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INMOTION
Ars vivendi.
Vionaro erövrar exklusivt kökssortiment
från Dada. Sida II/III

Movements

Att skapa ett levande hem
är en konst. Bo, arbeta,
laga mat, äta. Allt i ett.
Varför skall jazz-CDs förvaras bättre
än japaniska köksknivar? Det skall i
alla fall inte hänga på den kreativa
friheten med Vionaro.
En multitalang måste kunna bevisa
sig överallt. Kök eller vardagsrum,
vi sätter värde på funktioner som
gör livet lättare och attraktivt. Designsystemet Vionaro har förvandlat den klassiska Dynapro-skenan
till en sådan ”One4all”-lösning: Det
synkroniserade dolda systemet med
tredimensionell justering blir ett högklassigt lådsystem som ger liv till utrymmet, tack vare Vionaro.

Flexibel användning är bara
en av Vionaros egenskaper.
I tider som domineras av singel hushåll i storstäder är smarta förvaringslösningar som Vionaro det bästa
alternativet. Vionaro utnyttjar utrymmet på bästa sätt. Köket bildar ofta
en enhet med vardags, sov-, och arbetsrum. Gränserna för vårt boende
blir mer flexibla. Det blir mer och mer
viktigt att moderna öppningssystem
kan integreras på ett harmoniskt
sätt.

State of the Art.
Med enkelhet och elegans skapar Vionaro
en tradition. Sida V

Det nya lådsystemet
imponerar med minimalistisk design.

Vionaro –
den framtida
design
klassikern.
Vionaro är ett nytt öppningssystem
för möbler och kök. Det nya lådsystemet
tar sin utgångspunkt i tekniken i den
beprövade Dynapro skenan.

Kundtidning

Stark profil.
Aluminiumlåda som imponerar i
modern design. Sida VI/VII

Norbert Jehele, produktchef utdragssystem
om designsystemet Vionaro som en bro mellan olika boenden.

Minimalism i sin bästa form.
VIONARO FAKTA

Lådhöjder
63 mm, 89 mm, 185 mm
Längder
250 – 650 mm
LÅDSIDANS TJOCKLEK
13 mm
Material
STABILA lådor i aluminium
och stål
Frontmontering
Hög stabilitet med integrerad
frontstabilisator

Vionaro – Det nya kubistiska
lådsystemet kombinerar den
tekniska funktionen i Dynapro
med fulländad design i extremt slank form.
Man kan se hur stolt han är. Norbert
Jehle, specialist för dolda utdragssystem
hos GRASS sedan över fem år, arbetar
med Vionaro sedan de första idéerna
och har tagit fram nykomlingen i egenskap av produktchef.

Vionaro innehåller det
bästa från Dynapro.

Det var alltså bara en logisk följd att
möbeltillverkare och snickare hade hela
designvärldar till förfogande. Ytor, fronter och material som trä, aluminium, stål,
glas, natursten eller betong. Möbelindustrin har upptäckt den kreativa potentialen i Dynapro: Med detta öppningssystem kan lådorna utformas på ett helt nytt
sätt. Mer utrymme, mindre utdragsskenor och en trendig design.
Vad är trendigt? ”Allt som inte är nödvändigt, det kan man utlämna i designen”,
menar Stefan Ambrozus från Köln, som
arbetat som produktdesigner med utvecklingen av Vionaro. Därmed menar
han möbler, objekt och funktionella föremål som elegant håller sig i bakgrunden.
Transparenta material, slanka och raka
linjer. Istället för överbelastade utrymmen föredrar konsumenten en okomplicerad inredning, transparent, enkel och
estetiskt tilltalande. Möbilindustrins krav
på Vionaro är därför ”en utdragsskena
som inte tar mycket plats och är osynlig”,

som Andreas Bielefeld från tyska Nobilia
Werke GmbH, betonar.

”Less is beautiful” gäller
även för fogbilden.
Det är inte så lätt att dölja ett funktionellt mästerstycke. Gör det inte ont i produktchefens själ? Norbert Jehle menar
”vi vet vad marknaden vill ha”. Prioriteten ligger på önskematerial: Aluminium.
”Vi ville ha en högkvalitativ optik och
aluminium har de perfekta förutsättningarna. Den minimalistiska formen tilltalar
även produkchefen personligt: ”Jag gillar
den rena ytan”.

