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Moskvas nya affärscentrum
GoodZone valde Puucomps
fanerskivor
Det ståtliga affärs- och fritidscentret GoodZone i Moskva, som blev färdigt under våren
2014, har finslipats med finska Puucomps fanerade innertaksskivor. Det högklassiga och
trivsamma affärscentret är ett av få i Ryssland som riktas till den snabbt växande övre
medelklassen.

Läge, utbud och tilltalande omgivning är några av trumfkorten
Till affärscentret önskade man absolut undertak i träutförande, eftersom de harmoniserar bra med den allmänna stilen. Puucomp vann den hårda internationella konkurrensen
tillsammans med sin lokala partner Unikom. På bygget installerades allt som allt över 14
000 m2 dels släta, dels akustikperforerade samt bokfanerade undertaksskivor, inklusive
kantskivor och specialprofiler.
Enligt Unikoms ledning skall moderna affärscentran i Ryssland spegla naturen med
träet i fokus. Äkta trä betonar gemenskapen mellan människa och natur. ”Valet av Puucomp påverkades först och främst av att produktens yta består av äkta trä, men också
av att panelernas bottenskiva är obrännbar. Detta är en absolut förutsättning för de
stränga säkerhetskraven i offentliga miljöer.”

Det internationella
storprojektet lyckades bra
I stora internationella byggprojekt är det flera arkitekter, entreprenörer och leverantörer inblandade. Därför är det också svårt att nå ett verkligt samförstånd för ett effektivt löpande arbete.
”Vi lyckades bygga upp vår verksamhet på ett sätt där de tekniska och estetiska frågorna vid
installationen av Puucomps paneler inte försvårade vårt samarbete med arkitekterna och de
andra entreprenörerna, även om de tekniska lösningarna var invecklade och avvek från standarden. Puucomps aktiva närvaro och deltagande både under montaget och i samband med bearbetningen av övriga detaljer hjälpte till att lösa problem som uppkom under bygget”, berättar
man på Unikom.
Att genomföra ett så stort projekt kräver sträng kontroll i varje arbetsskede. Att detta projekt
lyckades så väl berodde på Puucomps tillbörliga kvalitetskontroll vid installeringen av panelerna. Därför representerar de hög kvalitet i det färdiga affärscentrat, oberoende av var i byggnaden de återfinns.
GoodZone ligger på ett utmärkt ställe i Moskvas södra förvaltningsområde, i närheten av
tre huvudleder som leder in till staden. Affärscentrat betjänar en betydlig del av den växande
stadens 12 miljoner invånare. Arean sträcker sig över 56 000 m2, som delas mellan nästan 200
affärslokaler och erbjuder högklassiga samt mångsidiga butiks- och underhållningstjänster samt
tjänster inom skönhets- och restaurangbranschen.

En samlad helhet- allt från
små detaljer till flexibla
leveranstider
”En så här stor leverans till ett ryskt byggprojekt är verkligen av stort värde för Puucomp. Vi har
visat att vi kan ge konkurrenskraftig helhetsservice, produkter av hög kvalitet och flexibla leveranstider även i mycket stora projekt som detta. För just det här bygget utvecklade vi en speciell Z-profillist för installeringen av undertaket.”

Kari Hallman, CEO
Puucomp

Puucomp är en av Skandinaviens ledande leverantörer av fanerade inredningar och
akustikpaneler. Kristinestad, Finland, har exporterat sin expertis med trä till Sverige
sedan tidigt 1600-tal. Puucomp fortsätter denna tradition med idag 40 yrkesmän och
-kvinnor inom träinteriörer.
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