
Unikt bygg i hjertet av Rotterdam – med WICONA elementfasade
150 meter høye De Rotterdam, designet av Rem Koolhaas - vinneren av Dutch Pritzker Prize - med spesialtilpasset
fasadeløsning fra WICONA.

De Rotterdam-bygningen, tegnet av arkitektene Rem Koolhaas, Reinier de Graaf og Ellen van Loon (OMA), har skapt en ny bylinje i den
nederlandske havnen. Bygningen, som er en del av et ambisiøst prosjekt for å restaurere den gamle havnen Wilhelminapier i Rotterdam, i
nærheten av Erasmus-broen og elven Maas, vil forvandle området til en urban sone med butikker, kontorer, boliger og rekreasjonsområder.

De Rotterdam har blitt designet som en vertikal by, og kan nå skryte av sine tre spektakulære 150 meter høye og sammenhengende tårn. Et
av tårnene huser hotell og kontorlokaler, det andre huser kontorlokaler i forskjellige størrelser på et samlet areal på 60 000 m2, mens det
tredje tårnet inneholder 240 leiligheter. De tre tårnene deler fellesområder i første etasje, beregnet for butikker, restauranter og parkering.
Tårnene på 44 etasjer står 7 meter fra hverandre og har et samlet gulvareal på ca. 162 000 m2.De uregelmessige tårnene gir også
bygningen en følelse av konstant forandring og blir oppfattet på forskjellige måter, avhengig av hvor i byen de iakttas.

Et bærekraftig bygg med fasadeløsning fra WICONA
Alle kontorene har energiklasse A, og en stor del av energien er produsert av solcellepaneler installert på taket på tårnene. I tillegg kommer 9
energiproduserende vindturbiner, og byggets kjøle- og oppvarmingssystem benytter vann fra elven. Fasaden består av markedets mest
moderne systemløsninger, med eksempelvis over 9 200 m2 fasade fra WICONA som kler det tredje tårnet. For denne fasaden ble det utviklet
en spesialtilpasset løsning basert på WICONA WICTEC EL elementfasade med integrerte WICLINE 65 vinduer. Over 27 tilpassede profiler og
35 typer tilbehør er utviklet for prosjektet.

Åpningsenhetene i tårn 3 består av parallell-utadslående vinduer. Basert på skyskraperens vertikale dimensjoner, og for å opprettholde
estetikken i henhold til arkitektens krav og ønsker, er vertikale linjer integrert i elementene, som måler 1800 x 3000 mm.

De Rotterdam er utnevnt til "Best Tall Building in Europe" av Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), og ble rangert som nummer
to i kategorien "Best Tall Building Worldwide". Bygningen var også en av finalistene i Mies van der Rohe Award 2015.
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