Han vet vad han talar om när det gäller montering av systemet. Minimalism
gäller även för frontmonteringen med
inbyggd stabilisator, här erbjuds nu en
chans att använda minimala fogbilder.
Vem menar att modern och minimalistisk design inte kan kombineras med
bästa funktion? ”Ingen aning”, skrattar
Norbert Jehle, ”hos GRASS tänker ingen
så”.

Montering
Botten behöver inte bearbetas

Allt började för två och ett halvt år sedan
när Dynapro lanserades på marknaden:
Det dolda utdragssystemet belönades
med red dot design award 2010 och
blev snabbt en stor framgång med sina
utmärka rullegenskaper och stabilitet.
Det bästa är dock modultänkandet:
”Med Dynapro kan man helt enkelt göra
allt”, bekräftar Jehle.

Harald Klüh
GRASS Varumärkeschef

Italian Design möter High Quality made in Austria. Under den internationella möbelmässan ”iSalone 2013” presenterade Dada det nya Armani köket i sin utställning i centrala Milano.
Enkel elegans möter genomtänkt funktion. Designen hos möbelfronterna fortsätter inuti skåpen. Vionaro kombinerar det ytrre och det inre till en perfekt enhet.

3D-justering
integrerad i lådan

”Vionaro visar sig från
sin exklusiva sida hos
Dada med svarteloxerad
finräfflad aluminium
design.”

Vionaro kan byggas ihop med bakstycken i trä eller stål. Just monteringen är ett
viktigt moment: ”Vi har filat mycket på
tekniken eftersom vi ville hitta en enkel,
snabb och säker lösning för montören”,
säger Norbert Jehle och känslan för
hantverket avslöjar sig hos den utbildade
snickarmästaren.

Dynapro, teknik som är prövad miljontals gånger garanterar optimal funktion
med modern design hos Vionaro.

inmotion. vår kundtidning.

Sida II/III

Andrea Molteni, chef för design
och produktutveckling hos Dada

”Design och funktion är
givna ingredienser i kök
där det skall njutas.”

Dada och GRASS: Två varumärken – ett samarbete för fulländad form och funktion.

Tvillingsjälar i design och erfarenhet.
Vem tilltalas inte av
italiensk design?
Möbler, kläder eller bilar – Italiens elegans finns överallt. Extravagans och
klassisk utformning harmoniserar med
varandra som en Ferrari med en Fiat
500. Men italiensk design är inte tänkbar
utan det traditionella hantverket. Sedan
generationer producerar familjeföretag
designikoner för mode, inredning eller
industri. Namn som Molteni, Prada eller
Tod’s är alla globala varumärken idag.
Levande värden som kombineras med

konstfull interpretation: ”Denna symbios betyder italiensk design”, menar
Harald Klüh. Redan vid sitt första besök
hos Mesero i Milano kunde varumärkeschefen från GRASS bilda sig en uppfattning om italiensk kombination av konst
och kunskap. ”Man känner sig som hos
en mycket kreativ agentur. Så många
material, färgmönster och formstudier”,
beskriver Harald Klüh arbetsmiljön hos
Dada. Inte undra på att renommerade
designers som Norman Foster eller Giorgio Armani med förkärlek, levererar
utkast för Dada.

Vionaro – teknik med
Italienskt temprament.
Företaget inom Molteni-gruppen sökte
en själsfrände för dolda utdragssystem
för sin nya köksutveckling – och hittade
den hos GRASS och systemlösningen
Vionaro. ”Skönheten och den funktionella precisionen i designlådorna återspeglar Dada-filosofin”, förklarar Andrea
Molteni. De små detaljerna spelar en
viktig roll i produktkvaliteten för chefen
för design och utveckling hos Dada. De
slanka aluminiumlådorna har utformats

med räfflad, svarteloxerad yta enbart för
Dada. Elegant design anpassad för den
senaste Armani/ Dada kollektionen.

Gemensam passion
för perfektionism.
Hos Dada gäller att våga tänka nytt och
söka perfektion. Perspektiven från båda
sidor är därför långsiktiga. ”Vi tänker
forska gemensamt kring design och
funktion”, betonar Harald Klüh.

”Låt Dig inte påverkas av
förutfattade meningar.
Lyssna till dit hjärta,
det vet vad det vill.”

