MØBLER
Inspiration & Rabataftale

PAUSTIAN2GETHER ER HELT SIN EGEN
Vi er en ny aktør med kendte ansigter og et stærkt fokus på erhverv og det offentlige marked.
Med en ny partnerkreds er vi sammen med hovedaktionæren Paustian A/S gået sammen om
etableringen af en stærk aktør på det danske kontraktmøbelmarked.
Vores tilgang til kunder og leverandører vil være meget anderledes end markedet hidtil har set.
P2G bygger på viden og passion og i stedet for at etablere en stor tung virksomhed, vil vi arbejde
agilt og i stedet tilknytte en række strategiske partnerskaber samt invitere markedet til læring med
de bedste kapaciteter i Danmark.
P2G arbejder tæt sammen med spændende bæredygtige og cirkulære virksomheder i Danmark
og Europa, og med Paustians historik inden for kvalitetsmøbler og fokus på design har vi det rette
match for at indrette og møblere i en ressource bevidst verden:
• P2G’s tilgang til kunder, og leverandører, er anderledes end markedet har set indtil videre –
vi tror ikke på det traditionelle kunde/leverandør forhold men på partnerskaber.
• P2G bygger på viden, passion og et fantastisk netværk –
sammen med vores partnere vil vi inspirere og nytænke.
• P2G vil ikke etablere en stor tung virksomhed – vi vil arbejde agilt med strategiske partnerskaber
samt invitere markedet til læring med de bedste kapaciteter i Danmark.
P2G beskæftiger sig udelukkende med kontraktmarkedet samt undervisningsinstitutioner, men deler
samme interne kompetencer og synergier med flere af Franz Longhis selskaber. Udover Paustian A/S
deler Paustian2Gether hus med flere stærke virksomheder indenfor bæredygtighed.
Vores samarbejdspartnere vil derfor opleve et levende hus gennemsyret af social og miljømæssig
bæredygtighed.
Vi ser frem til et godt samarbejde og I er naturligvis altid velkommen til at kontakte os hvis I har en
forespørgsel.
					Med venlig hilsen
					 Jens og Ruben

Jens Rosendal Pedersen
Projektchef & Partner
Mobil: 42 44 77 80
Mail: jrp@paustian.dk

Paustian2Gether Aps, Libaugade 1, 1.sal, 8000 Aarhus C

Ruben Thode
Projektchef & Partner
Mobil: 29 84 40 10
Mail: rtt@paustian.dk
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Reference:
Artium skole og kulturhus i Brande
Paustian2Gether står bag indretningen hos
Artium skole og kulturhus.
Stor tak til Ikast-Brande Kommune, gpp
arkitekter og Nerd Architects for et rigtig godt
samarbejde, der har sikret at Ikast-Brandes
forventninger og behov er blevet indløst til
alles tilfredshed.
Projekt:
At bygge og indrette en skole og kulturhus til
fremtiden.
Det værdibaserede byggeprogram skulle
forstås som en sammensætning af de
ambitioner, behov, ønsker og målsætninger,
gældende for den nye folkeskole og det nye
samlede byggeri.
I fællesskab har vi skabt
“Verdens bedste Kulturskole i Brande”
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KLAR MÅLSÆTNING FRA PROJEKTGRUPPE BAG ARTIUM.
Paustian2Gether fik tildelt den fornemme opgave at indrette Artium Skole,
hvor Læringsfællesskaber var af højeste prioritet.
Skolens forskellige miljøer skulle designes, så skolen kan fungere som et stort
læringsfællesskab i løbet af året, og så skulle der tages hensyn til individuelle
forskelligheder og elevernes mulighed for at interagere socialt.
Dvs. at alle skal kunne bevæge sig sammen, uden at være tvunget til det, samtidig
med at rummenes udformning og indretning skal kunne danne ramme om og
stimulere fællesskabsdannelse – både fagligt og socialt indenfor områderne:
• Indskoling
• Mellemtrin
• Udskoling
Det betød for indretningen at der skulle tages højde for, at børn udvikler sig gennem
forskellige udviklingstrin, og at de kræver forskellige udfordringer.
Med fokus på det fleksible skolemiljø er Artium indrettet til at favne:
Bevægelse
Mulighederne for kropslig udfoldelse, motorisk træning og aktivitet blev tænkt ind,
Det er vigtigt når vi indretter fremtidens læringsrum, således at man aktivt kan omsætte
læring og teoretisk viden i de forskellige fag til aktiv handling og bevægelse – inde som
ude. De fysiske rammer imødekomme ligeledes forskellige interesser og behov for
udfordringer. Hvordan hinker man matematik?
Eller hvordan bevæger man sig til musik i idræt?
Faglighed
Rum og indretning blev afkodet, så de i dag stimulerer faglighed, innovation og
tværfaglighed individuelt såvel som i fællesskaber, så idéer kan udvikles og omsættes
i eksperimenter.
Rummene giver nu plads og mulighed for kontinuitet i længerevarende projektarbejde.
Fleksibilitet
Rummene er indrettet fleksibelt til forskellige formål og arbejde af varierende størrelser
og i grupper – mindre og større.
Relaterede og kodede rum kan anvendes både i forbindelse med faglighed og i forbindelse med generelle og tværfaglige projektarbejder.
Oplevelser
Arkitekturen er både et funktionelt og et æstetisk anliggende. Rum og indretning
skaber muligheder for, at børn og unge inspireres uden at lægge mærke til det.
Den gode arkitektur stimulerer og giver mange gode oplevelser – både faglige,
sociale og stedlige.
Derfor er Artium skole indrettet således, at den stimulerer de bedste oplevelser på
stedet gennem de forskellige tidspunkter af døgnet og året.
Artium skolen er blevet et rigtig godt lære- og værested.
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Susanne Rasmussen
Skoleleder på Artium
Børnene kan godt lide at sidde og
arbejde ude i små klynger.
Og der er virkelig mange forskellige
“ Nogetatafarbejde
det derpå
fungerer
måder
her. specielt
godt, i vores
vi har så
Børnene
kan indretning,
både siddeerpåatgulvet,
på
mange
små
huler undenfor klasserne.
stole
eller
puffer.

