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Kap West i München vælger 
elementbaseret facadeløsning fra 
WICONA 
 
Det nu færdigopførte Kap West tilfører München et nyt arkitektonisk højdepunkt. Denne usædvanlige 
kontorbygning i det trendy Am Hirschgarten-distrikt får meget ros for sit karakteristiske design og sin 
særligt bæredygtige byggemetode. Arkitekterne bag dette LEED Gold-certificerede højhus 
specificerede en bestemt elementbaseret facadekonstruktion fra WICONA til projektets 12.600 m2 
store facadeareal. 
 

 

I forstaden Neuhausen-Nymphenburg er et 7.300 m2 tidligere industriområde (MK8) blevet 
omdannet for at give plads til en række fremtidsorienterede bolig- og erhvervsejendomme – det nye 
Am Hirschgarten-distrikt. Og de mest markante bygninger i dette byplanlægningsdistrikt hører til Kap 
West-projektet, som er designet af Wiel Arets Architekten. Dette hypermoderne kontorkompleks har 
sat nye standarder for arkitektonisk design og kvalitet, både når det gælder beliggenhed og 
lokalernes indretning. De to hesteskoformede hovedbygninger er begge kronet af et par markante 
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tårne. Det lidt højere sydtårn på 60 meter kan prale af et imponerende udhæng 
med en udkragning 18 meter over jorden. Dette vartegn, som er roteret 90 
grader i forhold til hovedbygningen nedenunder, kan ses i miles omkreds. Det visionære koncept for 
fleksibelt, moderne, fremtidssikret arbejde i et bymiljø leveres komplet med et campuslignende 
layout af åbne rum, herunder grønne gårde og taghaver.  
 

Intelligent elementbaseret facadekonstruktion  

 

De mange krav, som facaden til Kap West stillede, gjorde det til en særlig udfordring. Kunden 
forlangte vinduesenheder i fuld højde fra gulv til loft med skjulte ventilationsåbninger og 
åbningsbegrænsere. Andre krav omfattede bedre lydisolering, vandtæthed, luftgennemtrængelighed 
samt modstand mod vindbelastninger. Eksperterne hos Fassadentechnik Scharl (Ehingen) udtænkte 
en facadeløsning bestående af en 220 mm tyk elementbaseret facade med eksterne vandrette og 
lodrette pilastre (350, 550 og 750 mm brede). Den elementbaserede facade blev baseret på 
WICONA's ekstremt varmeisolerende aluminiumvinduessystem WICLINE 75 evo. Byggefirmaet 
Rupert App sikrede, at projektkravene blev opfyldt ved at forstærke den udvendige side, bruge faste 
belysninger, integrere styreskinner til solafskærmningsenhederne og tilføje konsoller ved siden af 
sprosserne. De tre tætningsplaner er en anden særlig funktion. Det resulterende, meget fleksible 
system kan nemt tilpasse sig relative gulvdeformationer (+12 mm). De tynde, meget kompakte 12 
mm Dekton-facadepaneler fremstillet af Cosentino blev hægtet fast på de elementbaserede og 
markant modificerede facadepaneler ved hjælp af usynlige aluminiumankre. Over 2.200 enheder – 
bestående af vinduessystem, ventilationsmoduler og facadepaneler – blev præfabrikeret og leveret 
på byggepladsen. Det sikrede, at installationsprocessen forløb effektivt, og at det stramme tidsskema 
kunne overholdes. Hele konceptet blev planlagt i detaljer med fokus på bæredygtighed, hvilket har 
resulteret i dette imponerende bygningskompleks. 
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Produktdetaljer 
 
Projekt: Kap West kontor- og administrationsbygning (München) 
 
Kunde:  OFB Projektentwicklung GmbH (Frankfurt) 
 
Designet af: Wiel Arets Architekten (Amsterdam) 
 
Projekt udarbejdet af:  HPP Architekten (Düsseldorf) 
 
Facadeplanlægning:  Fassadentechnik Scharl (Ehingen ved Donau) 
 
Facadekonstruktion: Ruppert App GmbH & Co. (Leutkirch i Allgäu) 
 
Aluminiumfacadesystem: WICONA (Ulm) 
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Caroline Jonson 
+46 76 113 9798 
Caroline.jonson@hydro.com 
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