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EFFEKTIV  
ELEMENTFACADE
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Løfter fremtidens 
facader til nye 
højder

Arkitekt: Foster + Partners  
Producent: Feldhaus  
Foto: Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain
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I fremtiden vil der blive stillet stadig højere krav til arkitektur 
og den enkelte bygning. Samtidig er reducerede byggetider 
og en omkostningseffektiv byggeproces afgørende faktorer 
i byggeprojekter overalt i verden. Fremtidens facader skal 
derfor kombinere energieffektivitet og ydeevne med indivi-
dualitet, funktion og miljøbevidsthed, og det hele skal opnås 
inden for rammerne af en effektiv og optimeret byggeproces. 

Højere krav til komfort og design, reduceret adgang til byggegrunde 
og et konstant fokus på bæredygtighed vil fremover fylde endnu 
mere ved planlægning og design af bygninger. 

WICTEC elementfacader tilbyder en optimal løsning til moderne 
arkitektur og kombinerer høj energieffektivitet med innovative 
løsninger til ventilation, maksimalt lysindfald og sikkerheds-
funktioner i en og samme facadeudførelse. Samtidig optimeres 
byggeprocessen gennem forenklet produktion og smidig montage. 
Med WICTEC elementfacade kan kreativiteten få frit løb, samtidig 
med at byggeprocessen bliver lettere, og ideer bliver til virkelige 
bygninger. 

Med WICTEC elementfacade er der næsten ubegrænsede mulig-
heder for design af bygningen. Byggeprocessen optimeres ud fra 
flere synsvinkler, hvor samtlige aktører i processen har gavn af det 
fleksible facadesystem. Du kan designe, konstruere, producere og 
montere på en enkel måde, helt i overensstemmelse med person-
lige krav og ønsker og i henhold til de højeste kvalitetsstandarder.

WICTEC elementfacade er ligesom de øvrige facadesystemer fra 
WICONA kompatibel med vores omfattende vindues-, dør- og 
skydedørssystemer, hvilket gør systemet til en ekstremt fleksibel 
facadeteknologi. Fra den første skitse til detaljeret planlægning og 
færdiggørelse, i vores standardsystemer eller som skræddersyet 
projektløsning, for at specifikke og individuelle krav skal blive opfyldt 
til fulde.

WICONA   UNITISED FACADE

WICONA elementfacade giver 
mulighed for en omkostningseffektiv 
byggeproces, der lever op til meget 
høje ydelseskrav og med næsten 
ubegrænset designfrihed.
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Effektiv byggeproces 
til moderne arkitektur

Arkitekt: Gabriele Glöckler & ZSP Architekten  
Producent: MBM Metallbau Dresden GmbH  
Foto: Conné van d’Grachten
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WICONA   UNITISED FACADE

For de fleste af dagens byggeprojekter er korte byggetider et krav. Det kræver 
smidige løsninger, hvor produktions- og montageprocessen optimeres. Via for-
enklet planlægning, projektering og implementering tilbyder WICTEC element- 
facadesystemer en tidsoptimeret, kvalitetssikret og enkel byggeproces, som lever 
op til tidens krav og kan tilpasses til hvert enkelt projekt. 

WICTEC elementfacade produceres ved 
seriefremstilling af individuelle facadeele-
menter på værkstedet. Præfabrikeringen 
bevirker, at der kan opnås en effektiv og 
omkostningsoptimeret produktion, hvor 
også høj processikkerhed og produktkvali-
tet garanteres. Produktionen foregår under 
kontrollerede forhold og påvirkes ikke af 
eksterne forhold som årstid og vejrlig. Re-
sultatet bliver en hurtigt og omkostnings-
effektiv facadeløsning til bygninger i alle 
størrelser, hvor elementerne færdiggøres og 
leveres komplette til byggepladsen. Også 
tilbehør som åbningssystemer, byggetek-
niske komponenter, fyldninger, forskellige 
facadematerialer og solafskærmningssy-
stemer kan nemt integreres i systemet på 
forhånd, hvilket sikrer en fleksibel og smidig 
byggeproces. 

