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2021 Rebel

› Ekte rebeller vet
hvem de er.
–
Nå vet de også
hvor de skal være.

›

Rebel

“Hello,
		world”
›

De beste it-hodene. 1500 av dem.
Samlet under ett tak. The sky is the limit.
2021. Log in. Universitetsgata 2. 27000 m2
over 17. etasjer.
Medlemskap. Fullservice. Full fleksibilitet.
Hel etasje? Flytt rett inn. Ta med hodet ditt.
Der det skjer. Delingskultur. Kunnskapsutvikling.
Kompetansedeling. Communities. Sharing is
caring.
Kontorplasser. Co-working-soner. Felles møterom. Auditorier. Konferansesaler. Expo-områder.
MakerSpace. Labs. Lounge. Restauranter. Barer.
DeLorean.
Et framtidsrettet arbeidsmiljø for ambisiøse
selskaper, avdelinger, prosjekter. Nasjonale.
Internasjonale. Teknologi. Næringsliv.
Akademia.
Norges viktigste miljø for deling og utvikling
av IT-kompetanse. Et dynamisk kunnskapsmiljø.
Et innovativt kraftsenter for IT-bransjen. For
Norge. For verden. For rebeller.
Rebel.
		
		

Ledig nå. Enn så lenge.
Det er bare å ta kontakt.

FOLKA BAK

›

ENTRA er et av Norges
ledende eiendomsselskaper.
Eier Universitetsgata 2.
Satser stort på å utvikle
miljøledende, attraktive lokaler som bidrar
til positiv byutvikling. Vil
med Rebel skape kontorfasiliteter som i dag
møter morgendagens krav.
Står blant annet bak utviklingen av Media City
Bergen, Powerhouse og
Tullinkvartalet. Skaper
nå en helt ny bydel der
Rebel bokstavelig talt
ruver sentralt i midten.

MAD arkitekter er Norges
mest kompromissløse
arkitekter som står på
hodet for å skape det
ypperste innen arkitektur
og urbanisme. Vant til å
snu på det bestående og
utfordre etablerte sannheter, og kommer derfor
opp med de beste løsninger
for fremtiden. Arkitektene
bak blant annet Media
City Bergen, Barcode og
Tullinløkka-kvartalet. Vil
med Rebel sette en ny
standard for attraktivt og
inspirerende arbeidsmiljø.

Rebels with
a Cause
MACSIMUM er sjefen over alle sjefer
når det gjelder å skape arenaer for
kunnskapsdeling i it-bransjen. Står
bak et hundretalls arrangementer
og eventer de siste to tiårene –
definitivt mest kjent for å ha bistått
javaBin med å bygge opp JavaZone til
bransjens største møteplass. Vil i
Rebels konferansesaler, auditorier
og fellesområder skape utallige små
og store anledninger som samler itrebeller som brenner for faget.

TEKNOLOGIHUSET er en pionér innen
norsk it-bransje som på tvers av
selskaper og fagfelt daglig – året
rundt – samler bransjens communities
for å dele kunnskap og i felleskap løse
faglige utfordringer. Over 20 000
ildsjeler fra over 60 communities
har siden 2014 deltatt på fagmøter
og meet-ups. Over 70 ledende itselskaper er på laget av partnere.
Teknologihuset gir oss en solid plattform å stå på når fagmiljøet i Rebel
skal bygges.
REBEL U2 AS er selskapet som – med
liv og lyst – har påtatt seg ansvaret
for leieforpliktelsene, konseptutvikling
og drift av Rebel.

