SPA I VÄRLDSKLASS

LUX ELEMENTS ▪ RUNDA FORMER ▪ MODERNT BYGGANDE
KOMPROMISSLÖS DESIGN ▪ FUKTSÄKER LÖSNING

Raison d’Etre Spa erbjuder ett 30-tal
olika behandlingar. Bland annat
en nordisk badritual som innefattar
bastu och kallt vatten, skrubbning
och näringsgivande masker.

Lux Elements – från idé till färdigt objekt

Allt fler upptäcker
fördelarna med det
fuktsäkra och formbara
byggmaterialet
Lux Elements.
Produkterna används
till spektakulära
lösningar på
spa-, wellness- och
badanläggningar över
hela världen. Senast i
raden är det omtalade
Raison d’Etre Spa
på Grand Hôtel
i Stockholm.

▪ Idé, skiss och detaljplanering från kunden
▪ Hjälp från Lux Elements vid detaljfrågor
▪ Framtagning av en teknisk ritning
för godkännande hos Lux Elements
▪ Tillverkning av de olika komponenterna
▪ Testuppbyggnad hos Lux Elements
▪ Transport till byggnadsplatsen
▪ Montering genom entreprenören
▪ Teknisk service under bygget

EN HYLLNING TILL
DET NORDISKA BADET
Den 12 november 2009 invigdes Raison d’Etre Spa på Grand
Hôtel i Stockholm. Här erbjuds besökaren en spaupplevelse
utöver det vanliga, i en elegant och vitaliserande miljö med
tydlig nordisk prägel.
Raison d’Etre Spa är ritat och inrett av arkitekten Per Öberg
som tidigare skapat ett flertal spaanläggningar och högklassiga hotellinredningar runt om i Europa.
– Vi inledde med en lämplighetsstudie för att undersöka om
det överhuvudtaget var möjligt att bygga ett spa i de befintliga
lokalerna. De största utmaningarna var fuktproblematiken och
logistiken. Det krävdes ett grundligt trixande med planlösningen för att få till övergången mellan våta och torra avdelningar.
Renlighet och hygien är a och o för gästerna, säger arkitekt
och inredningsarkitekt Per Öberg som haft ett nära samarbete
med spakonsulten Raison d’Etre.

Arkitekturen utgår från den klassiska jugendstil som kännetecknar Burmanska Palatset (tidigare mer känt som SAF-huset),
en angränsande fastighet till Grand Hôtel på Blasieholmen
som förvärvades 2004. Raison d’Etre Spa präglas av den
nordiska naturen med inslag från den svenska skärgården.
Kalksten från Gotland är det dominerande stenmaterialet och
poolernas bottnar är täckta med svart skiffer från Grythyttan.
Särskilda skärgårdsmotiv har återskapats i stora mosaikverk i
utvalda delar av spaanläggningen, där varje enskild mosaiksten är handplockad från Italien. Alla material är omsorgsfullt
utvalda för att minimera påfrestningen på miljön.
– Vi har arbetat aktivt med de befintliga valven i Burmanska
Palatset som så tydligt bidrar till byggnadens karaktär. Skärgården är en viktig inspiration, vilket bland annat märks genom
klassiska nordiska träslag som ask, en och grov furu. Materialen är inte enbart valda för sina visuella kvaliteter utan bidrar
även till att öppna våra övriga sinnen, fortsätter Per Öberg.

SPA OCH
FITNESS
Raison d’Etre Spa är utformat i två plan med en total yta på
1200 kvadratmeter. Spaavdelningen ligger på bottenvåningen där navet är receptionen som vänder sig både mot entrén
och ut mot poolområdet. Utöver en gemensam pool finns här
även ångbastu, upplevelseduschar, jacuzzi, behandlingsrum
och kalla nordiska bad. Gästerna kan välja mellan ett 30tal olika behandlingar och ges dessutom möjlighet till total
avslappning i ett särskilt ljudisolerat rum.
En trappa upp ligger gymmet med separat reception och en
bar som erbjuder hälsosamma förfriskningar. Här är det lite
mer klubbkänsla. Förutom den allra senaste utrustningen finns
här en privat studio för yoga, stretching och andra aktiviteter,
till exempel personlig träning.
För besökaren som söker det lilla extra har Raison d’Etre Spa
även två exklusiva spasviter. Under några timmar kan mindre
privata sällskap njuta av behandlingar, bastubad och en egen
jacuzzi, allt med utsikt över Kungliga slottet.
– Raison d’Etre Spa håller hög internationell klass. Hela
anläggningen genomsyras av en tydlig nordisk profil i allt från
färgsättning och materialval till belysning. Vi ville bort från den
klassiskt kalla badhusmiljön och istället skapa en atmosfär som
andas hälsa och välbefinnande, fortsätter Per Öberg.

