
SAMARBETET FORTSÄTTER MED DUSTIN OCH CLARION 
-  två nya pop up-arbetsytor har inretts

CLARION HOTEL STOCKHOLM & POST HOTEL 
GÖTEBORG 2021-06-31
Dustin Business Suite som konceptet kallas har 
sedan september 2020 varit ett samarbete mellan med 
hotellkedjan Clarion, IT-specialisten Dustin, Götessons och 
David design och sedan dess har tre pop-up arbetsytor 
inretts där det lagts stor vikt vid att skapa en ergonomisk, 
bekväm och snygg inredning. 

Nu har ytterligare två stycken pop-up arbetsytor inretts på 
Clarion Hotel i Stockholm samt Post Hotel i Göteborg. I 
den förstnämnda pop-up arbetsytan användes återbrukade 
möbler för att påvisa den långa livslängden och för att minska 
miljöpåverkan. Götessons har tagit fram ett återvinning-
koncept tack vare detta där produkterna kan få nytt liv med lite 
uppfräschning och kanske en ny miljö som de kallar LOOP. 

– Kontorsytan på Clarion Hotel Sign är väldigt populär och 
har varit fullsatt nästan varje dag sedan vi slog upp portarna. 
Vi är mycket glada över det här samarbetet och det känns 
fantastiskt att vi nu kan erbjuda fina, ergonomiska och utrustade 
arbetsplatser på ännu fler hotell, säger Henrik Berghult, 
Driftsdirektör Clarion Hotel Sverige.

Inredning från Götessons i Stockholm 
På Clarion Hotel Stockholm finns det 6 utrustade återbrukade 
arbetsplatser med bland annat ScreenIT A30 bordsskärmar och 
Tulip bordslampor. Det ljudabsorberande huset Half a Hut Lounge 
som erbjuder en bekväm och lättillgänglig plats finns också på 
ytan. Några iQseat stolar samt ett flertal Office Ballz att sitta på 
finns också utplacerade. Dessutom finns det i olika grupper med 
sittmöbler Office Nap, Hang On samt SMS-Box. För att ljudet 
ska dämpas finns ett flertal akustikprodukter som Woodstock, 
Nivå och Plant Divider med tillhörande naturtrogna växter från 
Götessons 

Inredning från Götessons i Göteborg 
Även på Clarion Hotel Post i Göteborg finns det 6 utrustade 

arbetsplatser med ScreenIT A30 bordsskärmar och The Lightning 
bordslampor. Open Half Hut med tillhörande sittmöbler och 
kuddar är det ljudaborberande huset som erbjuder avslappnade 
möten eller avskärmat arbete. Även här finns det olika varianter 
av sittmöbler att slå sig ner på som Office Nap, Office Ballz, Hang 
On samt iQseat. Dessutom finns det flera naturtrogna växter på 
ytan i bl a Plant Divider och korgar. 

Inredning från David design 
Vid de utrustade arbetsplatserna på Clarion Hotel Stockholm 
samt på Clarion Post Hotel i Göteborg finns stolsklassikern Skift 
Wheel och designbordet Opi av Lars Hofsjö. I Göteborg finns 
även Portia Lounge designat av Superlab. De klassiska borden 
Marigold och Pluvial designade av Claesson Koivisto Rune och 
Federico Churba finns på Clarion Stockholm.

Besök gotessons.se och daviddesign.se för att ta del av 
produktutbudet.

Kostnadsfritt och tillgängliga dygnet runt
Alla de inredda Dustin Business Suite i Stockholm, Malmö 
och Göteborg är nu tillgängliga och behöver inte bokas för att 
användas.

Om Götessons
Götessons grundades 1984 och har sedan dess utvecklats 
och kunnat erbjuda ett komplett utbud av arbetsmiljölösningar, 
med fokus på kontorsytor. Med Europa som huvudmarknad 
säkerställer Götessons ergonomiska, funktionella och 
väldesignade helhetslösningar för kunden. 2019 förvärvades 
bolaget av investmentbolaget Accent Equity som 
majoritetsägare. Accent Equity kommer att stödja ledningen 
och fortsätta stötta delägarna i sin resa med hög tillväxt, samt 
accelerera företagets internationella expansion. I Götessons-
koncernen ingår även dotterbolaget Akustikmiljö i Falkenberg AB 
sedan 2015 och David design AB sedan 2020.
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