›

Noen kaller oss for nerder. Vi kaller oss for rebeller.
Du er én av dem. Ekte rebeller vet jo hvem de er. Nå
vet de også hvor de skal være. Rebel.
Å være rebell handler ikke om å vise finger´n til alt og
alle i tide og utide. Å være rebell handler om sterk tro
på at egne ideer og meninger betyr noe, spesielt når
de krasjer med andres. Rebeller tråkker ikke oppgåtte
stier, rebeller går sin egen vei. Det bringer oss alle
hakket videre. Slik finner vi løsningene på framtidas
utfordringer. Alltid. Hva er alternativet?
Dette ligger i genene i utviklermiljøet, det å tenke
sjøl og tenke uttafor boksen. Det er sånn vi knekker
kodene (pun intendend). Det gjorde at it-eventyret
tok av og vi vant hele kongeriket. Alle kjenner den
lille suksesshistorien. Uten den rebelske ånden hos
dem som startet det hele, ville vi ikke holdt på med
det vi elsker.
Heldigvis svever denne ånden fremdeles blant oss
som jobber med it fordi vi elsker it. Det ser ut som
det funker fint. For vi blir viktigere og viktigere
for næringslivet, ja, for å være en tanke ukledelig
svulstig – verden trenger oss!
Så hva er det som særpreger oss, utenom at vi – som
om vi skulle bry oss – ofte har blir sett på som nerds,
geeks og outcasts? Jo, at vi alltid deler kunnskap. For
hva hadde utviklermiljøet vært om vi ikke hadde delt
og rappa fra hverandre? Delingsøkonomi? F*!k. Vi ER
delingsøkonomi!
Så derfor skal vi virke sammen, innenfor vegger
og under tak, men grenseløst og grensesprengende
allikevel. Her. I Rebel. Som en in your face bauta
over nerdenes hevn, som kringkaster at her, her
hersker rebellene som verden trenger.

Rebel MANIFEST

We make it
happen
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På kontorjakt?
Her.

Midt i Oslo.
Midt blant it-bransjens beste hoder.
Midt i hjertet av kunnskapsdelingen.
Først i teknologiutviklingen.
Innenfor det mest attraktive
og innovative fagmiljøet.
Utenfor boksen.
Midt i et kraftsenter for it.
Midt i Rebel.
Rebels, it´s all yours!
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_All you
				need is
›
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Expo / møteplasser
Restaurant / Fellesfunksjoner

KE

–

12

Kontor

ULL

15

Kontor

F

16

Kontor

–

17

Fleksible kontorer. Fleksible
kontrakter. Fleksible medlemskap.
Faglige, flerfoldige felleskap.
Co-working og communities.
Konferansesaler og auditorier.
Møteplasser og treffpunkter.
Deling og deltakelse.
Samarbeid og samspill.
Arrangementer og aktiviteter.
Expo og eventer.
Fag og mening. Fest og feiring.

Kaffebar, spisesteder, hangouts.
Og et par barer som er mer enn
bare bar.
Idéutveksling. Innovasjon.
Utvikling. Verdiskaping.
Opplevelsesrike arbeidshverdager.
Opplevelser for livet.
Alt du trenger
i ett hus.
Rebel.
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Vår utleiemodell er basert
på medlemskap. Vi finner en
løsning som passer perfekt i
forhold til ditt behov! Tre år
eller tre timer? Vokse fra 3
til 30? Stort selskap eller liten
avdeling? Langsiktig satsning
eller kort prosjekt? We fix.

› 01

ETASJE
Fast kontorareal i
egen etasje i tårnet.

› 02
› 03

TEAM
Prosjektrom /
eget kontor.

SINGEL
Faste enkeltplasser
i åpent landskap.

› 04

DROP-IN
Fri adgang, men
ingen fast plass.

+
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›

All inclusive
• Fiks ferdig møblerte kontorarealer.
• Alle felleskostnader inkludert.
• Energi, rengjøring og enorme
doser kaffe inkludert.
• Tilgang til leie av møterom.
• Felles wifi (skulle bare mangle).
• Tilgang til Rebels digitale plattform.
• Leie av auditorier og konferansesal.
• Tilgang til coworking-soner, labs og expo.
• Ett til to arrangement i valgfritt
auditorium pr. år.

+
›

Full flexibility
• Lett å leie, lett å vokse – 3 års
leiekontrakt og 6 måneders løpende
oppsigelse.
• Skalérbare medlemskap. Fra egen
etasje med faste arbeidsplasser til
enkeltplasser i åpent landskap.
• For liten og for stor – vi leier ut til
hele selskaper, avdelinger og prosjekter.