WICTEC elementfacade er grundlæggende 
baseret på en repeterende elementstruk-
tur, hvilket giver mulighed for rationel plan-

lægning og forenklet produktion. Tids- og 
omkostningseffektivitet i byggeprocessen 
opnås via “just-in-time” logistik, samtidig 
med at monteringen af de præfabrikerede 
enheder sker enkelt og uden fordyrende 
bygningsstilladser. Planlægning og projekt-
styring på byggepladsen forenkles, hvilket 
også fører til kortere byggetider.

Ved renovering tilbyder WICONA elementfa-
cade yderligere fordele: bygninger opgrade-
res til dagens ydelseskrav, samtidig med at 
bygningen er i drift. Det skaber gode forud-
sætninger for opgradering af bygninger, hvor 
aktiviteterne skal fortsætte uden afbrydelse, 
og det eliminerer samtidig de omkostninger, 
som opstår, når aktiviteter skal flyttes mid-
lertidigt eller lukkes ned. I kraft af systemets 
fleksible udformning kan også dets visuelle 
design tilpasses efter bygningens eksiste-
rende arkitektur og derved give bygningens 
facade et homogent udtryk.

Planlægning og projektstyring på 
byggepladsen forenkles, hvilket fører 
til kortere byggetider og reducerede 
omkostninger.

Hvad indebærer en elementfacade?

En elementfacade udføres af forskellige facadeelementer, som kombineres og til-
sammen udgør bygningens facadeareal. Facadeelementerne præfabrikeres, og glas 
isættes på værkstedet til komplette enheder, hvilket gør produktionen helt uafhængig 
af eksterne faktorer som vejrforhold på montagestedet.

Når de enkelte præfabrikerede elementer først er fremme på byggepladsen, kan de 
nemt monteres takket være specialforankringer til fastgørelse. De enkelte elementer 
monteres fra stueetagen og opefter, hvilket bevirker, at etager kan færdiggøres uaf-
hængigt af de øvrige etager. 

Elementfacader er således en optimal løsning til høje bygninger eller store glas- 
arealer. Eftersom hvert enkelt facadeelement produceres og monteres individuelt og 
uafhængigt af de øvrige elementer, bliver systemet fleksibelt og nemt at tilpasse i 
overensstemmelse med de krav, hvert enkelt projekt stiller.
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Hver enkelt bygning har sit unikke designudtryk og sine speci-
fikke krav. Visse bygninger skal på en opsigtsvækkende måde 
skille sig ud fra byens skyline, mens andre i stedet på en har-
monisk måde skal smelte ind. Uanset hvilke krav der stilles 
til den arkitektoniske udformning, kræves der et fleksibelt og 
tilpasningsdygtigt facadesystem. Med en skræddersyet WIC-
TEC elementfacadeløsning kan der opnås et unikt formsprog 
for hver enkelt bygning. Facadesystemet tilbyder et designud-
tryk med næsten ubegrænsede muligheder, helt på linje med 
bygherrens ønsker og på grundlag af de fastlagte projektkrav. 

Med udgangspunkt i hvert enkelt projekt skaber WICONA 
forudsætningerne for bygninger, der visuelt lever op til de 
høje krav, som kendetegner morgendagens bygninger. Via 
en fleksibel facadeteknologi bliver WICTEC elementfacade 
en optimal løsning til helglasfacader, som i dag indtager en 
vigtig plads i moderne arkitektur. Dette imponerende og 

storslåede facadeudtryk er med til at give byerne en helt 
ny skyline og spændende udsigter overalt i verden. Sam-
tidig giver facadesystemet frihed til at designe konstruk-
tioner med et mere markant udtryk, hvor konstruktionen 
i sig selv er det æstetisk tiltalende. Det kan være en konstruk-
tion, som smidigt smelter ind blandt de omkringliggende byg-
ninger, eller en konstruktion som i sig selv sætter præg på 
omgivelserne. 

