar, utan 
upplevelserika helheter, där du har tillgång till såväl trafikcenter, bostäder, restauranger 
som hälsovårdstjänster.

Köpcentren är moderna, offentliga vardagsrum, där man spenderar tid, träffar vänner 
och shoppar nödvändiga eller mindre nödvändiga saker. Upplevelserna har blivit en allt 
viktigare faktor med tanke på köpcentrens dragningskraft. Centren tävlar även i trivsel – 
för en tävling är vad det är. Satsningarna syns även i inredningslösningarna.

I den här IdeaBook har vi sammanfattat olika projekt som vi har deltagit i. Hämta idéer ur 
den och fråga efter lösningar för att förverkliga dem.

Köpcentren moderna vardagsrum
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Böle station / Tripla

Böle station är en av Finlands livligaste stationer. 
I planeringen av den nya stationen har man med 
hjälp av restauranger och kaféer, tjänster samt 
högkvalitativa material för invändig beklädnad 
fokuserat på att eliminera ödsligheten som präglar 
vanliga stationshallar. Böle station är inkörsporten 
till köpcentret Tripla och ska locka förbipasserande 
att stanna till där. Snabba inköp kan du göra i 
stationen, men om du har lite mer tid kan du enkelt 
gå in i Tripla. Det är svårt att se någon tydlig gräns 
mellan dessa två.. 

450 m2 ArborLine-ribbelement – även som 
rumsavdelare

Arborlines ribbelement är delvis försedda med 
akustiskt tyg, och ribborna i elementen är 

utformade just för den här lokalen. Trämaterialet 
dämpar det halliknande intrycket i entrén och 
ribbelementen rytmiserar rummet. Samtidigt 
minskar ribbelementen ljudnivån i lokalen.

För Böle station utvecklade vi även en transparent 
ribblösning, som mjukar upp gränsen mellan 
ribbelement och glasväggar. Samma tema upprepas 
på ett fint sätt från ett rum till nästa. I lokalen finns 
tre olika typer av lösningar med ArborLine-moduler:

1. Ribbelement monterade direkt på en mörk 
bakgrundsvägg, som syns mellan ribborna

2.	 Ribbelement	med	svart	akustiskt	tyg	som	
bakgrund

3. Transparenta ribbelement på glasytor.
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I Ainoa finns massor av träytor och 
nedsänkta tak med intressanta former.

Köpcentret Ainoa

Köpcentret Ainoas krävande uppgift är att återge 
Hagalund i Esbo, som lidit av kontinuerliga 
byggarbeten, sin dragningskraft som handelsplats 
och trivsam mötesplats.

På samtliga våningar i Ainoa finns mängder av 
träytor i varma toner, både på väggarna och 
i undertaken. En stor och snygg detalj är en 

mönstrad vägg på övervåningen som är tillverkad 
av Puucomps brandsäkra akustikpaneler med 
ekfanerad yta och stor perforering. Samma mönster 
återfinns i de nedre delarna av räckena mellan 
våningarna.

Även i undertaken med fanerad yta finns 
intressanta former.
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Köpcentret Kaari

Köpcentret Kaari invid den livliga Ring ettan 
i Helsingfors har byggts på samma plats som 
en gammal hypermarket. Köpcentret lockar 
fortsättningsvis med en hypermarket, men 
samtidigt har utbudet utvidgats till att omfatta 
även kaféer och specialaffärer. Man har velat göra 
sig av med det gamla utseendet genom bland 
annat tydliga val av ytmaterial av högre kvalitet. 
Växtväggar bidrar med grönska i entréerna.

Metallister skapar kontrast till den 
eleganta träytan.
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Bergvik – krävande taklösningar

I Karlstad i Sverige finns ett imponerande 
köpcentrum, där vi genomförde krävande lösningar 
i undertaken. Träelementen i taket i gångarna 
består av olika långa ribbor, som tillsammans bildar 
vågor. Puucomps ribbor och vitlackade skivor 

i askfaner installerades av Interoc Akustik. De 
utmanande lösningarna krävde ett tätt samarbete 
mellan Puucomp och Interoc, eftersom alla skivor 
och monteringslösningar skräddarsyddes efter 
kundens önskemål.