›

• Nasjonal eller internasjonal
– ja takk, begge deler!

Free world
• Fritt fram til å kle deler av eget
kontorlokale i selskapets drakt
• Fri utsikt i alle himmelretninger
• Fri utfoldelse i barer og restaurant
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• Free cruisin’ i vår DeLorean – året
rundt, universet rundt, livet ut. In
your dreams! (Men bli gjerne med på
det lekne teknologiprosjektet som
skal gjøre Rebel-bilen om til
Rebel-resepsjon!)

BEI

• Fri til å skryte så mye dere vil av å
være en del av fellesskapet Rebel

Dele kunnskap. Dele kompetanse.
Dele ambisjoner. Dele opplevelser. Dele
suksesser. Dele skuffelser. Dele tanker.
Dele meninger. Dele arbeidsmiljø. Dele
visjoner. Dele fremtid.
Et arbeidsmiljø som deler kommer
ikke av seg selv. Aller minst i trauste
kontorlokaler. Derfor tilrettelegger
Rebel for mange inspirerende og
produktive møteplasser. For møter én
til én. For møter mellom én og mange.
For møter mellom mange.

Carl J.
Onstad
Adm.dir
Rebel

›

Hvorfor Rebel?
Vi trenger rebeller som tenker nytt for å løse fremtidens
utfordringer. It-folket er vår tids rebeller. Vi vil gi dem
all den innflytelse og alle de muligheter vi mener de
fortjener.
Hva er målet?
Vårt mål er å bruke delingskultur til å gjøre Norge
verdensledende på it-kompetanse. Intet mindre! Da
trenger vi et kraftsenter som Rebel, som samler alle
gode krefter. Fra før vet vi at it-miljøene er eksperter
på deling. At deling er essensielt i all utvikling forsto
it-rebellene lenge før alle andre.
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Er det mulig å få til her på berget?
Norge er allerede langt fremme på it-kompetanse.
Dessuten har open source fått en enorm spredning her.
Vi nordmenn har dugnad i blodet, samtidig som deling
ligger i dna-et til alle som virkelig elsker it. Med Rebel
tilrettelegger vi for at de som vil kan samarbeide og
samhandle om å skape det som verden trenger.
Blir Teknologihuset en del av Rebel?
Ja, hele filosofien bak Teknologihuset ligger til grunn
for Rebel. Vi har i en årrekke samlet communities,
og tiden er overmoden for at enda flere kan ta del i
– og ha nytte av – den kompetansen som finnes i
it-miljøene. Samtidig er det gull at vi nå får inn både
internasjonale aktører og akademia i miksen. Det tror
vi virkelig vil kicke det hele av gårde.
Hvem passer Rebel for?
It-selskaper, it-avdelinger, it-prosjekt, it-forskning,
it-ildsjeler – kort sagt alle som ser nytten av å stå solid
plantet i Norges episenter for it-utvikling. Vi vil samle
mangfoldet! Noen vil ha it som kjernevirksomhet, andre
vil ha behov for it-kompetanse fra øverste hylle for å
utvikle produkter og tjenester, enten de er fra offentlig
eller privat sektor.
Hvilke selskaper bør leie i Rebel?
Ekte rebeller vet hvem de er! Vi opplever at selskaper
som ser fremover leter etter mye av det vi kan tilby.
Fleksibilitet er viktig. Læring og deling likeså. Og så
betyr jo det sosiale mye for alle som skal prestere. Alt
får de hos oss.

Da trengs det møterom i utvidet betydning. Auditorier og saler for 800+
personer. Største konferansesal rommer
300+. Lounge og lunger. Møterom
av ulik størrelse. Uformelle møtepunkter. Og mulighet til å møtes
over god mat og godt drikke. Med og
uten slips. Med og uten hettegenser

Sharing is
						 caring_
Hverdagen i Rebel blir pakket med
inspirerende innhold. Konferanser,
workshops og foredrag. Expo-områder
med utstillinger av nye tekniske og
digitale løsninger. Eventer, konserter
og happenings.