Uanset hvad tilbyder WICONA elementfacade glimrende 
muligheder for specifikke formsprog. Allerede i dag fungerer 
spektakulære bygninger med WICONA elementfacade som 
vartegn og inspiration for flere storbyer rundt om i verden. 
Systemet åbner en række nye muligheder op for fremtidens 
byudvikling og giver mulighed for realisering af imponerende 
og storslåede ideer overalt i verden. 

Designfrihed og  
unikke løsninger

En opsigtsvækkende helglasfacade på en skyskraber i en storby, eller et ønske om et specifikt arkitektonisk ud-
tryk, som emmer af historie og smelter ind i omgivelserne? WICTEC elementfacade tilbyder stor designfrihed og 
mulighed for at skabe unikke bygninger. Bygninger, der sætter et arkitektonisk aftryk, og som bliver imponerende 
vartegn overalt i verden.

Arkitekt: Henning Larsen Architects 
Producent: Schindler Fenster+Fassadenbau GmbH  
Foto: Conné van d’Grachten
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WICONA   UNITISED FACADE

Optimal processikkerhed og ydeevne sikres af en række 
patenter og innovative højteknologiske facadeløsninger. 

Designfrihed i hvert enkelt projekt bliver muligt, takket være 
facadeløsninger der er skræddersyet til de specifikke projekt-
krav.

Effektiv serieproduktion af komplette facadeelementer 
sker på værkstedet, uafhængigt af eksterne faktorer, hvilket 
garanterer en høj grad af processikkerhed og kvalitet.

Enkel og effektiv montage uden bygningsstilladser på 
byggepladsen, hvilket reducerer byggetiden og sænker 
omkostningerne.

Høje ydelsesværdier, som f.eks. høj varmeisoleringsevne 
og god lydisolering.

Smalle sigtlinjer i konstruktionen sikrer optimal gennem- 
sigtighed og et slankt facadeudtryk.

Fordele ved WICONA elementfacade

Oplev montagen af Tower 185

elementfacade i Frankfurt:  

Scan QR-koden med din smartphone

eller besøg WICONA Scandinavia 

på Youtube.
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Dagens moderne bygninger er designet med udgangspunkt i økologiske, tekni-
ske, funktionelle, æstetiske og økonomiske krav. Derfor kræves der et bygnings-
koncept med helhedsperspektiv, set ud fra bygningens livscyklus. En dobbelt-
glasfacade kombinerer disse aspekter med optimal brugerkomfort og skaber en 
bygning, der er forberedt til fremtidens krav.

WICTEC elementfacade i dobbeltglasud- 
gave er den optimale facadeløsning til pro-
jekter, hvor der stilles store krav til ydeevne 
og brugerkomfort. Helglaselementer skaber 
en transparent konstruktion med helt rene 
udvendige og indvendige glasflader. Fa-
caden er optimal til miljøer, hvor der stilles 
høje krav til lydisolering, eksempelvis i stør-
re byer eller ved placering langs hovedveje. 
Konstruktionen tilbyder endvidere særdeles  
gode varmeisoleringsegenskaber. Funktio-
nen optimeres i kraft af enkel integration af 
forskellige varianter af byggetekniske kom-
ponenter som solafskærmning eller funkti-
onselementer i facadeløsningen, samtidig 
med at solenergien udnyttes optimalt. 

Facadekonstruktionen med dobbeltglas er 
tilpasset til de udfordringer, som opstår ved 
opgradering af bygningers energieffektivi-
tet, men løsningen passer også glimrende 
til nybyggeri. Facadeteknologien giver en 
facade, som minimerer effekten af ekstern 
vejrpåvirkning såsom kuldefald, uønsket sol 
og overophedning, samtidig med at der op-
nås optimal brugerkomfort og et spænden-
de arkitektonisk udtryk.

