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WICONA når milepæl sammen med Hydro 
– Mer enn 100 globale byggeprosjekter 
med Hydro CIRCAL aluminium
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WICONA når milepæl sammen med Hydro – Mer enn 100 globale byggeprosjekter med 
Hydro CIRCAL aluminium.

Hydro CIRCAL ble lansert for et år siden, og er et bredt utvalg av førsteklasses aluminium 
laget av minst 75% resirkulert materiale fra produkter tidligere brukt i bygninger. I dag er 
Hydro CIRCAL en stor del av Hydros aluminiumportefølje, og med den økende 
etterspørselen etter produkter med lavt CO2-innhold, er Hydro CIRCAL et viktig materiale for 
WICONAs vinduer, dører og fasader. 

Mer enn 100 store byggeprosjekter er fullført siden Hydro CIRCAL ble lansert, og WICONA 
har levert fasader, vinduer og dører i prosjekter fra 10 til 400 tonn aluminium.
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“Denne milepælen fremhever potensialet for lavkarbon aluminiumprodukter i byggebransjen. 
Med sterkt fokus har teamet vårt sikret og levert løsninger til en rekke byggeprosjekter. Vi 
har også flere interessante prosjekter på gang», sier Henri Gomez - leder for Hydro Building 
Systems.

Byggebransjen står i dag for rundt 40% av CO2-utslippene, og i takt med et større søkelys 
på bærekraft fra både industri, investorer og myndigheter, har bærekraft blitt en åpenbar del 
av virksomheten. Hydro CIRCAL er produsert av minimum 75% resirkulert aluminium fra 
End-of-Life produkter som vinduer og dører, og reduserer derfor drastisk energiforbruket 
uten å gå på kompromiss med kvaliteten.

For more information, contact WICONA’s communication agency 
Trude Steen, Communication WICONA – trude.steen@hydro.com 
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Global etterspørsel

WICONA har sammen med Hydros andre merkevarer vunnet store prosjekter i 10 land på 
to kontinenter. Prosjektene har resultert i en reduksjon på 25.000 tonn CO2 sammenlignet 
med bruk av standard aluminium. Med teknologi og innovasjon har selskapet styrket sin 
konkurranseevne i markedet takket være aluminium med lavt karbonavtrykk. 

© HRA architects (LIXA, Poland) 

“Alt fra blomstrende forretningssentre til totalrenovering av ikoniske bygninger – viser store 
prosjektvariasjoner vi har levert Hydro CIRCAL til. Vi har vært i stand til å vise at det er mulig 
å bruke resirkulert aluminium fra forbrukerskrap, og drastisk redusere energiforbruket uten å 
gå på kompromiss med kvaliteten», sier Henri Gomez - leder for Hydro Building Systems.

Hydro CIRCAL er anerkjent av både bransjen og ekspertene. I 2020 vant Hydro CIRCAL 
prisen "Breakthrough Solution of the Year" i S&P Global Platts Metal Awards.
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Hydro CIRCAL 

• Hydro CIRCAL er en sterk, lett og korrosjonsbestandig aluminiumbolt som kan 
ekstruderes til profiler, spesielt egnet for byggsystem.

• Hydro CIRCAL er laget med minst 75% resirkulert aluminium gjenvunnet fra 
forbrukerskrap som vinduer og dører. 

• Med resirkulert aluminium reduserer vi drastisk energiforbruket allerede i 
produksjonsfasen, uten å gå på kompromiss med kvaliteten. 

• Ved å bruke den mest avanserte teknologien i bransjen kan vi levere den høyeste 
andelen resirkulert aluminium som er tilgjengelig på markedet i dag. 

• Jo høyere innholdet av resirkulert aluminium, desto mindre karbonavtrykk. 
• Hydro CIRCAL er sertifisert med ASI Performance Standard og ASI Chain of Custody 

Standard for å dokumentere hvor aluminiumproduktene kommer fra, samt at 
produktene produseres ansvarlig i hele verdikjeden.
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WICONA ble grunnlagt i 1948 som en forretningsdivisjon av Wieland Werke i Ulm, Tyskland. 
Alle aktiviteter gjennom 70 år innen forskning, utvikling, markedsføring, salg og tjenester er 
koordinert fra hovedkontoret i Ulm. Det har vokst fra det som en gang var en liten virksomhet 
til et varemerke som står for spesialisert know-how og teknisk kompetanse innen 
byggsystemløsninger i aluminium.
Som en systemleverandør med mange års erfaring forsyner vi markedet med realistiske og 
oppnåelige konsepter for mennesker og miljøet. Å forene brukerkomfort med miljøkrav er det 
som motiverer og driver oss daglig i utviklingen av energieffektive systemløsninger for 
bærekraftige fasader. Tallrike WICONA-prosjekter over hele verden har allerede blitt tildelt 
internasjonalt anerkjente sertifikater for bærekraftig konstruksjon, som DGNB, LEED eller 
BREEAM. Det er enda et viktig steg i utviklingen å kunne utøve vårt ledende prinsipp om 
"bærekraft" enda mer aktivt.

Hos WICONA er vi overbevist om at det ikke skal settes noen begrensninger for moderne 
bygningsarkitektur. Vi implementerer komplekse fasader som har spesielle tekniske 
utfordringer med individuelle spesialløsninger, på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Det 
er vår kjernekompetanse og grunnlaget for vår globale suksess. Det er det WICONA står for.

 www.wicona.no 
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