›

På Rebel deler alle. Etablerte sannheter om hvordan ting er og skal være,
utfordres gjennom kontinuerlig deling
av kompetanse, og at du eksponeres
for nye opplevelser og arbeidsmåter.

Alle som leier forplikter
seg til å arrangere åpne
fagarrangementer i Rebel.
Hva man vil dele med hvem
er opp til hver enkelt!

Den digitale hverdagen er i
konstant endring. Hva vi
skal forholde oss til om ti år
vet vi ennå ikke så veldig mye
om. Men vi vet at vil endre
måten vi jobber sammen på. Og
vi vet at det fremover vil være
et enormt rekrutteringsbehov
for it-kompetanse, systemutviklere og programmerere –
ja, det mangler allerede tusenvis av dem i Norge. Når etterspørselen er så sterk, blir det
kamp om de beste hodene. For
kloke hoder som vil utvikle seg,
vil Rebel bli en viktig arena for
læring og kunnskap.

›

Ina Rasmussen
Administrerende direktør
LINK Mobility
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_When
tomorrow
comes
Vi som står bak Rebel
har mange års erfaring
fra å fasilitere deling
av it-kompetanse. Vi
har sett hvordan mennesker
og bedrifter vokser og
inspireres ved å jobbe tett
sammen, ikke isolert.
Ved å by på egen kunnskap
tiltrekker man seg de beste.

›
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Hvorfor Rebel?
Vi har sett etter et teknologisk innovativt og kult miljø som kan
være med på å inspirere våre ansatte til å tenke nytt og annerledes. Det fant vi i Rebel. Her vil vi få langt mer enn bare kontorarealer. Fokuset på kunnskapsdeling og samhandling passer
oss svært godt. Vi liker at mer tradisjonelle konsepter for kontor
utfordres.
Hva gjorde at dere besluttet å gå for Rebel?
Vi har vært på mange visningsrunder rundt omkring i Oslo og
omegn – det ene anonyme corporate-bygget etter det andre. Få,
om noen, er så spennende og innovativt som Rebel. Innrømmer
også at det er veldig attraktivt for oss med et fullservice tilbud.
Alt står klart, ferdig møblert, blir jo bare å flytte rett inn. Så valget
var faktisk lett!
Dere har medlemsskap med tilgang til en etasje
med 60 arbeidsplasser?
Ja, det passer oss perfekt, selv om vi faktisk er flere enn 60
ansatte. Da binder vi ikke opp areal som ikke utnyttes daglig. Vi
kan uansett utvide medlemskap som gir rett til prosjektplasser
i coworking-sonen når det trengs, og vi vil flittig benytte felles
møterom og auditorier. Fleksibilitet er i det hele tatt viktig for et
selskap i vekst som oss. Derfor er det også et stort pluss med
kort oppsigelse og kontraktstid.
Hvilke muligheter ser dere i Rebel?
Rebel blir et ledende miljø for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling på vårt felt. Det vil inspirere oss og ikke minst øke vår
innovasjonskraft, bidra til å finne nye måter å bruke teknologi på.
For å utvikle nye effektive digitale kommunikasjonsløsninger for
fremtiden vil samarbeidet på tvers av bedrifter og bransjer være
viktig. Det får vi jo alle muligheter til nå.
Vil Rebel friste nye hoder til LINK Mobility?
Ja, absolutt. Vi viser jo i praksis at vi er offensive og framtidsrettet. Vi tør være med på noe nytt og at vi er der det skjer – og
dette ønsker vi skal gjenspeile arbeidsmiljøet og våre ansatte.
Rebel blir et sted hvor det samles mange ulike typer miljøer,
med teknologi og kunnskapsdeling som fellesnevner. Området
blir levende, nytenkende og sosialt. Det er klart at mange unge
arbeidstakere vil finne det attraktivt.

De beste
ideene kommer
gjerne der du
minst venter
det.
De beste
relasjonene
skapes gjerne
når du minst
venter det.

De aller
fleste rebeller
vil før eller
senere havne
på Skråplanet.