WICTEC CCF, Closed Cavity 
Facade

WICTEC CCF er en innovativ facadeløsning, 
som er baseret på en lukket dobbeltglas- 
facade med reduceret konstruktionsdybde. 
I kraft af en tæt forseglet konstruktion sta-
bileres den mellemliggende isoleringsspalte 
med et kontrolleret tryk og tilførsel af tør luft, 
som cirkulerer i konstruktionen. 

Automatiseret solafskærmning integreret i 
facaden sikrer optimal brugerkomfort, sam-
tidig med at kølebehovet minimeres. Kon-
ceptet sikrer derved en meget høj grad af 
termisk isolering. 

Pleje og rengøring i WICTEC CCF optime-
res og reduceres til behovet for en normal 
enkeltglasfacade, samtidig med at facaden 
giver de positive effekter, som opnås ved en 
normal dobbeltglasfacade. WICTEC CCF er 
dermed den optimale løsning til bæredygtig 
og effektiv byplanlægning. 

Den optimale facadeløsning til projekter, hvor  
der stilles store krav til funktion og ydeevne.

WICONA elementfacade i dobbeltglasudgave

WICONA’s dobbeltglasfacade består af to facadeskaller, hvoraf den ydre som regel 
er en uisoleret skal af glas foran en indvendig, varmeisoleret facade med oplukkelige 
vinduer, som kan konstrueres i en lang række varianter og kombinationer. For at 
opnå den optimale løsning tilpasses udførelsen individuelt til hvert specifikke projekt.

Zeppelin University, Friedrichshafen
Producent: Metallbau Schneider GmbH
Arkitekt : Architekt Dipl. Ing. Fritz Hack

Elementfacade i udgave
med dobbelt glas
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WICONA   UNITISED FACADE
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Opluk i 
facaden 

Arkitekt: JSK Architekten  
Producent: SMB 
Foto: WICONA
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WICONA   UNITISED FACADE

At kunne integrere oplukkelige enheder og ventilationsenheder i facaden forøger 
brugerkomforten markant i bygninger og er i mange tilfælde også et projektkrav. 
Med optimal funktion og ydeevne opfyldes kravet om ventilation, uden at der gives 
afkald på det æstetiske aspekt.

Den optimale kombination: WICTEC facade-
system med integrerede oplukningsenheder 
fra WICLINE vinduesserien. Alsidigheden i 
systemerne tilbyder individuelle løsninger på 
højeste niveau, som kan tilpasses fuldt ud 
med et stort udvalg af ekstrafunktioner.

Facadeintegrerede vindues- 
enheder

Lige så fleksibelt og variationsrigt WICTEC  
facadesystem er, lige så let kan de opluk-
kelige vinduesenheder fra WICLINE-serien 
tilpasses individuelt og integreres i glas-
facader og glastage. Ud over den visuelt 
harmoniske integration i en facadestruktur 
udmærker WICONA’s facadeintegrerede 
vinduer sig ved deres høje grad af funktio-
nalitet. Der er flere åbningsmuligheder, både 
ind- og udadgående, hvor håndtering og 
styring kan ske enten manuelt eller via mo-
tor. En lang række systemvarianter gør det 
fleksibelt muligt at tilpasse vinduet baseret 
på specifikke ydelseskrav. Det er muligt at 
vælge termisk isolering, et slankt visuelt ud-
tryk med minimeret profilgeometri og spe-
cielle facadekarme. Du finder den perfekte 
løsning til alle krav uanset ydeevne eller ud-
formning.

Vinduet fås i flere forskellige udgaver, f.eks.:
- Indadgående sidehængt/dreje-kip/ 

bundhængt

- Udadgående tophængt/sidehængt

- Udadgående, tophængt

- Vendevindue i horisontal eller vertikal  
udgave

Facadeintegreret helglasvindue, 
structural glazing

Som et attraktivt supplement i en facade  
tilbyder den integrerede vindueskarm 
WICLINE 90SG ikke bare et effektivt 
ventilationssystem, men også muligheden 
for en fuldautomatisk udførelse. Med slanke 
profiler opnås maksimal transparens og 
ekstremt tynde udvendigt sigtlinjer. Dette 
helglasvindue kan vælges som tophængt 
eller parallelåbnende og kan integreres i 
både helglasfacader eller i standardfacader.

