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JOHANSON FLYTTAR IN I SVENSKA KYRKAN
I LONDON “A MATCH MADE IN HEAVEN”

Johanson har gett Svenska Kyrkan i London
ett rejält ansiktslyft när de inrett caféet,
församlingssalen och biblioteket med sin moderna,
tidlösa och ombonade skandinaviska design.

I en sal som både ska fungera som gymnastiksal,
matsal och konferensrum etc ger det en möjlighet,
inte bara till en stunds vila, utan har även redan
blivit en perfekt plats för mindre sammanträden och
samkväm.

Ett fruktsamt samarbete där alla parter är nöjda.
Caféet har blivit en rosa dröm och inte bara för fika,
utan även för mer eller mindre enskilda stunder
för kontemplation eller arbete där de funktionella
puffarna med inbyggda småbord fungerar utmärkt.
Med sin tilltalande formgivning är Shima just den
möbel som inbjuder till allt från korta kaffepauser till
några timmars arbete i avslappnad miljö.
Församlingssalen, “Svenska Salen” har fått
en uppstramning i grönt och blått med stor
variationsrikedom tack vare de flexibla borden
och de stapelbara stolarna med lite olik, men
matchande design.
Den bakre kortväggen i Svenska Salen har nu fått
ge plats åt en “lång” soffa med inslag av fåtöljer
och småbord som inbjuder till mer eller mindre
spontana möten.

Biblioteket har förvandlats till ett modernt
konferensrum med bibliotekets mysfaktor intakt.
Ett levande showroom mitt i centrala London med
plats för årliga designevent. Ett showroom som
kommer att förnyas och uppdateras kontinuerligt
för att möta kundernas och församlingens behov.
Här får man lätt en översikt över vad Johanson
har att erbjuda idag och hur deras skandinaviskt
moderna design fungerar till både fest och vardag.
Svenska Kyrkan i London ligger i hjärtat av London
inte långt från Oxford Street och Paddington
Station.
Svenska Kyrkan i London
6, Harcourt Street
LONDON
W1H 4AG
www.svenskakyrkan.se/london
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