›

I tett samarbeid med Fursetgruppen
utvikler vi mat og drikke-konsepter
som vil friste alle rebeller.
Det blir bar med eget øl, vinbar med
egen vinkjeller og restauranter med alt
man har lyst på. Hyggelig å invitere
inn, trivelig å be ut. Mulig å kose seg
– seint og tidlig. Gode grunner til å
«jobbe» overtid.
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Vi skaper fremtidens
arbeidsmiljø. Idag.
Sammen.

›
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Rebeller suser av gårde
tilbake til fremtiden.
I en DeLorean, selvsagt.

›

Kunnskapsbygging og
kulturbygging er to
sider av samme sak.
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Nå revitaliseres området
rundt Rebel. Tullinkvartalet.
Universitetet i Oslo og Oslo
Met. Kulturinstitusjoner og
sosiale arenaer.

Æ

_En helt
						ny bydel

Sonja Horn
Entra
Direktør
Eiendomsforvaltning

›

›

Hvorfor Rebel?
Vi har sett behovet for økt fleksibilitet i en bransje
som preges av høy endringstakt. Vi har derfor utviklet
et fullservice produkt som vi mener det er et marked
for. Vi har valgt å løsrive oss fra den tradisjonelle leiemodellen. I Rebel tilbyr vi ulike typer medlemskap
med tilgang til ferdig møblerte lokaler og alle fellesarealer. Vi tar hånd om hele eiendomsdriften, så kan
kunden fokusere på kjernevirksomheten.
Har dere gjort noe liknende før?
Dette er et helt eget konsept, men Media City i
Bergen har klare paralleller. Der koblet vi også
sammen ulike aktører som mediebedrifter, akademia
og inkubator. Erfaringene viste at å sette sammen
næringsliv, innovasjonsmiljøer og akademia utløste
en verdifull skaperkraft. Det er dette vi skal få til i
Rebel også!

MIDT I
Oslo sentrum.
5 minutter gangavstand til
Nasjonalteateret stasjon.
Sykkelparkering i Rebel.
Oslos største parkingsanlegg
3 min unna.
T-bane til hele Oslo.
Tog til hele Norge.
Flytoget til Gardermoen.
Fly til hele verden.

Hva skal særprege Rebel?
Det blir et kraftsenter for it-bransjen. Vi skal tilrettelegge for et mangfold av møteplasser. De uformelle,
sosiale arenaene er kanskje de aller viktigste.
Dere satser stort i denne delen av Oslo?
Ja, dette blir en fantastisk bydel. Det skjer nå en
revitalisering av hele Tullinkvartalet, og Rebel passer
godt inn i utviklingen av området. Beliggenheten er
jo ekstremt bra i utgangspunktet, og med et stadig
økende liv i området blir det perfekt for de som
ønsker å være der det skjer.
Hva om det blir fullt eller selskaper
vokser seg for store til Rebel?

Ingen fare om så skulle skje. Entra har mange
eiendommer i dette attraktive området, og vi er
godt rigget for å utvide og skalere opp om det
trengs større arealer.
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›

Til lunsj sitter Telenor- og Kongsbergansatte sammen i restauranten og deler erfaringer
fra prosessene i de interne utviklingsprosjektene de kjører i labene sine. De deler
restauranten med folk fra Rebel-forumet på SoMe, som har blitt nysgjerrig på Fursetgruppens nye konsept for restaurantopplevelser. De har alle sagt seg villig til å være
betatestere i utprøvingen av nye måter å bestille mat på, og er med på stresstest av
systemet mens de nyter en god lunsj.
Auditoriet er fylt til randen for å møte representanter fra toppindustrisenteret, og spesielt
Inteks utvikling av robotstyringskoder som er tilrettelagt for de nye industrirobotene
som kan jobbe sammen med mennesker.
I et av de mindre møterommene har SAS Institute-ansatte helt glemt lunsjen, idet de
er i ferd med å få et gjennombrudd i utviklingen av en ny tjeneste for nasjonal e-helse
sammen med Siemens.
I loungeområdene sitter utviklere fra Cisco og diskuterer med noen teknikere fra
Hafslund hvordan nye måter å sende signaler på kan gjøre tjenestene enda mer
strømlinjeformet.

