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PEIKON DELTAPALKIT KOKON CORPORATE CAMPUS -TOIMISTOKOMPLEKSIIN LIECHTENSTEINISSA 
 
Peikko Group on saanut merkittävän Deltapalkki- ja liitososatilauksen Liechtensteinista. Peikko toimittaa Ruggelliin 
rakennettavaan KOKON II -toimistokompleksiin kilometrin Deltapalkkeja sekä kohteen betonipilareihin PCs-
piilokonsoleita ja pilariliitoksia. Toimitukset alkavat huhtikuussa ja ne jatkuvat aina elokuuhun 2017 saakka.  
 
KOKON II on osa KOKON Corporate Campus -kokonaisuutta, jonka hankekehittäjänä toimii Kokon Immobilien GmbH. 
Kohteen rakentaa Frickbau AG. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Architektur Pitbau Anstalt ja rakennesuunnittelun Silvio 
Wille. Ensimmäisen vaiheen KOKON I kaksi kuusikerroksista rakennusta valmistuivat vuonna 2013 ja niissä on käytetty 
samanlaista runkorakennetta, eli Peikon Deltapalkkeja, betonipilareissa PCs-piilokonsoleita ja pilariliitoksia. 
Välipohjarakenne on filigraanilaatta. Nyt rakenteilla oleva KOKON II -vaihe käsittää kaksi kuusikerroksista vuonna 2018 
valmistuvaa toimistorakennusta joissa on 9 000 m2 toimistotilaa. Kohde on matalaenergiaratkaisu. Yhteensä koko 
kampuksella tulee olemaan 42 000 m2 tilaa, joissa on korkealuokkaisten 700 hengelle suunniteltujen toimistotilojen 
lisäksi monipuoliset palvelut, mm. ravintola, fitness center, spa, 24h-lastentarha ja konferenssitiloja. 
 
”On hienoa, että Peikon Deltapalkki ja liitososat valittiin myös KOKON-toimistokampuksen toiseen vaiheeseen. Olemme 
tehneet pitkään yhteistyötä Frickbau AG:n kanssa runkoratkaisujen parissa. Tässä erityisen korkealuokkaisessa 
toimistokohteessa matalat välipohjat mahdollistivat korkeamman huonekorkeuden ja pitkät jännevälit avoimet ja 
esteettiset tilaratkaisut”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.  
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy,  
puh. 050 384 3001, email: topi.paananen@peikko.com 
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Peikko Group lyhyesti: 
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. 
Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. 
Peikolla on tytäryhtiöt 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-
Amerikassa ja tuotantoa 9 maassa ympäri maailmaa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko 
Groupin laskutus vuonna 2016 oli 173 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen 
palveluksessa on yli 1 400 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com. 
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