
I  Y T T E R L I G A R E E T T S AMA R B E T E M E D D U S T I N 
-  har en ny pop up-arbetsyta inretts på Clar ion Live i  Malmö

CLARION HOTELL MALMÖ LIVE 2021-05-31
Sedan september 2020 har nu två pop-up arbetsytor 
inretts på hotellkedjan Clarion i samarbete med IT-
specialisten Dustin, Götessons och David design. Det 
första Dustin Business Suite skapades på hotell Clarion 
Sign i Stockholm och nu är det dags för hotell Clarion Live 
i Malmö att få en designad och snygg arbetsyta. 

Dessa arbetsytor har skapats för hotellgäster, personer som 
inte har möjlighet att jobba hemifrån och tillfälliga besökare i de 
olika städerna som snabbt behöver tillgång till en arbetsyta med 
en inspirerande miljö. Detta är den andra av en serie pop-up 
arbetsytor som kommer skapas framöver på hotellkedjan Clarion 
i olika städer.

På dessa pop-up arbetsytor har Götessons och David design 
lagt stor vikt vid att skapa en ergonomisk, bekväm och snygg 
inredning. 

Inredning från Götessons
På Clarion Live finns det 8 utrustade arbetsplatser med bland 
annat ScreenIT A30 bordsskärmar och The Lightning. De 
ljudabsorberande huset Half a Hut med tillhörande sittmöbler 
finns också på ytan och fungerar lika bra som rumsdelare 
som arbetsplats. Några iQseat stolar samt ett flertal Office 
Ballz att sitta på finns också utplacerade där möjligheten finns 
att förvandla ryggstödet till ett bord. De finns även ett flertal 
akustikprodukter som Sound Off Cloud,  Off the Grid med Tiles 
EcoSund samt Plant Divider med mycket växter från Götessons 

Inredning från David design
Förutom de utrustade arbetsplatserna så finns det barplatser 
med barstolarna Lean4 bar där man också kan ha lite kortare 
möten vid. Produkter som David design har bidragit med är det 
klassiska borden Arena, Opi och To go samt stolklassikern Skift 
Plus av Lars Hofsjö och Portia Lounge designad av Superlab.

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

Inga bokningar
Dustin Business Suite finns nu tillförfogande 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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