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Arcgency er en ung dynamisk tegnestue der kombinere
innovative tanker med praktisk erfaring. I 2011 opstod
Arcgency som et produkt af spaltningen og videreudviklingen af tegnstuen MAPT. Arcgency blev født af ønske
om at skabe en specialiseret bæredygtig profil bygget på
den erfaringer vi har opbygget i MAPT. Kontoret er i dag
en kombination af nytænkende grønne ideer og ballasten
til at udfører dem.

‘Hebsgårds Have’. 60 nye Ældreboliger, Vanløse.

Arcgency’s opgaver spænder bredt fra forskningsbaseret
udvikling i Kina til totalentreprise opgaver i offentligt regi.
Vi bygger skole i Taastrup samtidig med at vi tegner fremtidens boligform i Shanghai. Vi har jord under neglene,
grønne ideer i hovedet og viljen til at bidrage aktivt til
vores fælles bæredygtige fremtid.
Arcgency er i sine projekter med fra første streg på papiret, til nøglerne overdrages. Processen afspejler vores
interesse for alle byggeriets faser: de planlægningsmæssige, de byggetekniske, de økonomiske og selvfølgelig
de arkitektoniske. Vi har erfaring med alle faser og mange
forskellige bygherrer både offentlige og privat.

Shopping center i Herlev. Om og tilbygning.

Argency’s aftryk kan findes i så forskellige projekter
som et bæredygtigt madkulturhus i Oslo, et nytænkende
læringsmiljø i Taastrup, et moderne shopping center i
Herlev og 60 nye seniorboliger i Vandløse.
Arcgency er et produkt af det digitale netværkssamfund,
hvor samarbejde er nøglen til de bedste resultater. Byggeprocessen involverer mange aktører. Alle aktører spiller
derfor en væsentlig rolle for, at et projekt kan løftes sig fra
mængden og blive en succes. Det er derfor vigtigt for Arcgency at tilknytte alle samarbejdsparter og rådgivere så
tidligt som muligt i processen. Vi udnytter moderne IKTværktøjer til løbende at holde bygherre, entreprenør og
samarbejdspartnere involveret fra første streg på papiret
til overdragelsen på pladsen.

‘Bølgen’. Madkulturhus i Oslo

Arcgency startede ud som en konkurrencetegnestue, og
vinderinstinktet er stadig intakt. Vi deltager kun, hvis vi er
overbevist om, at vi de er bedste til opgaven.
Arcgency er stolte over at kunne deltage i det meningsfulde og ambitiøse projekt at skabe trygge og indbydende
rammer for et af fremtidens rådgivningscentre. Vi forestiller os, at vi griber opgaven an ved et dobbeltfokus, hvor
vi udvikler bygningen ’inde fra og ud’ og ’ude fra og ind’.
‘Grønjøjskolen’. Om og tilbygning med fokus på genbrug og energi. Færdig 2012.

En indre hjemmelighed skal skabe tryghed og nærvær
i huset. Bygningens ydre skal være imødekommende,
indbydende og signalere rådgivningscenterets kerneværdier.
Arcgency glæder sig til at give vores bidrag til fremtidens
rådgivningscentre.
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