
Zerva

"Vi ønsket at vår bygning skulle avvike fra mengden og tiltrekke
seg oppmerksomhet. Nå fungerer fasaden på en måte som et
visittkort, sier Marcus Dyberg, konsernsjef i Zerva, om selskapets
nye bygning.
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"Vi ønsket at vår bygning skulle avvike fra mengden og tiltrekke seg oppmerksomhet. Nå fungerer

fasaden på en måte som et visittkort, sier Marcus Dyberg, konsernsjef i Zerva, om selskapets nye

bygning.

Andre krav var at bygningen skulle ha en form som skiller seg fra mengden samt at lokalene

skulle være egnet kundeservice og kontorbruk. PLS har bygget bygningen som ligger i Skøvde,

sør-Sverige. Denne to-etasjes bygningen har fått navnet «Zervahuset» og ligger omtrent tre

kilometer nordøst for Skøvde sentrum.

Lokalt landemerke

På Zervahus første etasje er det en butikk og i øverste etasje er det kontor- og møterom. Den

østlige delen av bygningen er leid ut til et rengjøringsfirma."I stedet for å velge en ren, litt kjedelig

fasade med lysskilter valgte vi å gjøre noe helt nytt, sier Marcus Dyberg.

Bygningens vestlige fasade har en fasadekledning med Ruukki Emotion fasadesystem.

Fasadekassettene er perforert slik at overflaten danner Z-bokstaver, som er selskapets logo.

Effekten og det visuelle inntrykket er blitt forbedret med integrert LED-lys bak fasadekassettene.

"I planleggingsfasen fortalte arkitekten oss at det ville være mulig å gjøre noe helt nytt. At vi kunne

gi fasaden mønstre og lyseffekter. Forprosjekteringen så veldig bra ut, så vi bestemte oss for å gå

videre, sier Marcus Dyberg.

Nærmere til kundene

Zerva er et servicesenter for alt fra små bedrifter til restauranter og rengjøringsselskaper. I tillegg

til rengjøringsprodukter kan kundene bestille kontorrekvisita, pizza-bokser og alle andre

nødvendige produkter for deres virksomhet. Produktporteføljen er tilpasset for å hjelpe kunden

med så mye som mulig fra ett og samme sted.

Før Zerva, var selskapets virksomhet konsentrert til fabrikken, men nå er forretningsstedet

nærmere kundene.

Ekstra innsats som gir oppmerksomhet
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Marcus Dyberg forklarer at Ruukkis leveranse samsvaret med ordren og at montasje kunde skje i

henhold til tidsplanen.

"Fasadenes andel av den totale byggekostnaden var ekstremt liten, men det ga bygningen en

identitet. Ettersom bygningen er annerledes, iøynefallende og lett gjenkjennelig, snakker folk

allerede om Zervahuset, og vi har bare mottatt positiv respons. "
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