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Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus toimisto- ja laboratoriorakennukseen Dresdenissa, Saksassa
Caverion ja rakennusyhtiö Bilfinger Hochbau ovat sopineet talotekniikan kokonaistoimituksesta. Caverionin vastaa projektin toteutuksesta, ja
loppuasiakkaana on Novaled, orgaanisten puolijohteiden tuottaja Dresdenissä, Saksassa. Sopimuksen kokonaisarvo on noin viisi miljoonaa
euroa, kattaen talotekniikan peruskorjattavassa historiallisessa toimistorakennuksessa ja uudessa laboratoriorakennuksessa. Työt aloitettiin
tammikuussa ja arvioitu valmistumisaika on maaliskuussa 2018.

Rakennusten bruttopinta-ala on yhteensä yli 6 000 neliömetriä. Caverionin kokonaistoimitukseen rakennuksiin kuuluvat kaikki tekniset tuotealueet:
lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus sekä automaatio. Uudessa
laboratoriorakennuksessa on ISO7- ja ISO5-luokiteltuja puhdastiloja, joiden raitisilmaratkaisuja koskevat tiukat vaatimukset. Tilat on tarkoitettu
huippulaatuisten OLED-diodien (organic light-emitting diode) ja orgaanisen elektroniikan materiaalien tutkimiseen ja kehittämiseen.
”Caverion on ollut luotettava kumppanimme puhdastiloissa ja kiinteistöteknisissä palveluissa jo pitkään. Myös muut huipputeknologian referenssit puhuvat
Caverionin puolesta”, kertoo Novaled GmbH:n toimitusjohtaja Gerd Günther.
”Novaled-projektissa pääsemme näyttämään osaamistamme talotekniikan kokonaistoimituksissa. Olemme tiukentaneet projektijohtamistamme, ja
toimintamallimme mahdollistavat näin mittavan ja vaativan hankkeen toteuttamisen”, sanoo Werner Kühn, Caverion Saksan divisioonan johtaja.
Novaled on johtava toimija OLED-teknologiassa. Bilfinger Hochbau kuuluu Caverionin rakennusliikeasiakassegmenttiin.
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Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja ItäEuroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi
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