_A dream
						comes _____ through.
›

Flere av startupene har blitt enig om å samles til fredagspils på Skråplanet og snakker
nå med Rebels community manager om muligheten for å legge inn en litt løs fagdebatt
som start på kvelden.
Intek og Hennig Olsen is sitter i samtaler med en concierge fra Rebel, om hvordan
de skal legge et effektivt løp for deres lab-samarbeid for å effektivisere produktlinjen
og redusere nedetid som forårsakes av dårlig flyt mellom menneske og maskin i
produksjonen.
I expoområdene presenteres bl.a en RasberryPi-klustermaskin, og det kjøres benchmarks mot en stock HP maskin på utvalgte prosesser. Samtidig viser 23 Video fram
sine tjenester og DJI demonstrerer sin nye drone.

DREA

–

M
ON -
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I en annen del at loungen i tredje etasje er alt klart for å ta imot tretti 12-åringer som
skal få teste RasberryPI på legoroboter som en del av «Lær kidsa koding» sitt faste
torsdagsklubbkonsept.
Halve javaBin sitter i baren etter at de valgte å slå seg sammen med dot.net-communitiet
for en felles Afterwork. I baren presenteres Ølbryggeriets nye pale ale for ølbryggerklubben fra Accenture, mens det eksklusive drink-kurset til bartenderen fra Himkok
fjetrer de 20 heldige som fikk plass.
I resepsjonen hjelper en av husets concierger en av partnerne med å booke hotell for to
internasjonale gjester, og bistår i tillegg med å reservere bord til fire på Festningen (som
egentlig er fullt…).*

* Takk til alle som
stilte opp i drømmen
vår helt ubedt og
uoppfordret.

WAKE UP CALL!
– Bli en del
av drømmen.
Ring Anders:

+47 970 90 511

‹

Grevinne
Ada av
Lovelace
(1815-1852).

‹

Rebel for a
Change_
23

‹

Vi elsker heltinnen vår,
grevinne Ada av Lovelace
En rebell over alle rebeller.
Britisk grevinne og legendarisk
datapioner. Mest kjent for å ha
laget en beskrivelse av Charles
Babbages mekaniske, generelle
datamaskin – Den analytiske maskinen.
Hun blir ansett som en verdens
første dataprogrammerer. Vi
fører arven videre. 		
Respekt.

_Plan U1
Co work / Expo / Auditorium / Kafé / Bar

I PLAN:

EF, 230V
A:

9,2 m2

U1. Etasje Expo / møteplasser
Kafe
Spiralbar
Ølbryggerom
Expo
Auditorium
Grupperom
Verksted
Garderober

1
1
1
1
2
1
1
3

Tekn.

Makers space

Trapp, div.

Kjøl/lager

HCWC

Lager

Auditorium

Lager

EF

WC
Hovedkjøkken

Garderobe

Tekn.

Grupperom

Kaffestasjon
u/trapp

Korridor

Kjøkkengard.

pp
to
en
Åp

Korridor
Ølbrygging
Anretningskjk

WC

Fettutskiller

HCWC m/ dusj

Anretningskjøkken
Varelev/lager

WC
Trapperom
Heis

Heis

Heis

Heis

Heis

EF

Expo/mingle

Korridor
Dart / spill

Inngang vinbar

Lager

Lager

Parkering

›

Varmesentral

EF

Aud. 80p

P, bar

Avfall

Lager
Lager

Inngang

Teknisk

True rebels know
where to be…

Trykkavlasting

HC-park

Sykkelrampe

Flyttbar rampe

Tekn

Varelevering

Cafe
WC

Spiralbar

Trafo

Expo lager

Avfall

Lager

Oljesisterne
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TEGN.

TEGN. NR.

DATO

REV. DATO

REV ID

MÅLESTOKK

I 17-U1

11.09.18

07.11.18

SIGN.