Susanne Rasmussen
Skoleleder på Artium

Udtalelse fra Susanne:

Det er super
at vi både
kan samle
Noget
af det godt
jeg gerne
vil fremhæve,
er
børnene og give
og så
muligheden
for atinformation
lære på forskellige
sende dem ud og arbejde selv.
måder.
Det at træde ind ind i det her univers
af dæmpede lyde, bløde farver er helt
specielt.
Børnene kan boltre sig og lære samtidig.

Skolens indretning understøtter de
Børnene kan
godt lide at
og arbejde
forskellige
læringsstile
påsidde
en rigtig
fin
ude i små klynger. Og der er mange
måde.
forskellige måder at arbejde på her.
De kan
både
sidde
på gulvet,
på helt
stole
- jeg
synes
resultatet
er en
Det er super godt, at vi både kan samle Altså
eller
puffer.
fantastisk
skole”.
børnene og give information, og så
sende dem ud og arbejde selv.
“ Noget af det der fungerer specielt
godt, i vores indretning, er at vi har så
mange små huler undenfor klasserne.

Mulighed for kropslig udfoldelse, motorisk træning og aktivitet
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Work2Split FLUX + Work2Stack
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WORK2SPLIT FLUX MØBELSERIE
Innovation og et stærkt fokus på multifunktionalitet, mødes i
denne møbelserie, designet af NERD architects i samarbejde
med Paustian2Gether.
Bløde former smeltes sammen i et modulært møbelsystem, som kan
kombineres på et utal af måder, og dermed understøtte en lang række
forskellige aktiviteter og arbejdssituationer.
De enkelte elementer kan sammensættes og således kan modulerne
tilpasses rummets funktion og størrelse. De bløde kurver muliggør at
forskellige gruppestørrelser kan samles ved et og samme bord, med
ansigtet rettet mod en eller flere elever.
Bordpladernes design giver mulighed for at eleverne kan sidde med
forskellig afstand til hinanden, og samtidig understøtter den varierende
bordbredde forskellige aktiviteter, fra arbejde med større plancher til
mindre skriveopgaver.

7

Rum med plads til formidling, samarbejde og fordybelse
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Anvend plantekasse og bænke/ kasser som inddeling af større rum
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Gentænkning af klasseværelset:
Fra traditionelle rækker til aktivitetsbaserede læringsmiljøer
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Fleksibilitet:
Møblerne kan opstilles til forskellige formål og arbejde af varierende størrelser
og i grupper – mindre og større.
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REFERENCE
SAS INSTITUTE

12

REFERENCE
BRØNSHØJ

13

RABATAFTALE FOR SKOLEINDKØB
Rabataftale med Paustian2Gether.
Vi er også leverandør i special Inventar, kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Paustian2Gether

Work2Split FLUX. Bord + taburet

Work2Lounge. Sofa + puf

Work2Cube. Højbord

Work2Cube. Bord
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RABATAFTALE
Leverandører

Savir Design

Sono
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RABATAFTALE
Leverandører

Lintex

Softline
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RABATAFTALE
Leverandører

CUBE Design

PAUSTIAN
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RABATAFTALE
Leverandører

HAY

Randers + Radius
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RABATAFTALE
Leverandører

&Tradition

Muuto
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PAUSTIAN2GETHER.DK

