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Całkowita odnowa kultowego, zabytkowego budynku z użyciem 
ekologicznego aluminium. 
 
Budynek Ticon w Drammen w Norwegii został niedawno zmodernizowany przy użyciu 
najbardziej ekologicznego aluminium firmy Hydro - CIRCAL, pochodzącego z recyklingu. 
Dodając zaawansowaną technologię i zważając jednocześnie na oryginalną architekturę, 
otrzymano projekt, który jest wyjątkowy w regionie skandynawskim, a być może na całym 
świecie. 
 
 
Budynek Ticon to ikona w mieście Drammen w Norwegii. Został zbudowany w 1963 roku w stylu 
architektonicznym typowym dla tego okresu, który obecnie jest rzadkością. Jego zewnętrzna część jest 
uznana przez lokalne władze budowlane za zabytek historyczny. 
Jest to źródłem dumy dla właściciela Ticona Eiendoma, ale stanowiło to również wyzwanie, kiedy 
podjęto decyzję o modernizacji budynku. Chciano stworzyć obiekt w duchu przyszłości, ale wszelkie 
modernizacje musiały zostać wykonane przy jak najmniejszej zmianie oryginalnego projektu. 
 
„Powiedziano nam, że ten projekt jest niemożliwy do zrealizowania i nie można zaprzeczyć, że był 
wyzwaniem”, mówi Vegard Foseid, kierownik projektu Ticon. „Aby temu sprostać, stworzyliśmy 
specjalną grupę projektową, w którą głęboko zaangażowani byli architekci, przedsiębiorcy i nasi 
dostawcy, w tym Hydro.” 
Hydro, dzięki swoim systemom budowlanym marki WICONA, sporządziło ekspertyzę w zakresie 
aluminium, przeprowadziło szkolenia dla wykonawcy - FacadeConsult, a także zaproponowało 
najbardziej ekologiczne aluminium na świecie, Hydro CIRCAL, wykonane co najmniej w 75% z 
odpadów pochodzących z recyklingu, takich jak stare ramy okienne, aluminiowe opakowania i części 
samochodowe. 
 
Nie tylko udało się stworzyć budynek zgodny ze współczesnymi standardami, zachowując oryginalny 
projekt architektoniczny, ale znacznie wykroczono poza to, czyniąc z niego obiekt niemal neutralny 
energetycznie, bardzo zrównoważony, wypełniony nowoczesną technologią i Hydro CIRCAL. 
Rezultatem jest realizacja, która zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne o 80 procent. 
 
 
Minął nieco ponad rok, odkąd Hydro wprowadziło na rynek swoje najbardziej ekologiczne marki 
CIRCAL i REDUXA. Od momentu wprowadzenia ich na rynek, jednostka biznesowa Hydro Building 
Systems, która zaopatruje w fasady branżę budowlaną, pod markami WICONA, TECHNAL i SAPA, 
dalej promuje sprzedaż swoich najbardziej ekologicznych produktów aluminiowych. 
 
Niedawno osiągnęła kamień milowy przekraczając liczbę 40 projektów budowlanych z wykorzystaniem 
fasad CIRCAL. To ponad 2300 ton bardziej ekologicznego aluminium użytego przy realizacji dużych i 
małych projektów do 400 ton. W tym roku wszystkie rozwiązania Building Systems w Europie będą 
dostępne w wersji CIRCAL lub REDUXA. 
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