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Business Stadium - Eksepsjonell arkitektur møter moderne
teknologier med løsninger fra WICONA
Business Stadium West er den første bygningen i et forretningsdistrikt som ligger ved
bredden av elven Neris. Bygningen på 16 500 m2 er det første byggetrinnet i en
prosess for å skape det største og multifunksjonelle forretningsdistriktet i sentrum av
Vilnius. Det er et dynamisk sentrum for oppmerksomhet, lett tilgjengelig fra alle kanter
av byen.

Fleksible og enestående moderne løsninger
Stadium West, med sine 8 etasjer, representerer tvers igjennom moderne løsninger i
hver etasje. I inngangen vil du møte en virtuell assistent som skal betjene gjester og
ansatte. Videre skiller bygningen seg ut med toppmoderne miljøkontrollsystemer og
tekniske løsninger der målet var å sikre maksimal komfort og bedre omgivelser for alle
ansatte.
Hele bygningen representerer også et rekreasjonsområde, og fører videre tradisjonene
fra Zalgiris fotballstadion som tidligere lå i samme område.
Hvert vindu er innrammet av en uthevet struktur med ventilasjonsluker. Dette systemet
gjør det mulig å levere så mye naturlig frisk luft som mulig. Videre har bygningen
ekstremt gode arbeidsforhold - hver arbeidsplass vil få mer naturlig lys da hver
arbeidsplass ikke ligger lenger enn 3,6 m fra vinduet.
Midt i bygningen ligger et 30 m høyt glassatrium som deler bygningen i to
bygningskropper. Atriet er unikt p.g.a. sin størrelse, og dagslyset bringes inn i denne
enorme bygningen.

Unike tilpassede løsninger
I Business Stadium West er WICONA WICTEC 50 HI fasadeløsning benyttet.
Løsningen har 200 mm vertikal dekkprofil og et nytt 198,5 mm dypt dekklokk på
annenhver horisontal. WICTEC 50 HI gir stor kreativ frihet til å skape en unik og
skreddersydd fasade. Ytterligere funksjoner for sikkerhet og maksimal varmeisolering
kan enkelt og rimelig inkluderes, uten at det går ut over estetikken.
Vinduer og dører er også levert av WICONA. WICLINE 75 evo ventilasjonsluke ble
valgt til prosjektet på grunn av meget gode varmeisolerende egenskaper. WICSTYLE
75 evo dører der dørfyllingene dekker dørbladet ble også valgt p.g.a. visuell og
harmonisk integrasjonen i bygningen og fasadestrukturen.
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A+. Energiklassifisert med fornybare energikilder
På taket kommer du til en fantastisk utsikt. Hele terrassen ble ikke bare tilpasset for
inspirerende møter og kreativt arbeid, men også med fokus på miljø og lavere
energiforbruk.
Business Stadium West er et A+ -klassifisert bygg. Taket har et solkraftverk på 80 kW
som dekker omtrent 5% av bygningens totale årlige strømbehov. For å bidra til å
redusere luftforurensning finnes ladestasjon for elbiler i parkeringskjelleren.

_____________________________________________________________________
Prosjekt: Business Stadim West
Sted: Vilnius, Litauen
Arkitekt: Aches - E.Neniškis
Utvikler: Hanner
WICONA-løsninger: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo
Foto: Evaldas Lasys
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WICTEC 50 HI
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Utvidelse av WICTEC 50 med optimalisert varmeisolasjon
Sertifisert av ift Rosenheim som “a passive house component according to ift guidance
paper RI WA 15/1 with a Ucw value of 0,7 W/(m²K)”
3-lags glassoppbygging tilpasset passivhus, glasstykkelser fra 45 mm til 51 mm
Isolatorprofil laget av elastomer skum
Systemkonstruksjon identisk med standard WICTEC 50
Individuell design takket være et bredt spekter profilgeometrier for innvendig bærende
profiler
og utvendige glasslister
Glasslaster inntil 5,6 kN med tilpasset losholt-forbinder teknologi
Pålitelig luft-, regntetthet og drenering via overlappende post-/losholt tilslutninger, uten
mekanisk bearbeiding av postprofil
Slankt utseende, med samme synlige mål på innvendige pakninger vertikalt og
horisontalt
Stort profilutvalg legger til rette for et vekt- og kostnadsbesparende design, med
tilleggsmulighet
for innvendige forsterkingsprofiler
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WICLINE 75 evo
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Høyisolert flerkammersystem med symmetrisk design, kvalitetssikret isolatorsystem
Patenterte hjørne- og T-forbindere for høy stabilitet i karm og ramme
Fyllingstykkelser inntil 69 mm

WICSTYLE 75 evo
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Høyisolert flerkammersystem med symmetrisk design, kvalitetssikret isolatorsystem
En- eller tofløyet dør
Innad- eller utadslående åpningsvariant
Til glass eller dørfyllinger med tykkelse fra 6 – 60 mm
Flere typer terskler tilgjengelig, med eller uten isolator. Også lav terskel.
Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overfelt i WICLINE 75-serien
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Kontakt:

Kontakt:
Caroline Jonson
Communication Manager WICONA North
Hydro Building Systems

Caroline.jonson@hydro.com / +46 76 113 9798
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