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Regionens Hus – nowoczesny, elegancki budynek w centrum
Göteborga
Regionens Hus, położony obok głównego dworca kolejowego w Göteborgu, wyróżnia się zieloną,
błyszczącą sylwetką. Budynek ma duże szklane fasady, a każdy aspekt został zaprojektowany z
myślą o ochronie środowiska - od paneli słonecznych i niskiego zużycia energii po meble biurowe
z recyklingu i pulę samochodów przyjaznych dla środowiska. Budynek otrzymał złotą ocenę od
Szwedzkiej Rady Green Building.
W nowym Regionens Hus pracuje 1500 osób z regionu Västra Götaland. Budynek składa się z
trzech części kontrastujących ze starszą architekturą w celu stworzenia wyjątkowego i
ekscytującego środowiska. Dolna część budynku składa się z istniejącego budynku stacji kolejowej
Bergslagsbanan, zabytkowego budynku z 1880 roku oraz nowej pięciopiętrowej niskiej części z
panelami słonecznymi na dachu. Pojawiła się także nowa, imponująca piętnastokondygnacyjna
wieża.
Projekt budowlany, który rozpoczął się w 2017 r., zaplanowano tak, aby był jak najbardziej
przyjazny dla klimatu i efektywny ze względy na koszty użytkowania. Zastosowano wiele
rozwiązań przyjaznych dla klimatu: panele słoneczne i cel energetyczny wynoszący 70
kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie, 60% mebli biurowych jest poddawanych recyklingowi,
biura mają mobilne stacje robocze, które umożliwiają elastyczne metody pracy, a pracownicy są
zachęcani do podróżowania transportem publicznym do pracy. Brak miejsc parkingowych - oprócz
kilku miejsc parkingowych dla wspólnych ekologicznych samochodów, garaż oferuje wyłącznie
miejsca parkingowe dla rowerów konwencjonalnych i elektrycznych.
Nowe budynki zajmują 22 000 metrów kwadratowych. WICONA dostarczyła szklane fasady, które
łączą niestandardową fasadę WICTEC EL60 SG wieży ze standardową fasadą WICTEC 50 SG na
poziomie ulicy. Szklane fasady zapewniają eleganckie wykończenie, a duże szklane panele
zapewniają przezroczystość i widok działań wewnątrz budynku. Wzór sitodruku na elewacji nadaje
eleganckiemu, lśniącemu budynkowi niepowtarzalny wygląd.
Budynek uzyskał złotą ocenę Szwedzkiej Rady Budownictwa Ekologicznego, oznaczającą niskie
zużycie energii, zdrowe środowisko wewnętrzne i nietoksyczne materiały.
Projekt:
Generalny Wykonawca:
Architekt:
Wykonawca elewacji:
Systemy WICONA:
Zdjęcia:

Regionens Hus, Gothenburg
Skanska Sverige AB
White Arkitekter AB
UPB
Customized WICTEC EL60 / WICTEC 50 SG
Felix Gerlach

Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen 5 | SE-574 81 Vetlanda, Sweden | T +46 383 942 00
Corp. ID no. 556114-5698 | Bankgiro 5904-1392 | wicona@wicona.se | www.wicona.se

Press release
Page 2 / 5

Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen 5 | SE-574 81 Vetlanda, Sweden | T +46 383 942 00
Corp. ID no. 556114-5698 | Bankgiro 5904-1392 | wicona@wicona.se | www.wicona.se

Press release
Page 3 / 5

Charakterystyka systemu:
• WICTEC EL60 to standardowy system, który można dostosować do indywidualnych wymagań
projektu
• Produkcja kompletnych elementów odbywa się w warsztacie niezależnie od warunków
pogodowych, dlatego zawsze można zagwarantować wysoką jakość produktu
• Szybki, skuteczny i dokładny montaż na placu budowy
• Profile aluminiowe z przekładką z ekologicznego poliamidu, zapewniające doskonałą izolację
termiczną
• Rozwiązanie systemowe dla maksymalnej przejrzystości
• Profile pionowe i poziome o jednakowej głębokości
• Rozwiązania narożne za pomocą złączy systemowych
• Łatwy montaż na placu budowy dzięki specjalnemu systemowi kotwienia
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Charakterystyka systemu:
• Rozwiązania fasadowe zgodne z ETA (Europejska Aprobata Techniczna)
• Wyjątkowo gładkie wykończenie. Bez listwy dociskowej i maskującej
• Konstrukcja systemu z profilami systemowymi i koncepcją uszczelnienia, metodą produkcji i
montażu identyczną z WICTEC 50
• Łatwy montaż szkła na placu budowy bez użycia specjalnych narzędzi
• Prosty, bezproblemowy montaż szkła dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym,
opatentowanym uchwytom szklanym z obrotowymi klipsami
• Rozwiązanie jest również dostępne ze zwykłymi profilami osłonowymi
• Optymalne uzupełnienie gładkiej fasady, zintegrowane okno otwierane w WICLINE 90SG, z
wyborem między zawieszeniem od góry a równoległym otwarciem na zewnątrz
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