Steve Jobs, Apple-grundare

Revolution inom boendedesign:
Skapa maximalt ur minimalt. Även ur denna synpunkt
sätter lådsystemet Vionaro ny standard.

Enkelhetens magi.

Günter Grabher
GRASS chefsutvecklare

”Riktigt
snygg
fogbild!”

GRASS milstolpar

2003 NOVA PRO
Det första synkroniserade
utdragssystemet
2004 Soft-Close
Det första dämpningssystemet
för gångjärn

Vår värld förändras. Enkelhet och hållbarhet erövrar varje område in i minsta detalj. Det framtida mottot lyder: Reducera
och bli mer effektiv. Ändå spelar de s.k.
”soft skills” med design, emotion och
livskonst en betydande roll för trenderna
inom hemmets fyra väggar. I vår tid heter
det: Lämna stressen utanför dörren och
slappna av!
Denna omvandlingens tid har utvecklarna
hos GRASS redan integrerat i öppningssystem och möbelbyggnad. Vionaro, det
nya kubistiska lådsystemet med elegant
dold lösning, bara väntar på att ta steget
in i 21-århundradets boendevärld.

En milstolpe för det osynliga.
”Vionaro är den största milstolpen efter
Nova Pro, Nova Metro och Dynapro”,
säjer en som bör veta: Günter Grabher.
Som chef för produktutveckling hos
Grass har han 30 års erfarenhet och har
under åren varit med och tagit fram inte
mindre än fyra utdragssystem. För de
superslanka lådorna i Vionaro kunde han
luta sig mot erfarenheterna inom utvecklingen av Nova Metro. ”En viktig punkt
i utvecklingen av dubbelprofilerade lådsystem”, erinrar sig lådexperten.

2009 DYNAPRO
Den första synkroniserade
utdragsskenan med
tredimensionell justering

Hans skisser av en minimalistisk låda
baserad på Dynapro skapades egentligen redan innan startskottet för det
egentliga produktutvecklings- programmet gått. Günter Grabher hade redan
designen klar i sitt huvud innan kraven
definierades. ”Jag har investerat mycket
i Vionaro” säger han leende. Inspirationen låter han hämta från alldagliga ting.

2013 VIONARO
Det nya kubistiska
lådsystemet

Med Vionaro har vi lyckats
skapa en inspirationskälla
för boendetrender.

2009 Tiomos
Modernt gångjärnssystem
med integrerad dämpning

Utvecklingen av ett kompromisslöst
designsystem blev allt annat än alldagligt för den erfarne specialisten Günter
Grabher: minimalisktiska dubbelprofilerade lådor i aluminium eller stål, ett
bakstycke och en front. Lätt kan tyckas,
med ändå så svårt. Den som öppnar lådsystemet kommer att möta ett system
som tillåter möbeldesign att uppfinnas
om och om igen.

inmotion. vår kundtidning.

Sida IV/V

”Själen formar. Sinnena deformerar.”
Georges Braque

Ny estetik
bryter givna
konventioner.

Vionaro från Grass erbjuder
det senaste vad gäller design, funktion och individuell
utformning. Formellt betyder
Vionaro reducering och klarhet och återkopplar därmed
till konsttrender från det 20århundradet. Dessa trender
bröt mot givna konventioner
och gav en helt ny synvinkel
på verkligheten.

funktion. Man pläderar för användning
av ädla material där man uppnår sinnlighet och kultur.

I början av det 20-århundradet omvandlade avantgardisterna i Europa de
urgamla akademiska konstbegreppen.
Kubismen med realistiska bilder bröt
verkligheten inom konstmåleriet, den
klassiska målningen blev målade ytor
med färger i flera lager, formerna blev
rumsövergripande och gav mera innebörd till indivdualismen inom en värld i
omvandling.
Raka linjer och geometriska ytor blev
ett ideal, Malevitschs svarta kvadrat var
en revolution. Vad de ryska konstruktiva konstnärerna proklamerade, var
för många en ren provokation: Utrymmesmässiga konstruktioner i industriellt tekniska tillverkningsmaterial som
metall och glas avlöste bildkonsten och
skapade en maskinestetik, anpassad till
industrialiseringens själ.

