
Designkoncept



Denna landscraper – skyskrapa i 
horisontalläge – är formad efter musikens 
värld. Fasaden är täckt med glaspuckar 
som dansande reflekterar omvärldens ljus 
och byggnadens sida pryds av ett stort 
konstverk skapat av Jesper Nyrén. Inne i 
Sthlm 04 välkomnas besökare av en ljus 
och öppen entré med väggar av glas, högt 
i tak och en restaurang. De åtta våningarna 
utgör flexibla kontor och högst upp i huset 
finns en gemensam takterrass med grönska 
och utsikt. Det går att välja mellan fyra olika 
designkoncept – alla inspirerade av Josef 
Franks kända mönster – för att ge ert kontor 
en personlig karaktär. 
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Innehåll



Josef Frank

Josef Frank var en österrikisk designer, 
formgivare och arkitekt som förändrade 
Sveriges form- och designhistoria för 
alltid. Han var en pionjär inom 
funktionalismen och tillhörde de tidiga 
Wienmodernismens huvudpersoner. 
Frank tilltalades av ett friare, konstnärligt 
präglat stilideal och utvecklade sitt 
eget uttryckssätt som utgick från 
bekvämlighet, hemtrevnad och 
färgrikedom. Han hämtade inspiration 
från alla tider och rum, och vägrade att 
begränsa sig. I inredningarna ville han 
inkludera naturens färger och former 
för att rummet skulle andas och 
utstråla frihet. Standardiserade 
inredningar gjorde människor tråkiga 
och enformiga, tyckte han.

Redan som ung skapade Frank 
mönster baserade på flora som 
bottnade i ett stort botaniskt intresse. 
Han växte upp i Wien där han  studerade 
arkitektur och under 1920-talet drev 
han sin egen inredningsbyrå. 1933 
flydde Frank som 50-åring till Sverige 
från nazisterna. Han blev anställd på 
Svenskt Tenn där han tillsammans 
med vd:n Estrid Ericsson skapade 
former och mönster som ansågs 
banbrytande för sin tid. Efter endast 
några år tillsammans slog de igenom 
internationellt och ställde ut sin konst i 
både Paris och New York. Deras 
uppmärksammade design med 
modiga kontraster och färger kom 
att bli själva modellen för begreppet 
Swedish Modern.

© Svenskt Tenn



1. Köksgolv Klinker, cement bone från Centro. Storlek: 300x600 mm. Kulör: 124761.
2. Handtag Zenith rostfri från Marbodal. Längd: 40 mm. Kulör: 3276980000. 
3. Köksvägg Kakel, grynna hexagon från CC Höganäs. Storlek: 100x100mm. Kulör: G016HEX. 
4. Bänkskriva Mullvad matt från Marbodal. Grå bänkskiva i laminat med rundad kant. Kulör: 616.
5. Skåp Arkitekt plus mellangrå från Marbodal. 19 mm MDF, NCS S 5500-N.
6. Kontorsgolv Textilmattor, Epoca Pro dark grey från Ege. Kulör: 0686770.
7. Mötesrumsgolv Textilmattor, Una Grano WT light beige från Ege. Kulör: 0825240.
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BOWS
Mönstret Bows producerades 1960 
baserad på en mattdesign som Franks 
tidigare inredningsbyrå Haus & Garten 
tog fram 1929. Till skillnad från hans 
andra tygmönster som är helt 
inspirerade av naturen, är detta baserat 
på ett beläggningsmönster och andra 
abstrakta geometriska former.



