
Innovativa projektlösningar i WICONAs monter på Nordbygg
Den 10-13 april 2018 ställer WICONA ut under Nordbygg på Stockholmsmässan. I monter C09:31 visar vi innovativa och
banbrytande projektlösningar för framtidens hållbara stadsarkitektur. Med fokus på design, prestanda och funktion visar vi
produktlösningar optimerade och anpassade för de hårda krav som ställs på framtidens byggprojekt.

Allt högre krav ställs på våra byggnader, och i framtiden kommer byggnaders fasader att spela en nyckelroll i den urbana, arkitektoniska
stadsutvecklingen. Unika byggnader kräver individuella lösningar, där krav på energieffektivitet blir en självklarhet. Förutom krav på
prestanda, funktion och design måste fasaden erbjuda en miljömässigt hållbar konstruktion, i linje med högt ställda krav på en behaglig och
komfortabel inomhusmiljö. Under Nordbygg visar WICONA projekt- och produktlösningar som på olika sätt bemästrar dessa utmaningar - och
som är med och bidrar till framtidens hållbara stadsarkitektur.  

Några höjdpunkter i WICONAs monter:

Projektlösningar - lokalt och globalt
Otaliga projektlösningar har realiserats världen över med WICONAs specialanpassade systemlösningar. Utifrån projektspecifika krav och
önskemål skräddarsyr WICONA en passande lösning för varje unikt projekt, och under Nordbygg visar vi två av dessa projekt; Wardian i
London och Kv. Hörnan i Stockholm. Till det spektakulära premium- bostadshuset Wardian, som sträcker sig högt över Londons nya
finansdistrikt Canary Wharf, utvecklades ett specialanpassat skjutdörrsystem med enastående prestandaegenskaper. Byggnaden innehar
totalt 740 specialanpassade skjutbara enheter, 1 000 WICLINE 90SG fönsterlösningar och 400 WICLINE 75 evo fönsterdörrar - och sätter en
helt ny standard för exklusiva bostäder. Projektet Kv. Hörnan i Solna, Stockholm, utgörs av WICONAs elementfasad WICTEC 60EL och
fasadsystemet WICTEC 50SG. Byggnaden har också en specialanpassad elementfasadlösning baserad på fönstersystemet WICLINE 75 evo.
Elementfasaden täcker en fasadyta på 10 200 kvadratmeter, och skapar en transparent och funktionell kontorsmiljö.

WICTEC Modul Air fasadkonstruktion
WICTEC Modul Air är fasadlösningen för högsta användarkomfort och designfrihet, framtagen med utgångspunkt i en hållbar, effektiv och
optimal stadsplanering. Konstruktionen bygger på en closed cavity fasad, en sluten dubbelglasfasad med minskat konstruktionsdjup.
Helglasade element ger en transparent konstruktion med rena utvändiga och invändiga glasytor. Genom en tätförsluten konstruktion kan den
mellanliggande isolerspalten stabiliseras genom ett kontrollerat tryck och tillflöde av torr luft som cirkulerar i konstruktionen. Automatiserat
solskydd integrerat i fasaden ger högsta användarkomfort, samtidigt som kylbehovet minimeras. Konceptet ger därigenom en mycket hög
termisk isolering med Ucw –värde på 0.6 W/(m2K) med treglas, Ug=0.5 W/(m2K). Konstruktionen ger också mycket god ljudreduktion. Den
slutna fasadteknologin ger en fasad som minimerar effekten av extern väderpåverkan såsom kallras, oönskad sol och överhettning, samtidigt
som högsta användarkomfort och ett spännande arkitektoniskt uttryck skapas.

WICTEC 50 evo COLLECTION
WICONAs nya COLLECTION designserie står för maximal designfrihet för fasader, och för arkitekter och planerare öppnar den nya serien upp
för helt nya dimensioner av innovativ arkitektur. Förutom sex nya profiluföranden erbjuder WICTEC 50 evo COLLECTION valet att skräddarsy
fasaden med tilläggskomponenter såsom olika profilkulörer, integrerat LED-ljus för spektakulär färgsättning eller integrering av paneler
(exempelvis trä). Då modern stadsarkitektur bygger på attraktiva byggnadsutformningar och färgsättning blir WICTEC 50 evo COLLECTION
en efterlängtad nyhet på marknaden.

WICLINE 115 AFS kopplat fönstersystem
Fönstersystemet WICLINE 115 AFS är framtaget för marknadens högsta krav på termisk prestanda, ljudisolering och solskydd. Ett nyuvecklat
koncept med en inre, isolerad fönsterbåge kombinerat med en exteriör tilläggsbåge skapar en isolerande luftspalt inuti fönstret.
Konstruktionen ger en väsentlig förbättring av systemets termiska och ljudisolerande prestanda - helt utan tilläggsisolering. Genom en
innovativ konstruktion för ventilation erbjuder fönstret högsta komfort, och ger tack vare dess integrerade, öppningsbara båge tillgång till de
motoriserade persiennerna för rengöring och underhåll.

Framtiden byggs i BIM-konfiguratorn WIC3D
WICONA har utvecklat en ny version av den användarvänliga BIM-konfiguratorn WIC3D, vilken låter arkitekter integrera 3D-modeller från
WICONAs produktutbud för dörrar, fönster och skjut-/vikdörrar in i en 3D-fasad. WIC3D är ett användarvänligt verktyg och konfiguratorn kan
användas för att designa aluminiumkonstruktioner som direkt integreras i Revit. Konfiguratorn är dessutom helt kompatibel med vår
konstruktions- och kalkyleringsmjukvara WICTOP, för att ytterligare förenkla arbetsprocessen mellan olika aktörer. Redan idag finns merparten
av WICONAs standardutbud tillgängligt i WIC3D, och konfiguratorn finns gratis för nedladdning på WICONAs hemsida. Även vår konstruktions-
och kalkyleringsmjukvara WICTOP 8.1 erbjuder flertalet nyheter för ett förenklat arbetssätt. En helt ny CAD-modul erbjuder både nytt
användargränssnitt och flertalet nya funktioner. Versionen gör det möjligt att exportera EPD-rapporter på ett enkelt sätt, och det är också
möjligt att separera profiler för olika typer av bearbetning.

Cradle to Cradle certifiering
WICONA har blivit certifierade enligt Cradle to Cradle (C2C) produktstandard. De systemprodukter som inkluderas i certifieringen är WICLINE
65/75 fönstersystem, WICSTYLE 65/75 och WICSTYLE 77FP dörrsystem, samt WICTEC 50 fasadsystem. Produktcertifieringen inom C2C
förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av, och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande
system för produktutvecklare och tillverkare, och leder till produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. För att kunna uppnå en
av de fem nivåerna inom certifieringen (från Basic upp till Platinum) måste produkten uppnå minimikrav för aktuell nivå inom fem olika
kategorier. Dessa kategorier inkluderar produkternas påverkan på miljön, på hälsan och utifrån ett hållbart ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Varmt välkommen att besöka oss under Nordbygg, vi finns i monter C09:31!


