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Systemy aluminiowe WICONA wykorzystane na budynku Park Avenue w
Warszawie to połączenie funkcjonalności z wysokimi parametrami
technicznymi wydajnością
Biurowiec Park Avenue to nowy element warszawskiego krajobrazu. Prestiżowa lokalizacja, unikalny projekt
architektoniczny, certyfikat LEED Gold i zastosowanie aluminiowych systemów budowlanych WICONA
sprawiają, że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych budynków w stolicy.
Park Avenue znajduje się w jednej z najlepszych lokalizacji w Warszawie. Stworzenie nowego budynku w tej
poszukiwanej i ekskluzywnej części miasta wymagało innowacyjnego podejścia do projektowania i
zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza wyboru rozwiązań konstrukcyjnych. System WICTEC 50
firmy WICONA został wybrany, aby spełnić te wymagania i został dostosowany do wizji architekta dotyczącej
różnorodności elewacji.

WICTEC 50 - system fasadowy przyszłości
Park Avenue ma 15 pięter nad poziomem gruntu i trzy piętra piwnicy, w których mieści się
12 500 m2
nowoczesnej powierzchni biurowej oraz inteligentny system zarządzania. Duże okna zapewniają dużo
światła dziennego i naturalną wentylację, a przeszklona fasada izoluje przed hałasem. Zastosowanie
nowoczesnych materiałów przyczynia się do wysokiego standardu tego energooszczędnego budynku, który
jest doskonałym przykładem zrównoważonej architektury.
System WICTEC 50 oraz niektóre części WICEC 60, które zastosowano w Park Avenue, łączą dobrą
elastyczność i wydajność, które umożliwiają optymalizację wydajności energetycznej, izolacji akustycznej i
bezpieczeństwa. WICTEC został przetestowany pod kątem zgodności z normą EN13830 dotyczącą ścian
osłonowych.
Dzięki szerokiej gamie dostępnych typów profili, system można łatwo dostosować do niemal każdego stylu
architektonicznego. W Park Avenue zastosowano specjalne rozwiązanie słupowo-ryglowe, aby uwzględnić
duże ugięcia konstrukcji żelbetowej.
Najbardziej charakterystyczną cechą głównej fasady są wystające pilastry, które podkreślają jej pionowe
linie. Są one wykonane z profili o przekroju 100 x 400 mm (szerokość x głębokość), które przechodzą przez
elewację i zakrywają uchylne okna, gdy są otwarte. Podkreśla to jednolitość fasady. Jej część szczytowa ma
duże obszary przeszklenia, w których odbija się otoczenie.
Z tyłu fasada stanowi konwencjonalny system elewacji słupowo-ryglowej z wąskimi szczelinami
wentylacyjnymi, a między ulicą Wspólną a kamienną fasadą ma wysokie uchylne okna.
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Naturalna wentylacja
Jednym z kluczowych wymogów dla dobrego samopoczucia człowieka jest dobra jakość powietrza w
pomieszczeniu i możliwość zarządzanie temperaturą, które zależą od skutecznego systemu wentylacji.
Oznacza to, że normy zrównoważonego budownictwa obejmują potrzebę naturalnej wentylacji. WICONA
opracowała specjalne, niestandardowe rozwiązanie dla tego projektu, które łączy nowoczesny design z
ekonomiczną i przyjazną dla użytkownika naturalną wentylacją. Pokryta kamieniem południowa fasada Park
Avenue ma zatem duże otwierane do wewnątrz okna, które zapewniają naturalną wymianę powietrza i
zapewniają komfort użytkownikom biurowym. Z tyłu budynku znajduje się z kolei system elewacji słupoworyglowej z całkowicie zintegrowanymi wąskimi klapami wentylacyjnymi WICLINE 75.
Najwyższy poziom dla zrównoważonego budownictwa
Park Avenue posiada certyfikat LEED Gold. System certyfikacji środowiskowej LEED wyznacza ramy dla
tworzenia zdrowych, wysoce wydajnych i przyjaznych dla środowiska budynków. Budynki z certyfikatem
LEED oszczędzają energię, wodę i inne zasoby, a także generują mniej odpadów. Oznacza to, że budynki
tego typu są korzystne dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w którym żyjemy. Budynki biurowe z certyfikatem
LEED są tańsze w eksploatacji i poprawiają wydajność pracowników dzięki wysokiej jakości środowiska
wewnętrznego.
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Projekt: PARK AVENUE
Lokalizacja: Wspólna 70 street, Warszawa. Poland
Architekt: JSK Architekci
Wykonawca: WARBUD
Systemy WICON: WICTEC 50, WICTEC 60, WICLINE 75 evo.
Fotografia: Leszek Ogrodnik (prawa autorskie)

•Idealny do elewacji płaskich, poligonowych i pochyłych.
• Indywidualne rozwiązania dzięki szerokiej gamie kształtów profili podkonstrukcji i listew
maskujących.
• Alternatywa: stylizacja przemysłowa imitująca wygląd profili stalowych.
• Przeniesienie ciężaru szkła (do 5,6 kN), z odpowiednim połączeniem słup - rygiel.
• Nakładkowy sposób połączenia rygla ze słupem bez mechanicznej obróbki słupów, sprawdzona i
zbadana szczelność.
• Taki sam wygląd wewnętrznych uszczelek na słupie i ryglu.
• Szeroki wybór profili umożliwia ekonomiczne dostosowanie do wymagań statyki, z możliwością
dodatkowego wzmocnienia wewnątrz profili .
• Szklenie z zewnątrz za pomocą widocznych lub ukrytych śrub.
• Rozbudowane rozwiązania dla połączeń profili i ogrodów zimowych
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•Idealny do elewacji płaskich, poligonowych i pochyłych.
• Indywidualne rozwiązania dzięki szerokiej gamie kształtów profili podkonstrukcji i listew
maskujących.
• Przeniesienie ciężaru szkła (do 5,6 kN), z odpowiednim połączeniem słup - rygiel.
• Nakładkowy sposób połączenia rygla ze słupem bez mechanicznej obróbki słupów, sprawdzona i
zbadana szczelność.
• Taki sam wygląd wewnętrznych uszczelek na słupie i ryglu.
• Wysoka wartość statyczna profili z dodatkową opcją wzmocnienia wewnętrznego.
• Szklenie z zewnątrz za pomocą widocznych lub ukrytych śrub.
• Rozbudowane rozwiązania dla połączeń profili i ogrodów zimowych
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Wielokomorowy system o symetrycznej konstrukcji z gwarantowanej jakości połączenia
przekładki termicznej z profilem aluminiowym.
• Opatentowane połączenie narożne i typu T, technologia zapewniająca wysoką sztywność
ościeżnic i skrzydeł.
• Grubość wypełnienia do 69 mm.
• Wartości Uf: do 1,2 W / (m²K)
• Wartości Uw: do 0,87 W / (m²K) dla skrzydeł, do 0,72 W / (m²K) dla szklenia stałego, z
potrójnym szkleniem
• Certyfikowany jako Minergie - Uw 0,8 W / (m²K)
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