
Nyheter for fremtidens byarkitektur i WICONAs stand på Nordbygg
Under byggmessen Nordbygg i Stockholm, 5. – 8. april 2016 presenterer WICONA banebrytende løsninger for fremtidens
bærekraftige byarkitektur. Med fokus på energieffektivitet, design og brukervennlighet viser vi løsninger som er optimalisert
og tilpasset de strenge kravene som stilles til fremtidens byggeprosjekter.

Fremtidens byer står overfor store utfordringer. Befolkningen i byene vokser, tilgjengelig areal minker og tomteprisene forandres, samtidig som
utviklingen når det gjelder energieffektivitet og redusert miljøpåvirkning stadig går fremover. Bygninger står i dag for en stor andel av verdens
energiforbruk, og det kreves umiddelbare tiltak for å oppgradere energieffektiviten. Store krav stilles allerede i dag til arkitektur, både når det
gjelder funksjon, miljø, ytelse og design. Under Nordbygg viser WICONA hvordan vi ved energieffektivisering av dagens og fremtidens
bygninger kan overvinne disse utfordringene og bidra til fremtidens bærekraftige byarkitektur. Med flere innovasjoner viser WICONA at vi er
klare for de individuelle og høye kravene til morgendagens byggeprosjekter. Besøk oss på vår stand og opplev fremtidens byer!

Noen høydepunkter vi ser frem til å dele med våre besøkende:

NYHET! WICTEC CCF (Closed Cavity Façade)
For første gang i Skandinavia presenterer vi WICTEC CCF, fasadeløsningen for maksimal brukerkomfort og designfrihet. Konstruksjonen er
basert på en lukket dobbelfasade med redusert konstruksjonsdybde. Helglassete elementer gir en transparent konstruksjon med helt rene
utvendige og innvendige glassflater. Med en tett konstruksjon kan den mellomliggende isolerspalten stabiliseres ved hjelp av et kontrollert
trykk og tilførsel av tørr luft som sirkulerer i konstruksjonen. Automatisert solskjerming integrert i fasaden gir meget høy brukerkomfort, samtidig
som behovet for kjøling minimeres. Konseptet gir dermed en svært høy termisk isolering med Ucw-verdi på 0,6 W/m2K med 3-lags glass, Ug =
0,5 W/ m2K. Konstruksjonen gir også meget god lydreduksjon opp til RA,tr = 48 dB. Vedlikehold og rengjøring optimaliseres og reduseres som
for en enkelfasade, samtidig som fasaden gir de positive effektene man oppnår med en dobbelfasade. WICTEC CCF er utviklet på basis av en
bærekraftig, effektiv og optimal byplanlegging. Fasadekonstruksjonen er tilpasset de store utfordringene som oppstår ved oppgradering av
energieffektivitet i bygninger, men er også utmerket for nybygg. Den lukkede fasadeteknologien er helt ny i sitt slag på markedet, og gir en
fasade som minimerer effekten av de ytre påvirkningene av været slik som kaldras, uønsket sol og overoppheting, samtidig som høy
brukerkomfort og et spennende arkitektonisk uttrykk skapes.

NYHET! WICLINE 115
Under Nordbygg presenterer WICONA et helt nytt koblet vindussystem. Konstruksjonen WICLINE 115 er basert på et såkalt "active flow
system" for maksimal komfort, og gir takket være den integrerte åpningsrammen tilgang til motoriserte persienner for rengjøring og
vedlikehold. Vindussystemet gir også enestående tetthet og høy ytelse, både i form av termisk isolering og lydverdi. Et fleksibelt design gjør at
vinduets ytelse kan tilpasses ut fra unike prosjektkrav, hvilket er en kostnadseffektiv løsning som reduserer konstruksjonens miljøpåvirkning.

First! Resirkulert polyamid i WICONAs isolersteg
For første gang på en utstilling presenterer vi nå konseptet First!. First! står for innovasjon, og viser at WICONA tar en ledende posisjon i
markedet. Først ut i vårt nye konsept First! er resirkulert polyamid, noe vi er veldig stolte av å presentere. Som den første systemleverandør i
Europa benytter WICONA isolersteg laget av 100 % resirkulert polyamid i våre systemprodukter. Dette viser tydelig miljøbevisstheten som
preger hele vår virksomhet og vårt produktspekter, og er en nyskapning som tydelig bidrar til å redusere bygningers miljøpåvirkning. Les mer
om resirkulert polyamid i våre isolersteg.

First! ETC Intelligence ® isolerstegsteknologi
Den neste nyheten innen begrepet First! er ETC Intelligence®; en helt ny og unik isolerstegsteknologi som gjør tilleggsisolering i
konstruksjoner overflødig. Med en innovativ kombinasjon av materialer i isolasjonssonen kan konstruksjoner nå realiseres med førsteklasses
energieffektivitet og en slank konstruksjonsdybde. Teknologien er basert på tre unike komponenter: en innovativ overflate som reflekterer
varmestråling, effektiv varmeisolering som reduserer varmetap og optimal varmetrinnsgeometri i isolersteget. Da forbruket av materialer
reduseres ved å eliminere behovet for ekstra isolasjon, reduserer også ETC Intelligence® konstruksjonens miljøpåvirkning. Blant våre
produkter i utstillingen vil du finne ETC Intelligence® i våre nye vindussystem WICLINE 75 TOP og WICLINE 95, systemprodukter som oppnår
passivhusnivå uten tilleggsisolasjon.

3D- og digitale miljøer
I vårt virtuelle showroom i utstillingen kan vi tilby besøkende en opplevelse som viser WICONAs høyteknologiske løsninger og skreddersydde
systemer. Fremtidens bygninger oppleves i et spennende og unikt 3D-miljø, spesielt utviklet for WICONA. Du kan følge prosjektet hele veien,
fra skisse til ferdig bygning i 3D. Det skjer også mye i utviklingen av vår software for konstruksjon, og på messen viser vi en banebrytende
kobling mellom systemer som i vesentlig grad vil gjøre det lettere for aktørene i byggeprosessen. Gjennom et animert scenario viser vi
utveksling av informasjon og materiell mellom aktørene i byggeprosessens forskjellige stadier. Dette er helt nytt, og vi ser frem til å vise det
frem til våre besøkende!

Fremtidens prosjektløsninger
Fremtidens prosjekter vil kreve løsninger hvor design og ytelse går hånd i hånd. Unike bygninger krever individuelle løsninger, hvor kravene til
energieffektivitet blir en selvfølge. På messen viser vi hvordan bygninger med spesielle krav har blitt realisert i hele Skandinavia med vår
brede kunnskap og våre unike prosjektløsninger. Vi viser hvordan vi jobber med prosjektet, og hvordan vi kan gi støtte hele veien fra
planlegging til gjennomføring.

Dette, og mye mer, ser vi frem til å vise på Nordbygg.
Velkommen til å besøke oss og oppleve fremtidsbyen i stand C10:31!


