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Newfoundland Tower – med høye ytelser og elementfasader 
WICONA har designet en elementfasade med høye ytelser og to nye innovasjoner til dører til 
Newfoundland Tower, den høyeste boligblokken som bygges i bydelen Canary Wharf i 
London. Løsningene er utviklet til høye bygninger for å fungere godt under krevende 
værforhold. Dørene har meget god værbestandighet, smale profilbredder og er estetisk 
tiltalende uten å gå på kompromiss med bygningens overordnede design. 

 

 
 
WICONA har designet en elementfasade med høye ytelser og to nye innovasjoner til dører til 
Newfoundland Tower, den høyeste boligblokken som bygges i bydelen Canary Wharf i 
London. Løsningene er utviklet til høye bygninger for å fungere godt under krevende 
værforhold. Dørene har meget god værbestandighet, smale profilbredder og er estetisk 
tiltalende uten å gå på kompromiss med bygningens overordnede design. 

Newfoundland Tower er den første skyskraperen designet og bygget av HCL Architects. 
Bygningens slanke og flate diamantform samsvarer godt med det smale fotavtrykket på den 
trange tomten, og den diagonale plasseringen mot gatene rundt. 

Landetmerket med 636 leiligheter ligger rett overfor Jubilee Line i nærheten av Westferry 
Circus i enden av Middle Dock, en av tre historiske lineære dokker i området. Tårnets 
karakteristiske diamantmønster som fremkommer av den ytre strukturen gir sidestabilitet, 
hvilket er den mest effektive måten å konstruere høye bygninger på med hensyn til motstand 
mot vindlast. 

“Diamantkonseptet benyttet i Newfoundland Tower betyr at bygningen kunne bygges 
ekstremt høy og slank, og gir den et dynamisk og slående utseende på nært og fjernt hold. 
Projektet er designet for å maksimalisere panoramautsikten over London og innslipp av 
dagslyset.” 

Bille Lee, direktør i HCL Architects 
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SPESIALTILPASSET LØSNING 

Elementfasadesystemet er spesialdesignet av WICONAs prosjektingeniører i samarbeid med 
vår kunde Schneider GB Ltd. 

WICONAs prosjektservice for spesialtilpassing av løsninger innebærer tett samarbeid med 
arkitekter for hvert enkelt prosjekt. I dette tilfellet ble det nyutviklet to innovative dørløsninger 
for sømløs integrering i elementfasaden. Løsningen gir brukerne god komfort selv om 
værforholdene kan være tøffe i den høye bygningen. 

 “Vi har utviklet en tilpasset løsning som oppfyller behovene til en skyskraper, samtidig som 
designkravene er ivaretatt. Høye bygninger blir stadig mer viktige for fremtidens byer, og 
med disse innovative dørløsningene har vi satt brukernes komfort (dagslys, ventilasjon og 
sikkerhet) i sentrum for utviklingen.” 

Michael Spiers, Key Account Manager hos WICONA 
 

Den første innovasjonen er WICONAs unike ‘pull-slide’ åpningsmekanisme til en 
spesialtilpasset skyvedør i aluminium med 2-lags glass og integrert fransk balkong. I 
motsetning til en konvensjonell skyvedør, betjenes dørbladet ved en parallellforskyvning 8 
mm innover, før den glir stille og jevnt langs skinnen. Ved å dreie dørhåndtaket frigjøres 
trykket fra midttettepakningen rundt døren.  

Når døren lukkes, presser mekanismen døren mot midttettepakningen slik at det blir tett, og 
gir eksepsjonelt høy tetthet mot vind- og regn. 

“Den første gangen vi presenterte disse dørløsningene var på BAU-messen i 2017, hvor vi 
fikk mange positive tilbakemeldinger og stor interesse fra arkitekter. Siden den gangen har vi 
fått forespørsler om nye byggeprosjekter der disse dørsystemene skal brukes. Dette har 
bevist at vi er i takt med markedspulsen og kan tilby løsninger for fremtiden, takket være vår 
lidenskap for innovasjon og teknologiske utfordringer.” 

Thomas Staiger, WICONA 
 

WICONA har også utviklet en innadslående franske balkongdør som ikke smeller igjen i sterk 
vind. Nøkkelen til denne innovasjonen er en nye totrinns åpningsbegrenser designet av 
WICONA. Denne integrerte sikkerhetsfunksjonen er nødvendig for dører som installeres i 
høye bygninger og utsettes for potensielt høyt trykk. 

“WICONA og Schneider har gjort det mulig for oss å oppnå det vi ønsket for prosjektet. Vi var 
veldig bestemte på hvordan bygningen skulle se ut, og de har produsert et produkt som 
oppfyller våre krav. WICONA utviklet to 1:1 fullskala mock-ups av de foreslåtte 
dørløsningene, en visuell, som tillot oss å vurdere hvordan fargen og det karakteristiske 
diagridmønsteret ville se ut, og en mock-up for testing. Disse enorme mock-upene 
demonstrerte for oss at systemene var av god kvalitet, godt konstruert og fungerte ekstremt 
bra.” 

Billie Lee, direktør i HCL Architects 
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Arkitekt: HCL Architects 

Produsent: Schneider GB Ltd 

Foto: John Kees 

 

 

 
OM WICONA: 
I løpet av de siste tiårene har varemerket WICONA utviklet seg til et synonym for 
byggsystem i aluminium for fasader, vinduer og dører som oppfyller de høyeste standarder. 
Høy teknisk standard, ekspertise og kvalitetsbehandling av produktene, samt en rekke 
omfattende spesialisttjenester, er alle viktige elementer som bidrar til varemerkets suksess. 
WICONA er en del av Hydro, et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land 
på alle kontinenter. Konsernet kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende 
rekkevidde og uovertrufne muligheter innen FoU. 
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