Point AS arkitektur + konseptdesign – Gasellebedrift 2013
Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, og har kommet på DN liste over Gasellebedrifter 2013. Point
har utviklet seg sterkt siden oppstart i 2007 og har stort fokus på tett samarbeid med våre kunder.
Målet er å skape god, funksjonell og spennende arkitektur.

Dette er Gasellene:
De går nye veier, ser muligheter der andre ser utfordringer. De tror på kreative og unike ideer og lar
dag bli natt for å lykkes. De motiverer og inspirerer. (Dagens Næringsliv)
Gasellebedrift er en kåring gjort av Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi og
jevn omsetningsøkning over flere år / minst har doblet omsetningen. Det er kun 5% av bedriftene
som får denne betegnelsen hvert år.

Stolt og ambisiøst
Vi er stolte over denne utviklingen og hvordan vi har klart å bygge opp Point AS med stor kundegruppe. Med et stort engasjement jobber vi hver dag med mange ulike prosjekter, alt fra mindre boligprosjekter til store leilighetsbygg. Vi prosjektere så vel parkeringsanlegg, barnehager, barneskoler,
videregående skoler, kontor- og bankbygg, i tillegg fremarbeider vi arealplaner, sentrumsområder og
helhetlige konseptdesign. Vi liker å ta både det store, inspirerende grepet / konseptdesignet og finpussing og detaljeringen. Alt fra bygg og landskap til interiørdesign. Vårt team består av både unge
og erfarne arkitekter som jobber tett sammen.
Point AS har kontor i et nyoppusset Stasjonsbygg i Drangedal, og et modernt kontor, Aquarama, i
Kristiansand.
De siste årene har vi hatt en tredobling av omsetningen gjennom hardt arbeid og vår aktive holdning.
Vi er ambisiøse og spente på de nye utfordringene vi får!!

Noen referanseprosjekter:
Notodden VGS – nybygg / Kragerø Sparebank – ombygging + nybygg
Gimleveien Kristiansand – 90 leiligheter / Risør barneskolen / Lillesand Senter –konseptstudie/utviklingsmodell
/ Roligheden Gård – ny barnehagen med multifunksjonell sal / Øvrebøhallen Vennesla / Tingsaker skole Lillesand
/ Lekeland regulering 250 boliger , Skien / Kvinesdal Sparebank / Barnehage i Bø / PU boliger i Åmli + Lillesand / Fjellgardane skolen Hovden / Kvernodden boligområde Ulefoss / Helsesenter Åmot / Justneshalvøya
boligområde Kristiansand / Mandal VGS / Bosmyrveien Kristiansand 55 leiligheter / Dagsenter Risør
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