Walter Gropius
Bauhaus Dessau, 1925/26

GRASS relaterar medvetet till dessa
stilbildande konsthistoriska strömningar med Vionaro. Den klara linjen, den
maximala reduceringen till funktionella
krav och användningen av högkvalitativa material möjliggör i hög grad individuell utformning inom köksdesign.

Det som redan finns inom underhållningstekniken, blir en
aktuell trend inom köksdesignen med Vionaro från GRASS:

Kubismus
1907 i Frankrike

Materialet aluminium öppnar nya dimensioner och utformningsmöjligheter. Den
extrema robustheten, den låda vikten
och stabiliteten är förutsättningar som
konstnärer och arkitekter i början av
20-århundradet bara kunde drömma
om. Dessa egenskaper har inneburit
att material tjockleken kunnat drastiskt
reducerats och möjliggör i sin tur helt
nya design idéer. Detta i kombination
med ny ytskicks teknik gör att vi ser helt
nya kökslandskap växa fram. Allt i bästa
tradition från avantgardisterna under det
tjugonde århundradet.

Nya vägar betyder att bryta
med älde konventioner.
Det som Walter Gropius formulerade i
Bauhaus-manifestet är visionärt ända
fram till idag: Enheten med hantverk,
konst och teknik skall omvandla den
totala sociala verkligheten till ett förnyat samhälle. ”Arkitekter, bildhuggare,
konstnärer måste tillbaka till hantverket!” För Gropius var Bauhaus ett intellektuellt laboratorium där de olika inriktningarna kunde integreras med varandra
på ett helt nytt sätt med användning av
nya teknologier och material. Många föremål som utvecklades i Bauhaus-verkstäderna har blivit klassiker.
Även arkitekturen genomgick denna
revolution. Man tog upp kampen med
ornament-kitsch. Klarhet och funktionell ärlighet var de nya begreppen. Adolf
Loos anses som vägledande inom den
moderna arkitekturen med sin skrift
”Ornament och brott”. Trots detta var
behagligheten i hans inredning och
byggmästarens traditioner och önskemål speciellt viktiga. Även estetik är en

Adolf Loos
Ornament och brott, 1910

Produktdesigner Stefan Ambrozus
imponeras om och om igen av det perfekta High Tech-materialet.

En stark profil tack vare aluminium.
Nästan inget annat material
reagerar med sådan
självkänsla på höga tekniska
krav som aluminium.
Stefan Ambrozus
Produktdesigner
Studio Ambrozus, Köln

”Vi har inte lagt till något
när vi designade Vionaro
– utom den räta vinkeln.”

Stefan Ambrozus samarbetade redan
med GRASS med gångjärnssystemet
Tiomos och de dolda utdragsskenorna
Dynapro men den här gången var allt annorlunda: Med Vionaro hade han en helt
ny designfrihet. Idéen att placera en superslank låda på de högkvalitativa dolda
utdragsskenorna Dynapro är helt enkel
genial: ”Aluminium är det absolut perfekta materialet för detta!”

Aluminium –
Styrkan i en lättviktare.
En klar profil

Efter syre och kisel är aluminium det
tredje mest förekommande kemiska
elementet och samtidigt den mest förekommande metallen i jordskorpan. Det
används t.ex. för att bygga rymdfarkoster och även för att tillverka yoghurt eller
dryckesburkar.

Vetenskaplig symbol

Aluminium finns endast i bunden form,
t.ex. som aluminiumsilikat i lera, gneis eller granit. Det finns även i oxiderad form
i mineraliska smyckesstenar som rubiner
eller safirer. Utgångsmaterialet bauxit
vilket innehåller runt 60 % aluminiumhydroxid används för den industriella produktionen. Till följd av den omfattande
tillverkningsmetoden, handlade man dyrare med aluminium än med guld under
den första halvan av 19-århundradet.
Idag kan man återvinna aluminium hur
ofta som helst utan kvalitetsförluster.

Kemisk symbol
Al

När Stefan Ambrozus pratar om den
metalliska aluminiumytan i ett designobjekt, blir chefen för Studio Ambrozus
i Köln lyrisk. Den erfarne produktdesignern har köket som sitt specialområde.
Köksutrustning, lampor, möbelkomponenter – hans spektrum är brett. Stefan
Ambrozus är dock inte en ”Styling-designer” som dekorerar objekt. ”Utformningen måste gå hand i hand med tekniken”
är hans filosofi. ”Teamet hos GRASS har
gjort ett rejält förarbete: Dynapro är en
utmärkt utdragsskena, robust, solid,
mycket dynamisk och toppmodern. Detta är attribut som också måste realiseras
i designen för Vionaro”.

