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Välkommen
till den
människocertifierade
arbetsplatsen.

I kontorshuset Kvartetten får du en arbetsplats
som ger dig energi hela arbetsdagen, så att
du kan prestera på topp och fortfarande vara
pigg till kvällens alla aktiviteter. Den sköna
akustiken, det fantastiska ljusinsläppet och de
bekväma och inspirerande miljöerna är några
av sakerna som kvalificerar Kvartetten till en
WELL-certifiering. Men vårt mål har egentligen
bara varit att skapa en arbetsplats med
människan i fokus.

wihlborgs.se/kvartetten

07:52
En smidig och
inspirerande
start på dagen.
Välkommen till ett av Öresundsregionens mest spännande och
expansiva områden – Hyllie. Här bygger vi Kvartetten vars fyra unika och
inspirerande fasader i tegel, keramik, grön metall och flinta knyter an till
regionen. Teglet för tankarna till Skånes rapsfält och den långa tegeltraditionen i Öresundsregionen. Den bördiga lerjorden har gett oss
keramiken. Den gröna metallen leder oss till parkernas stad Malmö och
flintan till områdets speciella geologi och kalkbrottet i Limhamn.
Till Kvartetten tar du dig snabbt och smidigt med buss eller tåg. Vill du
hellre cykla till jobbet hittar du en behaglig och rymlig cykellounge med
parkering, omklädningsrum och dusch på entréplan.

08:20
Kontor som
ger mer.

Välkommen upp till kontoret som bjuder på ett fantastiskt
ljusinsläpp, högt i tak och en makalös utsikt över Öresund.
Allt för att du ska få den energi du behöver för att ge
ditt yttersta under arbetsdagen och fortfarande ha ork
till kvällens alla aktiviteter.

09:15
Fokus hela dagen.

Tack vare våra högt ställda krav på akustik, temperatur
och luftkvalitet i hela huset får du energi nog att vara
inspirerad och fokuserad hela dagen. Dessa tre faktorer
gör inte bara arbetsdagen mer produktiv utan bidrar
även till Kvartettens WELL-certifiering.

12:03
Det självklara
valet till lunch.

Med en enastående restaurang i Kvartetten blir valet
enkelt, självklart tar vi lunchen här idag igen. Skulle du
vilja ta ett möte över lunchen kommer ni inte bara få
äta gott utan även sitta i en avslappnande och trivsam
miljö som är utmärkt för spännande diskussioner.

14:25
En bra start på
kundmötet.

Med inspirerande arkitektur och en härligt inbjudande
känsla erbjuder Kvartettens hjärta – den vackra, ljusa och
luftiga lobbyn – bästa tänkbara start på dina kundmöten.
I receptionen kan du dessutom få en god kopp kaffe från
Kvartettens egen barista, boka något av de gemensamma
mötesrummen eller beställa fika.

16:18
Runda av dagen
på takterrassen.

För att du ska få jobba i det fria, omgiven av vacker grönska och med en enastående utsikt över Öresund, hittar
du arbetsplatser med wifi och el på takterrassen. Här
erbjuds även fantastiska utsikter för både avkoppling och
nätverkande. Så bjud in dina kollegor till ett trevligt avslut
på dagen eller veckan med en after work på Kvartettens
grönskande takterrass.

17:15
Jag fixar maten!

Det är lätt för alla i Kvartetten att vara vardagshjälten
som handlar på vägen hem. Med Instabox i lobbyn
hämtar du enkelt ut varor du köpt online och från husets
restaurang kan du köpa med dig kvällsmat hem.

Kvartetten
Yta: Totalt 16 000 m2. Våningsplan på upp till 2 400 m2.
Certifieringar: Miljöbyggnad Guld och WELL – den första certifieringen
som enbart fokuserar på välbefinnande och består av de tio koncepten luft,
vatten, näring, ljus, rörelse, komfort, sinne, material, ljud och gemenskap.
Parkeringsplatser: I Kvartetten finns det plats för 70 bilar, 400 cyklar
och 60 lådcyklar.
Arkitekt: Krook & Tjäder.
Inflyttning: Planerad till första kvartalet 2023.
Adress: Skrivaregatan.

Summering
och fakta.
Hyllie station

Kvartetten

Kontakta mig så
berättar jag mer

Camilla Asplund
Uthyrare hos Wihlborgs
camilla.asplund@wihlborgs.se
Tel: 040-690 57 37

Läs mer på wihlborgs.se/kvartetten

