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RB ARKITEKTUR BYTER NAMN TILL BELATCHEW ARKITEKTER 

 

STOCKOLM 7 NOVEMBER 2012: Belatchew Arkitekter AB är det nya 

företagsnamnet för RB Arkitektur AB. Namnbytet åtföljs av en ny företagsidentitet 

och en ny logotyp.  

Namnbytet är en naturlig utveckling för Belatchew Arkitekter, i en situation där 

företaget växer och utvecklar ett antal nya spännande projekt, och där en tydligare 

företagsidentitet stödjer Belatchew Arkitekters tillväxtstrategi. 

För tillfället är Belatchew Arkitekter inblandade i tre höghusprojekt, ett antal 

bostadsprojekt och kontorsinteriörer. Företaget har anställt ett antal arkitekter och 

planerar att växa ytterligare under de kommande åren. Belatchew Arkitekter har 

även tillsatt en ny styrelse. 

Ett nytt designprogram har utvecklats av designbyrån Neobrand, inklusive en ny 

logotyp och en ny designhandbok. 

En uppdaterad version av företagets hemsida har lanserats tillsammans med en 
Facebook-sida och Twitter- och Instagram-konton. 



 
 
 

OM BELATCHEW ARKITEKTER 

 

Belatchew Arkitekter AB (tidigare RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett 

brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. 

Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade 

lösningar som stärker platser och höja värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer 

den globala utvecklingen inom hållbarhet och ser det som sin uppgift att integrera hållbara 

lösningar i alla projekt. Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, MSA / SAR, 

DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew 

Lerdell undervisar och föreläser i arkitektur vid École Spéciale d'Architecture i Paris och 

verkar som gästkritiker på Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. 

Belatchew Arkitekter har vunnit flera arkitekttävlingar under senare år. Byrån har även fått 

flera utmärkelser, som Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande 

nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns 

publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker. 

Kontakt 

Telefon: 08 55 80 14 14 eller Rahel Belatchew Lerdell direkt 070-174 94 32  

 

 Webb: www.belatchew.com  

Facebook: facebook.com/belatchew 

Twitter: twitter.com/belatchew  

Instagram: @belatchew or followgram.me/belatchew 
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