Omedelbart, autentiskt
och med briljant yta.
Premium-metallens eloxerade yta, helt
utan struktur och riktning, imponerar
verkligen på produktdesignern. ”Ljusspelet på den briljanta ytan – det går inte att
skapa med en lackering”. Under en tidsålder när materialen tilltalar oss design
älskare med sina färger, är aluminium
alltid så autentisk som möjligt. Eftersom
metallen inte kräver ett korrosionsskydd,
behövs inget ytterligare skikt. ”Aluminium förblir omedelbart och är helt enkelt
alltid aluminium”, menar Ambrozus.

Atomnummer
13
Smältpunkt
660,3 °C
Återvinningskvot
90 %

Aluminium är dessutom en perfekt teamspelare. Den neutrala silverfärgade ytan
ger alltid en förnäm tillbakadragen men
uttrycksfull kombination, vare sig det är
med vitkalkad ek, amerikansk valnöt eller ädelt svart trä. Ett lyckokast för lådsystemet Vionaro eftersom det inte finns
några gränser för designvarianterna
inom möbelbygge.

Aluminium ger en behaglig
känsla och efterfrågas ofta
även till små ytor.
Optik är inte allt. För Stefan Ambrozus
räknas även känslan för aluminium.
Metallen ger Vionaro en skön varm
känsla. När man drar med handen över
den glatta foglösa ytan, förstår man vad
produktdesignern menar med ”kännas
rätt”. Aluminium gömmer det inre livet
för Vionaro under den lockande ytan.
Här kommer metallens egenskaper till
sin rätt: Ju komplexare krav för teknologi
och funktion, desto mera puristiskt och
raklinjigt är aluminium.
Inte undra på att behovet för aluminiumdesign ständigt växer hos möbeltillverkarna. Aluminium har banat vägen från
köket till alla boendeutrymmen och blir
allt populärare hos konsumenten, även i
högkvalitativa badrumsinredningar. Aluminium används mer och mer överallt
där efterfrågan efter utrymmesmässigt
utnyttjande och slanka former dominerar. För Stefan Ambrozus en automatisk
utveckling. ”Aluminium erbjuder en optimering på högsta nivå. Man vill helt
enkelt inte vara utan”.

Massaandel i jordskorpan
7,57 %

Allt annat än ytligt: Perfekt eloxerade lådor.

Passion för unik optik.
Man ser det och man känner
det. Under Vionaros aluminiumyta finns en passion för
detaljer.
Silver är inte alltid silver. Svårt att tro
men det är nyanserna som ger den
fina skillnaden. På Lothar Schugmanns
kontor finns staplar av aluminiummönster för Vionaro i olika silvernyanser.
Ibland skimrar det i brunt, ibland i gult.
Ibland är det mörkare, ibland ljusare.
Ytspecialisten hos GRASS har inte en
lugn minut förrän han hittar den perfek-

ta silvernyansen. Med mycket känsla för
varje detalj har inköpschefen för dolda
utdragssystem letat efter en lämplig
partner inom aluminiumtillverkning i
hela Europa. Ingen lätt uppgift eftersom
kvalitetskraven hos GRASS är höga och
ställer även de globala aluminiumleverantörerna inför stora utmaningar. Gott
och väl nio månader tog det innan man
hittat den idealiska profilen med jämn
yta och ständigt reproducerbar struktur.
I princip gäller det inget annat än ”ompressad luft” för Vionaro, formulerar
Lothar Schugmann. Utformningen av det

yttre utseendet för aluminiumlådorna
är också relativt knepigt. Den komplett
glatta och jämna Vionaro-optiken tas
fram med eloxering där ytan eloxeras
och görs motståndskraftig. Under eloxeringen smälter färg och metall samman
till en enhet. Färgen löser inte, går inte
att skrapa bort och är korrosionsskyddad. En ytterligare fördel, framför allt
för köksproffs: Fingeravtryck har inte en
chans på dessa högkvalitativa ytor.

inmotion. vår kundtidning.
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Trend aluminium
Kreativa personer i världen vet det redan: Höljet på den nyaste MacBookgenerationen är tillverkad i ett enda
aluminiumstycke, vilket reducerar antal komponenter och ökar stabiliteten.
Detta s.k. unibody väger 2,45 kg och är
mycket tunnare än föregående modeller
med den bekanta Apple-loggan.

