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Newfoundland Tower — budynek o wysokich parametrach użytkowych 
wykorzystujący fasady modułowe 

 

 
 

WICONA zaprojektowała wysokowydajny, zunifikowany system fasadowy zawierający dwie 
nowe innowacje w zakresie drzwi dla Newfoundland Tower, najwyższego wieżowca 
mieszkalnego, który ma powstać na terenie Canary Wharf Estate. Producent wysoko 
zaawansowanych technicznie systemów na zamówienie opracował te rozwiązania, aby 
sprawdzały się w trudnych warunkach wysokościowych. Drzwi charakteryzują się 
niezrównaną odpornością na warunki pogodowe, zredukowanymi liniami wzroku i są 
estetyczne, nie odwracając uwagi od ogólnego zamysłu projektowego budynku. 

Newfoundland Tower jest pierwszym wysokim budynkiem zaprojektowanym i zbudowanym 
przez HCL Architects. Jego smukły, spłaszczony plan w kształcie rombu jest odpowiedzią na 
wąską powierzchnię ciasnej działki i ukośne ułożenie przyległych ulic. 

 
Ta charakterystyczna wieża, w której znajdzie się 636 mieszkań, jest usytuowana 
bezpośrednio nad linią Jubilee Line w pobliżu Westferry Circus na końcu Middle Dock, 
jednego z trzech historycznych doków liniowych. Charakterystyczny diamentowy wzór wieży, 
stworzony przez zewnętrzną strukturę, zapewnia stabilność boczną i jest najbardziej 
efektywnym sposobem, aby wysoki budynek mógł wytrzymać siły wiatru. 
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" Diamentowa koncepcja Newfoundland pozwala, aby budynek był niezwykle wysoki i smukły 
oraz nadaje mu dynamiczny i uderzający wygląd, który można podziwiać z bliska i z daleka. 
Projekt został opracowany tak, aby zmaksymalizować widoki i światło słoneczne, a jego 
usytuowanie umożliwia panoramiczne widoki na Londyn." 
 
Bille Lee, dyrektor w HCL Architects 
 
 

ROZWIĄZANIE “SZYTE NA MIARĘ” 

Jednolity system fasadowy został zaprojektowany jako rozwiązanie „szyte na miarę” przez 
zespół inżynierów firmy WICONA we współpracy z jej klientem, firmą Schneider GB Ltd. 

Usługa projektowa firmy WICONA- „szyta na miarę”, polegająca na ścisłej współpracy z 
architektami w ramach poszczególnych projektów, umożliwiła zaprojektowanie dwóch 
innowacyjnych rozwiązań drzwiowych, które doskonale wkomponowały się w fasadę 
budynku i zapewniły komfort użytkownikom, jednocześnie radząc sobie z trudnymi 
warunkami panującymi w wieżowcu. 

 
„Opracowaliśmy w pełni spersonalizowane rozwiązanie projektowe, aby spełnić potrzeby 
budynków wysokościowych i wymagania projektowe. Wysokie budynki stają się coraz 
ważniejsze dla miast przyszłości, a dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom drzwiowym 
umieściliśmy komfort (światło dzienne, wentylację i bezpieczeństwo) użytkowników 
budynków w centrum tego projektu.” 
 
Michael Spiers, Key Account Manager w WICONA 
 

Pierwszą z tych innowacji jest unikalny mechanizm otwierania "Pull Slide" firmy WICONA do 
przesuwnych drzwi dwuskrzydłowych ze zintegrowanym balkonem Juliete. W 
przeciwieństwie do konwencjonalnych drzwi przesuwnych, ten łatwy w użyciu, wykonany na 
zamówienie system z aluminiową ramą, powoduje wewnętrzne przesunięcie drzwi o 8 mm, 
po czym drzwi przesuwają się cicho i płynnie wzdłuż toru. Przekręcenie klamki powoduje 
zwolnienie nacisku na uszczelki obwodowe zintegrowane wokół otworu drzwiowego. 
Podczas zamykania drzwi, zaawansowany technologicznie mechanizm dociska drzwi do 
uszczelek, szczelnie je zamykając i zapewniając wyjątkowo wysoką odporność na wiatr i 
wodę. 

"Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy te rozwiązania drzwiowe na targach BAU 2017 w 
Monachium, gdzie otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii i zainteresowania ze strony 
architektów. Od tego czasu mamy zapytania o nowe projekty budowlane, w których te 
systemy drzwiowe zostaną wykorzystane. Udowodniło nam to, że nadążamy za pulsem 
rynku i możemy dostarczać przyszłościowe rozwiązania, dzięki naszej pasji do innowacji i 
wyzwań technologicznych." 

Thomas Staiger, Kierownik ds. Klientów w firmie WICONA 
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Firma WICONA opracowała również drzwi balkonowe Juliete otwierane do wewnątrz, które 
nie zatrzaskują się przy silnym wietrze. Kluczem do tej innowacji jest nowy dwustopniowy 
ogranicznik rozwarcia zaprojektowany przez firmę WICONA. Ten zintegrowany element 
bezpieczeństwa zapewnia funkcję antyzatrzaskową, która jest niezbędna w przypadku drzwi 
zamontowanych na wysokości i narażonych na potencjalnie duże naciski. 

 

"WICONA i Schneider pozwoliły nam osiągnąć to, na czym nam zależało w tym projekcie. 
Dokładnie wiedzieliśmy jak ma wyglądać budynek, a oni stworzyli produkt, który spełnia 
nasze wymagania. WICONA dostarczyła dwie makiety w skali 1:1 proponowanych rozwiązań 
drzwiowych, jedną wizualną, która pozwoliła nam ocenić, jak będzie wyglądał kolor i 
charakterystyczny diagonalny wzór, oraz jedną makietę do testów. Te ogromne makiety 
pokazały nam, że systemy są dobrej jakości, dobrze zaprojektowane i działają wyjątkowo 
sprawnie." 

Billie Lee, Dyrektor w HCL Architects 
 

Architekt:   HCL Architects 

Wykonawca:  Schneider GB Ltd 

Zdjęcie: John Kees 
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