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Business Stadium - Exceptionell arkitektur möter modern teknik 
med WICONA-lösningar 
 

Business Stadium West är den första byggnaden i ett affärsdistrikt vid stranden av 
floden Neris. Byggnaden på 16 500 kvadratmeter är distriktets första etapp i en 
process för att skapa det dynamiska och multifunktionella affärsdistriktet i centrum av 
Vilnius.  
 
 
Modern teknik skapar en ultimat arbetsmiljö 
 
Stadium West representerar, genom samtliga åtta våningar, en modern och 
högteknologisk design. Upplevelsen startar redan i entrén där du möts av en virtuell 
assistent som servar gäster och personal. Byggnaden är utrustad med de senaste 
miljökontrollsystemen där målet var att säkerställa maximal komfort och en bättre 
arbetsmiljö för alla anställda. 
 
Hela byggnaden representerar också ett rekreationsområde där man vill bevara 
känslan från Zalgiris fotbollsarena, som tidigare låg i samma område. Fasaden är 
inspirerad av den tidigare stadionbelysningen med sina ljust inramade fönster. 
 
Varje fönster har en markerad struktur med ventilationsluckor som gör det möjligt att 
leverera maximalt med frisk luft, vilket skapar en god arbetsmiljö inomhus. Varje 
arbetsplats får också ett naturligt ljus eftersom de inte är placerade längre än 3,6 m 
från ett fönster. Det unika atriumet på 30m skapar också ett naturligt stort ljusinsläpp 
samtidigt som det delar byggnaden i två kroppar genom sin i ögonfallande stora 
glasfasad. 
 
 
Projektanpassade fasadlösningar 
 
Business Stadium West har en WICONA WICTEC 50 HI fasadlösning. Lösningen har 
en 200mm vertikal täckprofil och ett nytt täcklock på 198,5 mm. Genom att välja 
WICTEC 50 HI ges en stor designfrihet att skapa en unik och anpassad fasadlösning.  
 
Fönster och dörrar för Business Stadium West är också signerade WICONA.  
WICLINE 75 evo med ventilationslucka valdes för projektet på grund av dess utmärkta 
värmeisolerande egenskaper. WICSTYLE 75 evo dörrar valdes också p.g.a. visuell och 
harmonisk integration i byggnads- och fasadstrukturen. 
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Energiklassifierad genom förnybara energikällor 
 
På taket möts du av en fantastisk utsikt. Hela terrassen anpassades, inte bara för 
inspirerande möten och kreativt arbete, utan också med full fokus på miljö och lägre 
energiförbrukning. Business Stadium West är en A + -klassad byggnad. Taket är 
utrustat med solceller på 80 kW, som täcker cirka 5% av byggnadens totala årliga 
elbehov. 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Projekt: Business Stadim West 
Stad: Vilnius, Litauen 
Arkitekt: Aches - E.Neniškis 
Utvecklare: Hanner 
WICONA-lösninger: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo 
Foto: Evaldas Lasys 
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WICTEC 50 HI 

  

 

 

 

• Variant av WICTEC 50, med avseende på förbättrad värmeisolationsförmåga 

• Certifierad av ift Rosenheim som en passivhuskomponent enligt deras riktlinje 
RI WA 15/1, med ett Ucw-värde på 0.7 W/(m²K) 

• Treglaskonstruktion lämplig för passivhuslösningar  

• Isolersteget är gjort av elastomerfoam 

• Systemkonstruktionen är identisk med WICTEC 50 

• Stor möjlighet till individuell design tack vare ett stort urval av profilutförande för 
både stomprofiler och synliga glashållare och täcklock 

• Pålitliga glasstöd för lastupptagning upp till 5.6 kN med anpassade 
spröjsförband 

• Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter utan mekanisk anslutning 
ger en välbeprövad täthet 

• Filigrant utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i 
övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister 

• Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på 
strukturella krav, även alternativ med invändig förstärkning 

 

 

 

WICLINE 75 evo 
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• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning 
mellan skalprofiler och isolator  

• Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar  

• Fyllningstjocklekar upp till 69 mm 

 

 

WICSTYLE 75 evo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan 
skalprofiler och isolator 

• Enkel- och dubbeldörrar 

• Inåt- och utåtgående dörrar 

• Glas eller paneler med fyllningstjocklekar mellan 6 och 60 mm 

• Urval av trösklar med eller utan isolersteg, finns även som tillgänglighetströskel 

• Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE fönstersystem 
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Kontakt: 

Caroline Jonson 

Communication Manager WICONA North 

Hydro Building Systems 

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