
PRESSEMEDDELELSE 
 

Side 1 / 7 
 

Hydro Building Systems Sweden AB 
Metallvägen 5 | SE-574 81 Vetlanda | T +46 383 942 00 
Org.nr. 556114-5698 | Bankgiro 5904-1392 | wicona@wicona.se | www.wicona.se 

 

 
 
4-12-2019 
 
 

 
Business Stadium – Enestående arkitektur møder moderne 
teknologi med WICONA’s konstruktionsløsninger. 
 
 

Business Stadium West i Vilnius, Litauen er den første bygning i et forretningsdistrikt 
placeret i kvarteret på højre bred af floden Neris, i krydset mellem Šeimyniškių og 
Rinktinės. Bygningen har et areal på 16.500 kvadratmeter og er første skridt i en 
proces, der går ud på at skabe det største, multifunktionelle forretningsdistrikt i Vilnius’ 
bykerne. Det er et dynamisk fokuspunkt, som er nemt at komme til fra alle dele af byen. 
 
 
Fleksible og enestående moderne løsninger 
 
Det 8 etager høje Stadium West repræsenterer moderne løsninger, der gennemsyrer 
hver eneste etage. I indgangspartiet møder du en virtuel assistent baseret på kunstig 
intelligens, som betjener gæster og medarbejdere. Endvidere skiller hele bygningen sig 
ud med sit ultramoderne miljøstyringssystem og de konstruktionsløsninger, som er 
blevet brugt til at skabe bygningen, hvis mål at sikre maksimal komfort og bedre 
indeklima for alle medarbejdere. 
 
Hele bygningen udgør endvidere et rekreativt område, eftersom den er placeret på det 
sted, hvor det tidligere fodboldstadion Zalgiris lå. Business Stadium West’s facade er 
inspireret af stadionlysene med farvestrålende indrammede vinduer. Facadens 
originalitet bevares af det tredimensionelle, utraditionelle ventilationssystem. 
 
Hvert enkelt vindue er indrammet af forhøjede konstruktioner med indbyggede 
udluftningshuller. Dette system gør det muligt at levere så meget naturlig frisk luft som 
muligt. Endvidere har bygningen ekstremt gode arbejdsforhold – hver enkelt 
arbejdsplads modtager mere naturligt lys, eftersom alle arbejdsstationer højst er 3,6 
meter fra det nærmeste vindue. 
 
I midten af bygningen dukker et 30 meter højt glasatrium op, som deler bygningen i to 
halvdele. Det er unikt alene i kraft af sin størrelse, og det gode lysindfald i atriet tilfører 
kæmpebygningen lys. 
 
 
Unikke, skræddersyede løsninger 
 
Business Stadium West anvender WICONA’s facadeløsning WICTEC 50 HI med en 
200 mm dækprofil på midtersprossen og en ny 198,5 mm høj dækkappe på hver anden 
tværsprosse. WICTEC 50 HI sikrer optimal kreativ frihed til at skabe en unik og 
skræddersyet facade. Yderligere sikkerhedsfunktioner og maksimal varmeisolering kan 
inkluderes enkelt og billigt uden at gå på kompromis med det æstetiske indtryk. 
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Vinduer og døre blev også leveret af WICONA – vinduet WICLINE 75 evo med 
ventilationslem blev valgt til projektet på grund af dets fremragende varmeisolerende 
egenskaber. Endvidere valgte man dørene WICSTYLE 75 evo på grund af deres 
harmoniske integration i bygningen og facadestrukturen. 
 
 
Energiklasse A+ med vedvarende energikilder 
 
Bygningen udmærker sig også ved ansvarlig udnyttelse af grønne ressourcer. Oppe fra 
bygningens tag har man en storslået udsigt. Hele terrassen er ikke blot tilpasset til 
inspirerende møder og kreativt arbejde, men også med fokus på miljøet og et lavere 
energiforbrug. 
 
Business Stadium West er en A+ klassificeret bygning, og taget er udstyret med et 80 
kW solenergianlæg, som kan dække omkring 5 procent af bygningens årlige 
strømforbrug. For at reducere luftforureningen i den underjordiske parkeringskælder 
har man en ladestation til elbiler. 
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_____________________________________________________________________ 

Projekt: Business Stadium West 
Sted: Vilnius, Litauen 
Arkitekt: Arches - E.Neniškis 
Bygherre: Hanner 
WICONA-løsninger: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo 
Fotos: Evaldas Lasys 
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WICTEC 50 HI 

  

 

 

 

• Videreudvikling af WICTEC 50 med optimeret varmeisolering 

• Certificeret af ift Rosenheim som en passivhuskomponent i henhold til ift’s 
vejledning RI WA 15/1 med en Ucw-værdi på 0,7 W/(m²K) 

• Tredobbelt glaskonstruktion velegnet til passivhuse, fyldningstykkelse på op til 
51 mm 

• Isolatorprofil fremstillet af elastomerskum med henblik på eftermontering. 

• Systemets opbygning er identisk med standard WICTEC 50 

• Individuelt design takket være et bredt udvalg af profilgeometrier til 
konstruktions- og vinduesprofiler 

• Pålidelig overførsel af glassets vægt (op til 5,6 kN) med tilpasset samlingsteknik 
for tværsprosser 

• Overlapning og sikker dræning ved overgangssteder uden mekanisk 
sprossebearbejdning sikrer gennemprøvet tæthed 

• Filigran-look uden ændring i udseende på de indvendige midterpost- og 
tværsprossepakninger 

• Bredt udvalg af profiler giver mulighed for økonomisk tilpasning til 
konstruktionskrav med yderligere mulighed for indvendig forstærkning 
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WICLINE 75 evo 

  

• Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret 
varmeisolatorsamling. 

• Patenteret hjørne- og stødsamlingsteknologi giver ekstremt stabile karme og 
rammer. 

• Fyldningstykkelse på op til 69 mm. 

 

WICSTYLE 75 evo 

 

 

 

 

• Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret 
varmeisolatorsamling. 

• Til hængslede enkelt- eller dobbeltdøre. 
• Udad- eller indadåbnende. 
• Til glas eller paneler med fyldningstykkelser fra 6 til 60 mm. 
• Forskellige tærskelprofiler med eller uden isolator, også uden barriere. 
• Ovenlysvinduer, sidevinduer, faste eller oplukkelige i kombination med 

vinduesserien WICLINE evo. 
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Kontakt: 

 
Hydro Building Systems  
Henrik Sørensen 
Salgschef 
 
Julsøvej 1, DK-8240 Risskov  
70 20 20 48  
http://www.wicona.dk  
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