KOMPROMISSLÖS
DESIGN
För att inte behöva kompromissa med designen av ångbastun och de välvda taken i duscharna föreskrev arkitekten Lux
Elements – en fuktsäker lösning utan begränsningar vad gäller
form och storlek. Materialet består av hårdskum förstärkt med
specialcementbruk och glasfiberarmering. Produkterna är speciellt anpassade för våtutrymmen.
– Lux Elements har smarta standardlösningar som vi kunde
utgå från och anpassa till det här projektet. Exempelvis liggoch sittvinklar som garanterar en god ergonomi i ångbastu
och pooler. Tack vare materialets egenskaper är det lättare
att göra justeringar under resans gång.

Lux Elements tar fram en produktionsritning utifrån arkitektens
förslag och beställarens önskemål. Efter eventuella justeringar
tillverkas produkten i tyska Leverkusen. Innan den lämnar fabriken kontrolleras alla mått och detaljer så att de överensstämmer med ritningen. Sedan skickas en komplett byggsats
med monteringsanvisning och tillbehör. De sista justeringarna,
exempelvis anslutningar för belysning och munstycken, görs av
byggarna på arbetsplatsen. Därefter fäster de konstruktionen
som kläs med tätskikt och mosaik.
– För att öka prefabriceringsgraden ytterligare kompletterade vi produktionsritningen med urtag för installationer där det
var möjligt. Vissa produkter levererades alltså med förborrade
hål för belysning, bubbel och avlopp med mera, berättar LarsEric Ericsson, produktansvarig inom KGC Verktyg & Maskiner
som marknadsför Lux Elements i Sverige.
Den eleganta ångbastun saknar motsvarighet i Sverige. Taket
består av två kupoler som möts i en skärningspunkt mitt i rummet – en lösning som hade varit nästintill omöjlig att få till med
traditionella metoder.
– På så här stora objekt gör vi statiska hållfasthetsberäkningar som visar var belastningspunkterna är placerade och
hur hög bärigheten är, förklarar Lars-Eric Ericsson.
Materialet användes även till jacuzzi, relaxbänkar, undervattenstrappor, relaxpooler i spasviterna, valvbågar till fönster
och dörrar samt några hundra kvadratmeter byggskivor.
– Lux Elements är en bra lösning när man ska bygga runda
former. Produkterna levereras som färdiga byggsatser, ungefär
som Ikea-möbler, och är enkla att montera. Alternativet hade
varit att gjuta eller mura men det är komplicerat och tidskrävande när det saknas räta vinklar. Jag kommer definitivt att
rekommendera Lux Elements till kollegor i branschen för den
här typen av jobb, säger Lars-Ove Benjaminsson, platschef
hos byggentreprenören Sh bygg.

Raison d’Etre är en svenskbaserad, internationell
spakonsult som har specialiserat sig på att etablera
och driva spaanläggningar med holistisk inriktning
världen över. Företaget har skapat över 50 spa i 25
olika länder och står bakom flera av världens mest
prestigefyllda koncept inom området, däribland
prisbelönta Ámanpuri i Thailand och Four Seasons
i Qatar. Raison d´Etre är delägare och operatör av
den nya spaanläggningen på Grand Hôtel.

