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Wardian – et vartegn med skræddersyet 
aluminiumfacade for optimal komfort 

Wardian hyldes som et vartegn for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. WARDIAN er 
inspireret af en metode for botanikere, og med WICONA’s systemløsninger har man kunnet 
opfylde ydelseskravene til såvel æstetik som energiforbrug og akustik. 

 

Bygningen, udført af EcoWorld Ballymore, består af to høje tårne på henholdsvis 50 og 55 
etager med i alt 768 lejligheder. Lejlighederne findes i flere udførelser og størrelser, og 
mange af dem har en smuk udsigt over Canary Wharf. Herudover rummer Wardian også 
en række restauranter og butikker.  



Det velkendte arkitektfirma Glenn Howells Architects var ansvarlig for det overordnede 
koncept, det detaljerede design samt for en stor del af indretningen. Den tjekkiske 
facadeentreprenør Sipral valgte at bruge WICONA’S WICLINE 75-døre, skræddersyede 
skydedøre fra WICSLIDE 150PS og WICLINE 90SG-vinduer – som alle er integreret i 
den skræddersyede facadeløsning af aluminium. 

Eftersom mekaniske tjenester er en ekstremt vigtig bidragsyder til en bygnings 
energiforbrug i hele dens livscyklus, har regulering af solvarmen og minimal brug af 
klimaanlæg været en nøglefaktor i Wardians design. Udover at bruge taghaver med 
modne træer til at dæmpe den indkommende luft, udnytter tårnets design en række 
imponerende passive foranstaltninger for at beskytte boligarealerne mod solvarme. 

En talsmand for Glenn Howells Architects siger: ”Projektet hentede inspiration fra den 
botaniske verden og en botanisk metode til at flytte planter fra et sted til et andet, hvor 
holdbarhed også var en nøglefaktor.” Wardian er udformet med henblik på at reducere 
solens varmeindstråling ved at anvende fremskudte terrasser, hvilket reducerer 
kølebelastningen med 42 % sammenlignet med tårne, hvor facaderne har mindre skygge. 
Dette tal forventes at stige til 55 % i 2050, når temperaturen stiger. 

”I stedet for at satse på klimaanlæg, køler Wardians haver den indkommende luft og giver 
hvert enkelt hjem masser af behagelig skygge. Den grønne frodighed bidrager også til 
luftkvaliteten og skaber et miljø, som er afstressende og behageligt at anvende.” 

”Vi arbejdede tæt sammen med Sipral for at få glasspecifikationen helt rigtig og opfylde 
kravene til regulering af solvarmen, samtidig med at vi også måtte arbejde hårdt for at 
håndtere akustikken. På de lavere niveauer, som vender mod letbanen, har vi et 
sekundært glaslag og en god del af de højere niveauer, som vender mod City Airport, har 
lyddæmpende glas.” 

”Afhængigt af deres position i de to tårnes højder giver WICONA vindues- og 
dørsystemer i aluminium en støjreduktion på enten 35 dB eller 41 dB. Dette opnås både 
ved omhyggelig tætning af karme og anvendelse af lyddæmpende glas. Resultatet heraf er 
en U-værdi på 1,0 W/m2 K, og det gælder også brystningspartierne, som er malede på 
bagsiden. 

I både lejligheder og penthouses er der anvendt WICLINE 90SG-vinduer, og der er 
installeret over tusind enheder i de to bygninger. Siprals kontrakt omfattede endvidere 
installation af 3.525 m2 curtain walls med mere end 50 skræddersyede elementer. 



 

WICLINE-systemet tilbyder både æstetisk fleksibilitet og høj funktionalitet, hvilket gør 
det muligt for specifikke bygninger at optimere energiydeevne, akustisk isolering og 
sikkerhed. Præcis ligesom de andre WICONA-systemer er det kompatibelt med 
WICTEC-facadealternativer, der spænder fra de klassiske facadesystemer til ensartede 
SG-løsninger. I overensstemmelse med EN 13830-standarden for curtain walls er 
WICTEC fuldt testet for vejrbestandighed og brandegenskaber og kan let tilpasses til 
stort set en hvilken som helst arkitektonisk stil takket være tilgængeligheden af 
forskellige profiltyper. 
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