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Baltic Station Market med tak av GreenCoat® stål nominerad till
World Architecture Festival Award 2018
Det nyrenoverade Baltic Station Market med tak av hållbart GreenCoat® färgbelagt stål från SSAB
är slutkandidat till World Architecture Festival (WAF) Award 2018 i kategorin "Gammalt och nytt”.
SSAB är känt för att samarbeta med innovativa och prisbelönta arkitekter som brinner för att skapa
hållbara byggnader. Ett färskt exempel på detta är KOKO architects och deras ombyggnad av
marknaden vid Baltic Station Market i Tallinn, Estland.
Det nya ”sågtandade” taket på marknaden är tillverkat med plåtpaneler av hållbart GreenCoat®
färgbelagt stål. Taket fungerar som ett unikt, centralt element och betonar det hållbara
byggnadskonceptet samtidigt som det skapar en modern och mångsidig ny marknadsplats.
GreenCoat® färgbelagt stål som används på Baltic Station Market har en beläggning som baseras på
en bio-baserad teknik (BT), där den traditionella fossilbaserade oljan ersatts med svensk rapsolja.
Denna patenterade beläggningsteknik är för närvarande den enda i sitt slag på marknaden.
-Det sågtandade taket är speciellt, på grund av sin storlek och den stora yta som behövs för att
motstå starka stormar, skyfall och vikten av all snö som samlas under vintern – utan att kräva extra
underhåll. Dessutom var det mycket viktigt för oss att materialet producerades på ett miljövänligt
sätt. Det fick oss att välja GreenCoat®-stål som det bäst lämpade materialet, förklarar Andrus
Kõresaar, delägare i KOKO architects.
Under byggnadstiden fick GreenCoat® beröm för den enkla hanteringen och den låga
värmeutvidgningen, som bidrog till att bevara de rena linjerna. Den bergsgrå kulören (Mountain
Grey) valdes ut i ett stort färgbibliotek och hjälpte till att skapa ett utseende som harmoniserar med
de många andra materialen i den nya byggnaden.
Som ett erkännande av sin unika design har Baltic Station Market utsetts till slutkandidat för World
Architecture Festival (WAF) Award 2018 i kategorin "Gammalt och nytt” Byggnaden har också fått
utmärkelsen "2017 Construction of the Year Award" av Estonian Association of Architectural and
Consulting Engineering Companies (EAACEC).
Vinnaren av WAF Awards 2018 kommer att presenteras på World Architecture Festival som äger rum
28–30 november i Amsterdam i Nederländerna.
Bildtext:
1. Andrus Kõresaar från KOKO architects valde GreenCoat® stål för taket till Baltic Station
Market på grund av dess miljövänliga egenskaper samt tillförlitliga prestanda och hållbarhet.
2. Det unika "sågtandade" taket på Baltic Station Market är gjort av hållbart GreenCoat®-stål i
bergsgrå kulör (Mountain Grey).
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3.

Den moderna och mångsidiga nya Baltic Station Market har nominerats till
World Architecture Festival (WAF) Award 2018 i kategorin "Gammalt och
nytt".

För mer information, kontakta:
Lasse Bengtsson, Marketing, SSAB, tel: +46 70 2058793, lasse.bengtsson@ssab.com
SSAB är ett stålföretag baserat i Norden och USA. SSAB erbjuder
mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med
företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har
anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland
och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och
sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com
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