En bra lösning när man ska
bygga runda former.
Produkterna levereras som färdiga
byggsatser, ungefär som
Ikea-möbler, och är
enkla att montera.
Lux Elements
referenser hotell
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nordic Blue Hotel, Lidingö
Hotel Tylösand, Halmstad
Nova Park Conference, Knivsta
Sankt Jörgen Park Resort, Göteborg
Kosta Boda Art Hotel, Kosta
Grand Hôtel, Stockholm

Lux Elements
referenser simhallar
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Paradisbadet, Örnsköldsvik
Storsjöbadet, Östersund
Himlabadet, Sundsvall
Arenabadet, Skövde
Värnamo simhall
Tensta simhall

AVANCERAT
BYGGPROJEKT
Grand Hôtel har länge eftertraktat en egen spaanläggning men först för
några år sedan uppenbarade sig möjligheten att få loss en tillräckligt
stor yta i källarvåningen i Burmanska Palatset. Bygget av Raison d’Etre
Spa var en utmaning för alla inblandade. Det är byggt på en berggrund
som ligger två meter under grundvattennivån, med en trafikerad gata
och Stockholms ström på andra sidan väggen. Bergsprängning var alltså
inget alternativ med tanke på rasrisken utan byggarna fick spräcka berget och schakta ut massorna med hjälp av sponter. Badanläggningar är
även väldigt installationstäta. För att få plats med alla installationer utan
att behöva sänka takhöjden byggdes ett teknikrum som till största del ligger under poolområdet.
– Projektering och grundläggning löpte parallellt för att spara tid. Arbetet pågick i en svårhanterlig miljö som ställde höga krav på material och
utförande, säger Lars Eriksson, produktionsledare på Hifab.
För att ro projektet i hamn krävdes en väldigt tight kontakt mellan beställare, arkitekt, byggare, konsulter och leverantörer. Samtliga fick visa stor
hänsyn till den befintliga verksamheten och hotellets gäster. Exempelvis
utfördes alla bullriga arbeten på anvisad tid.
– Slutresultatet är outstanding. Arkitekten ska ha en stor eloge för sitt
fantastiska arbete, han har väldigt bra känsla för form och material, tycker
både Lars Eriksson och Lars-Ove Benjaminsson.

SVENSKA OCH
INTERNATIONELLA GÄSTER
Möjligheten att designa helt unika miljöer blir allt viktigare när konkurrensen om spagästerna hårdnar. Idag finns en stor efterfrågan på Lux
Elements produkter i Europa, USA och Kina. Lux Elements är dessutom
förhållandevis enkelt och billigt att byta ut för den som vill uppgradera sin
anläggning med nya spännande lösningar.
– Vi har många nya objekt på gång. Generellt sett ligger Sverige fortfarande långt efter övriga Europa på det här området. Men Grand Hôtel
har kommit ifatt och tillhör nu de allra bästa, säger Lars-Eric Ericsson.
– Vi är fantastiskt nöjda. Ett förstklassigt spa har länge varit efterfrågat
bland våra gäster. Raison d’Etre Spa är ett viktigt tillskott i vårt erbjudande
och gör Grand Hotel ännu mer attraktivt för både svenska och internationella gäster. Hela konceptet har fått väldigt bra respons, säger Thomas
Gynning, hotellchef Grand Hôtel.

Möjligheten att designa helt
unika miljöer blir allt viktigare
när konkurrensen om
spagästerna hårdnar.

Grand Hôtel byggdes 1874 av fransmannen Régis
Cadier och har sedan dess varit ett välkänt landmärke
i Stockholm. Skärgårdsbåtarna avgår 25 meter från
hotellet som ligger centralt beläget vid Stockholms
ström med utsikt över Gamla Stan och Kungliga slottet. Grand Hôtel är kunglig hovleverantör och medlem
i organisationerna The Leading Hotels of the World
samt InterContinental Hotels & Resorts.
Invigt: 1874
Kategori: Femstjärnigt
Boende: 331 rum och 37 sviter
Restaurang & bar: 2 restauranger, 1 bar
Konferens & fest: 25 festvånings- och konferenslokaler
Spa & fitness: Raison d’Etre Spa

Lux Elements erbjuder designfrihet för
arkitekter, problemlösning för byggare
och snabba byggtider för beställaren.

KGC Verktyg & Maskiner AB
Box 154, SE-125 24 Älvsjö
Tel: +46 (0)8-556 207 70
Fax: +46 (0)8-749 12 70
E-mail: info@kgcverktyg.se
www.kgcverktyg.se
www.luxelements.de