 1.     Köksgolv Klinker, svart cement från Centro. Storlek: 300x600 mm. Kulör: 124762.
2.     Handtag Edge Straight antik brons från Marbodal. Längd: 40 mm. Kulör: 3278280000.
3.     Köksvägg Kakel, Nova Arquitectura från CC Höganäs. Storlek: 97x297mm. Kulör: CM5514 Nova Atlas Blue. 
4.     Bänkskriva Ferro grafi t från Marbodal. Laminat med rundad kant. Kulör: 612.
5.     Skåp   Arkitekt plus beige från Marbodal. 19 mm MDF, NCS S 2005-Y20R.
6.     Kontorsgolv Textilmattor, Epoca Pro grey från Ege. Kulör: 0686715. 
7.     Mötesrumsgolv Textilmattor, Reform Terra dk.blue från Ege. Kulör: 079456048.
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ROX & FIX
Efter ett besök på den kinesiska 
avdelningen vid Metropolitan Museum 
of Arts i New York fick Frank 
inspirationen att ta fram mönstret Rox 
& Fix. Mönstret föreställer toppiga 
bergssiluetter vars konturer växlar, 
vilket får blicken att söka sig längre in i 
mönstret. Det här sättet att rita är vanligt 
i den kinesiska konsten. Namnet är en 
ordlek som antyder ”rocks and figs”. 
Mönstret som skapads under 1940-
talet trycktes för första gången så sent 
som 1994.



1. Köksgolv Klinker, cement grå från Centro. Storlek: 300x600 mm. Kulör: 124766. 
2. Handtag Edge straight borstad mässing från Marbodal. Längd: 40 mm. Kulör: 3278290000.
3. Köksvägg Kakel, grynna från CC Höganäs. Storlek: 96x96mm. Kulör: G28 light green (grynna 4428).
4. Bänkskriva Grå betong från Marbodal. Laminat med rundad kant. Kulör: 600.
5. Skåp Arkitekt plus ek 19 mm fråm Marbodal. Slät ekfanerad lucka med svagt rundad kant.
6. Kontorsgolv Textilmattor, Epoca Pro mouse grey från Ege. Kulör: 0686710.
7. Mötesrumsgolv Textilmattor, Epoca Classic dark green från Ege. Kulör: 0780365.
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LA PLATA
Mönstret La Plata formgavs 1943–
1945 och fick sitt namn efter Rio de la 
Plata, den stora flodmynningen utanför 
Buenos Aires. Originalritningarna går i 
blå toner, men mönstret finns nu även 
i grönt efter ett tygprov som bevarats i 
Svenskt Tenns arkiv.



1. Köksgolv Klinker, cement svart från Centro. Storlek: 300x600 mm. Kulör: 124762.
2. Handtag Stilren grepplist, zenith vit från Marbodal. Längd: 40 mm. Kulör: 3277080000.
3. Köksvägg Kakel, grynna hexagon från CC Höganäs. Storlek: 100x100mm. Kulör: G07HEX light grey/ blue.
4. Bänkskriva Fantasi ljusgrå från Marbodal. Laminat med rundad kant. Kulör: 249.
5. Skåp Arkitekt plus vit 19 mm MDF från Marbodal, NCS S 1002-Y.
6. Kontorsgolv Textilmattor, Epoca Pro medium grey från Ege. Kulör: 0686740.
7. Mötesrumsgolv Textilmattor, Epoca Structure dark grey från Ege. Kulör: 0720770.
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CELOTOCAULIS
Mönstret skiljer sig från många av 
Franks andra textilmönster eftersom 
motivet är regelbundet och med 
enbart en mindre mönsterförskjutning. 
Första delen av namnet kommer från 
det asiatiska blomsläktet Celoto, 
som kännetecknas av ett plym-
liknande blomknippe och andra delen, 
Caulis, betyder blomstjälk på latin. 
Frank designade mönstret år 1930.
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Om Gatun
Arkitekter

Gatun är en arkitektbyrå med människan i 
fokus och står för human och nytänkande 
arkitektur inom kontor, bostäder, energi, 
publika miljöer och stadsbyggnad. 
De tror på att arkitektur är en blandning av 
funktion, teknik och konstnärligt uttryck. 
Varje projekt för Gatun är unikt och de 
strävar alltid efter att utmana beställare 
samt medarbetare för att överträffa 
förväntningar. Med hjälp av deras
arkitekter, ingenjörer och inredare har 
Gatun breda kunskapsområden och
perspektiv för att möta nya utmaningar, 
såväl sociala och ekonomiska som 
miljömässiga.

Anteckningar



Skanska Fastigheter Stockholm AB
www.sthlmnew.se

Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm, Sverige
Tel. 010-448 00 00