Böljande ribbelement, nedsänkta trianglar 
i taken och akustiska trianglar på väggarna 
– alla intressanta och snygga lösningar, 
som visserligen krävde noggrann planering 
och ett tätt samarbete.
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GoodZone – imponerande undertak 
med fanerad yta
I köpcenter finns det i allmänhet stora entréer, 
vars helhetsintryck domineras av stora tak- och 
golvytor. Det här gäller även i det eleganta 
köp- och fritidscentret GoodZone i Moskva som 
lockar kunder ur den välbärgade medelklassen. I 
köpcentret genomförde vi imponerande undertak 
med träfanerad yta, vilket ger hela centret ett varmt 
och exklusivt intryck.

I köpcentret installerade vi totalt 14 000 m2 
undertaksskivor, inklusive täckskivor och 
specialprofiler, med äkta bokfanerad yta. På 
Puucomp hade vi ett tätt samarbete med 
vår lokala partner, Unikom. Vi utvecklade 
en speciell Z-profillist just för de krävande 
undertaksmonteringarna i det här objektet.



Undertaksskivorna med bokfanerad yta 
skapar en exklusiv atmosfär på en yta på 
över 14 000 m2.
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Köpcentret Itis

Det stora köpcentret Itis finns i östra Helsingfors. 
Det har byggts ut i flera repriser genom åren. Den 
breda korridoren i mitten har glastak, som vackert 
silar ljuset. Det finns inte alltid naturligt ljus, vilket 

gör att innerbelysningen är viktig. I Itis lyser lysrör 
upp träytorna på ett vackert sätt och skapar en 
varm kontrast till glasytorna.
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Utbyggnaden av köpcentret Iso Omena 
till affärscentrum

Hur kan man inkludera ett stort köpcentrum i ett 
nytt affärscentrum på ett fungerande sätt? För ett 
par år sedan byggdes metron och en busstation för 
anslutningstrafik invid Iso Omena, vilket innebär 
att det finns många potentiella kunder där som 

man ville locka även till våningarna högre upp i det 
utbyggda köpcentret. De högglansiga Puucomp-
skivorna i hisslobbyerna visar att de inte enbart 
är platser för passage. Färgerna anpassades efter 
köpcentrets karakteristiska färger.

Högglansiga laminatskivor passar bra 
bredvid bildskärmarna. Den rosa färgen 
är köpcentrets varumärke.
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De äkta träytorna och naturbilderna 
skapar en stämningsfull och stressfri 
Finlandsbild för turisterna.

Helsingfors-Vanda – köpcentret och 
upplevelserummet Aukio i non-Schengenområdet

En bit av Finland mitt på flygplatsen, ett sådant 
upplevelserum är Aukio. Träbeklädnaden i rummet 
är en viktig del av bilden av och informationen om 
Finland. Den fanerade väggen tillsammans med den 
projicerade texten fungerar på ett kreativt sätt som 
en informationsvägg, där det berättas om bland 

annat Finlands natur. Aukio är en plats för stillhet 
bredvid affärsgången.

Naturteman återfinns även som akustikperforerade 
bilder.
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Köpcentret Valkea – ljusets rytm

Köpcentret Valkea i centrum av Uleåborg 
sammankopplar två affärskvarter på den 
takförsedda gatan Kesäkatu – en passage som alltid 
är öppen för stadsborna. Kesäkatu har byggts där 
en gata tidigare låg och påminner fortfarande om 

en gata – nu dock som en tydlig del av köpcentret. 
Stadsrummen i Valkea ger alltid skydd och ljus 
även under den mörka tiden i norr. I Valkea är det 
även värt att vända blicken uppåt och beundra de 
infällda lamporna i taket.

Glöm inte att titta på de infällda 
lamporna i taket när du strövar 
omkring i Valkea.
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