Møbleringsplan U1. Etasje

A

1:350 / A3

ML

_Plan 1
Co work / Restaurant / Resepsjon / Bakgård

Inngang

Kurs

Trapperom

Lager
Kaffe
/vann

Kurs

fold
ev
eg
g

Vrimlesone

Kurs

t
øye
r tofl
Dø

Kurs
foldevegg

EF-data

fold
ev
eg
g

Kurs

WC

WC

Trapp

HCWC

Garderobe
Spillkroken
Vrimlesone
Kaffe
/vann
WC

Trapperom
Inngang

6,67 %

Overlys

Teknisk

Låsbare
skap

Overlys

Utv. gårdsrom

BAKGÅRDEN

Overlys

WC

Overlys

Shuffleboard
/ biljard etc

WC

WC
WC
Trapp

Satelittkjøkken/ Servering
Trapperom
Heis

HCWC

Heis

Heis

Heis

BK
Kaffebar

Backoffice /
Post

2

EF+data
"Back to the
future" bil infoskjermer
m/ touch i
ruter

KANTINE
EAT /WORK/PLAY
Adgangskontroll

Inngang/mingle

Lysgård

p
op
og
ed
tn
en
Åp

Vindfang

Posten

›

Husker
Adgangskontroll

8,33 %

Hovedinngang

8,33 %

Dele. På jobben.
Og i pausene.

FORELØPIG TEGNING
ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET
TEGN.

TEGN. NR.

DATO

REV. DATO

REV ID

MÅLESTOKK

I 17-01

11.09.18

07.11.18

SIGN.

Møbleringsplan 1. Etasje

A

1:350 / A3

ML
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Heis

BK

INNGANG

I 17-06

El-skap

TRAPPEROM

El-skap

Møbleringsplan 5-15. Etasje

Heis

WC

Heis

INNGANG

TEGN. NR.

PROFILVEGG

Felles vrimle / møteplasser

Heis

WC WC

Heis

EF

HCWC

PROFILVEGG

Felles vrimle / møteplasser

Heis

TRAPPEROM

Prosjektbord

REV. DATO

05.11.18

11.09.18

Mulig plassering rom

Prosjekt / Møte

Mulig plassering rom

Mulig plassering rom

Prosjekt / Møte

DATO

Prosjekt / Møte

Prosjekt / Møte

Prosjektbord

Multirom

Multirom

Multirom

Multirom

Fokusplasser

Fokusplasser

GARD

GARD

GARD

GARD

Multirom

Print / Lager

TEKNISK ROM

Prosjekt / Møte

Multirom

Print / Lager

TEKNISK ROM

Prosjekt / Møte

B

REV ID

1:200 / A3

MÅLESTOKK

ML

SIGN.

FORELØPIG TEGNING
ALLE MÅL MÅ KONTROLLERE

Multirom

Multirom

Multirom

Multirom

2/3

TEGN.

Prosjekt / Møte

TEKJK

TEKJK

Heis

BK

WC

1/3

Multirom

Print

TRAPPEROM

Print

Heis

EF

WC WC

HCWC

1/1

Multirom

Prosjekt / Møte

Fokusplasser

GARD
GARD

TRAPPEROM

Mulig plassering rom

Pers. oppbevaring / Arkiv

Prosjekt / Møte

Multirom

Multirom

Prosjekt / Møte
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True rebels
stand up
for what
they believe
is right,
not against
what’s right.
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›

Forbehold
Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet, samt eiers rett til å endre prosjektet.
Utbygger har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det
gjøres samtidig oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner, og at det
kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg.
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Ble du ledet
inn i fristelse?

–

›

For å komme hakket nærmere en
plass i Rebel, så snakker du med:
Carl J. Onstad i Rebel
carl@rebel.no
+47 990 15 660
Eller
Anders Solaas i CWR
as@cwrealkapital.com
+47 970 90 511

Eller
Christian Winsnes Rustand i Entra
cwr@entra.no
+47 975 36 403

www.rebel.no
LinkdIn: rebeloslo
#rebel_oslo