Apple
MacBook Pro

Den kultförklarade kompaktbilen vad det
första fordonet med självbärande aluminium karosseri som serietillverkades av
Audi under beteckningen ” Audi space
frame – ASF” Med detta konstruktionssätt kunde karosserivikten sänkas med
upp till 40 procent i de
aktuella modellerna A8,
R8 och TT i jämförelse
med vanliga stål
konstruktioner.

Audi A2

”13 millimeter,
det är allt
perfekt design
behöver.”
Minimal art
Allt är ingenting och ändå sker allt i rätt
tid – Vionaro fungerar som arbete från
en erfaren Zen-mästare.

Artemide
Tolomeo

Tolomeo-kollektionen av
Giancarlo Fassina och
Michele De Lucchi tillhör
verkligen designperfektion
sedan över 25 år. Utvecklade för den
italienska lamptillverkaren Artemide, ger
den karakteristiska lampskärmen av flexibel aluminiumarm, monterad på en bottenplatta i polerad aluminium, belysning i
alla boende- och arbetsrum.

”Minimal style” för Vionaro känns som
något som hämtats från fjärran östern.
De superslanka Vionaro-lådorna strävar efter ”ingenting” och är tunnare än
en tatami. De traditionella rismattorna
ger ytmåttet som bestämmer storleken
för boendeutrymmet. Ett japanskt standardrum är lika stort som sex tatamimattor, vilket motsvarar ca. 10 kvadratmeter. En tatami är mer än fyra gånger
så tjock som en låda i Vionaro med sina
5,5 cm.
Helt i enlighet med årtusende gammal
Zen-lära betonar det nya lådsystemet
kraven från GRASS, nämligen att skapa
märkeskvalitet med mästerlig fulländning. Vionaro har möjligheten att bli en
tidlös modern klassiker.

Sida VIII

inmotion. vår kundtidning.

Rolf Mintgen
Chef för produktdivision
dolda utdragssystem

”Öppna en Vionaro
låda – det motsvarar
alla förväntningar.”

Funktion +
fulländad form =
Vionaro.

Skönhet, detaljrikedom,
precision i öppningen och
perfekt industriell tillverkning – nästan ingen annat
öppningssystem kombinerar
rationella och emotionella
aspekter så harmoniskt
som det nya kubistiska
lådsystemet från GRASS.
Funktionell teknik och
fulländad form möter
varandra i Vionaro.

Klara former, elegant slank design och
högkvalitativa material – det är de speciella egenskaperna för moderna möbler.
Med Vionaro har man lyckats överföra
dessa utformningsanspråk från vanligt
boende till alla nivåer inom hemmet.
Elegansen i Vionaro designlådorna låter
möbler i köket, badrummet, vardagsrum
eller sovrum se lika bra ut. De fina aluminium- och stållådorna verkar som utropstecken som inte behöver ytterligare
dekoration.

Panta rhei – allt flyter...
Globala trender visar att olika boendemiljöer flyter samman mer och mer
till en harmonisk helhet. Boende, arbete, kök, matrum och avkoppling, allt i
samma utrymme. Dessutom uppstår ett
andra mera intimt rum genom kombinationen av sovrum, badrum och wellnessområde. Genom denna sammansmältning av förut så uppdelade utrymmen,
skapar vi en angenäm, flytande och

harmonisk boendekänsla. Denna nya
boendekänsla fastställs även i urvalet av
högkvalitativa material och lusten till design. ”Detta är jag, det har jag råd med”,
lyder mottot för Web 2.0-generationen.
För moderna människor är boendet ett
statement. Individuella utformningsmöjligheter gör det möjligt. ”Denna trend
kommer säkert att fortsätta – inom privatområdet kan man uppleva individualiteten när det yttre skärmas av och den
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individuella bekvämligheten upplevs”,
menar Rolf Mintgen om den aktuella
utvecklingen. Han själv mår bäst sin
egen boende-matrum-kökskombination.
”De viktigaste idéerna kläcks inom det
privata wellnessområdet.”

