
creating better environments

Nellemann bygningen

En bisse med sjæl

Visse bygninger inviterer det rå og upolerede indenfor.

Det kan være som en opdatering af en aldrende arkitektur,
oftere som en ledsager til det moderne. I Randers har den
kommunale administration netop gennemført et eksempel på
det sidste: En forhenværende bilforretning, opført til Nellemann
Auto i 1999, er netop blevet indrettet til Randers kommunes
afdeling for Sundhed og Omsorg.

Mens bygningens modernisme af glas, beton og aluminium
tilbejler naturstenens stringens og brutalitet, kræver driftens
dagligdag i et hus med mange brugere fokus på effektiv
rengøring og nem vedligeholdelse. Indretningsløsningens
gennemgående tema af Marmoleum slate indfrier de modsat
rettede ønsker: Den rå, naturinspirerede æstetik i Marmoleum
slate mimer på perfekt vis årestrukturen fra skifer, mens den
banemonterede linoleum uden svejsetråd leverer en
smudsafvisende og homogen overflade til hurtig og
repeterende vask og pleje.

Samtidig leverer Marmoleum slate en lyddæmpet og
behageligt blød ’indpakning’ af de 2400 kvm., som anvendes af
hjemmeplejen såvel som rammer til kommunens borgere. Her
kan de få genoptrænet funktionsevne efter sygdom eller
ulykker. En fordel er det også, at Marmoleum slate tilbyder fem
forskellige farver, som tilsammen kan orkestreres i et noget
anderledes skifersprog.

Justesen Gulve, en del af Hammelsvang A/S, udførte opgaven i
et forbilledligt samarbejde mellem Nellemann og Randers
kommune, Justesen Gulve og Forbo Flooring. Flere
belægningstyper var i spil, inden turen hen forbi vinyl i flere
versioner endte ved Marmoleum slate, der vandt på
bæredygtighed, CO2 regnskab og indeklima.

Siden er resultatet blevet flot anmeldt af Randers kommunes
afdeling for Sundhed og Omsorg: - Den prægede linoleums
overflade giver et flot og spændende udtryk i gulvene, vurderer
vicekontorchef Jens Kjær, Randers kommune. - Resultatet
understøtter bygningens særkende, som også indeholder
buede vægforløb. Marmoleum slate smyger sig langs
bygningens spektakulære arkitektur.

Arkitekt Tegnestuen Monse i samarbejde med
Randers Kommune

Bygherre Nellemann a/s

Gulvlægger Hammelsvang A/S, Justesen Gulve
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Used products

Marmoleum
Modular
Lakelandshale

SpheraEnergetic
snow

Marmoleum
Modular
Newfoundland
slate

Marmoleum
Modular
Welshslate

SurestepLaguna
greige
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