Facadeintegreret ventilations-
enhed

Med en termisk isoleret og facadeintegreret 
ventilationsenhed, som elegant integreres i 
facaden, kan markedets krav til ventilation 
nemt opfyldes. Ventilationsenheden spiller 
perfekt sammen med facadens udformning 
og giver et visuelt indtryk af et integreret, 
isoleret panel. Enheden kan endvidere via 
farvesætning tilføre facaden et legende og 
farveglad formsprog. Motor eller individuel 
styring giver alle forudsætninger for optimalt 
indeklima og skræddersyet komfort.

De oplukkelige enheder og vindues- 
systemerne kan enten integreres diskret i  
facaden eller blive en iøjnefaldende facadedetalje. 

Arkitekt: JSK Architekten  
Producent: SMB 
Foto: WICONA
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Arkitekterne Rem Koolhaas, Reinier de Graaf og Ellen Van Loon (OMA), har skabt en helt ny skyline i Rotterdams 
havnekvarter; den opsigtsvækkende bygning De Rotterdam. Gennem et tæt samarbejde mellem de forskellige 
aktører kunne bygningen realiseres med en innovativ elementfacadeløsning, helt i overensstemmelse med arki-
tektens og bygherrens krav til design, funktion og ydeevne.

Ny skyline i hjertet  
af Rotterdam

Bygningen De Rotterdam var en del af et ambitiøst projekt, 
der havde til formål at restaurere den gamle havn Wilhelmina-
pier i Rotterdam. Ideen var at forvandle området til en byzone 
for butikker, kontorlokaler, boliger og områder til fritidsaktivi-
teter. Bygningen blev udformet som en vertikal by, og den 
knejser nu med sine tre spektakulære, 150 m høje tårne og en 
samlende bygning i stueetagen. Et af tårnene rummer hotel 
og kontorlokaler, det andet har kontorlokaler i forskellige stør-
relser med et samlet areal på 60.000 m2, mens det tredje tårn 
rummer 240 lejligheder. De tre tårne deler fællesarealet i stue-
etagen, der er beregnet til butikker, restauranter samt parke-
ring. Tårnene står med en indbyrdes afstand på syv meter og 
har et samlet gulvareal på 162.000 m2. Udfordringen med de 
tre 44-etagers tårne, der strækker sig højere end 100 meter, 
var aldrig et problem ved skabelsen af den exceptionelt kom-
pakte bygning takket være dens design, som består af flere 
overlappende blokke og et fælles, sammenhængende funda-
ment. De uregelmæssige blokke giver endvidere bygningen 
et udtryk af konstant forandring takket være et formsprog, 
der opleves på forskellig vis, alt efter hvor i byen man iagtta-
ger bygningen. Også energieffektivitet og bæredygtighed var 
faktorer, der blev taget i betragtning i projektfasen. Samtlige 
kontorer i bygningen er mærket i energiklasse A, og en stor 
del af energien produceres af solpaneler installeret på tårne-
nes tage. Herudover er der blevet plads til ni vindmøller, og 
bygningens køle- og varmesystem udnytter vand fra floden. 

Projektinformation

Sted:   Rotterdam, Nederländerna 
Arkitektfirma:   OMA (Office for Metropolitan  
  Architecture)
Arkitekter:   Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, 
  Ellen van Loon 
Facadedesign: Permasteelisa, Middelburg 
  (kontor, hotel og stueplan), 
  TGM, Asten (lejligheder) 
Facade:   WICTEC EL specialtilpasset 
  elementfacade 
Vinduer:   WICLINE 65
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WICONA   UNITISED FACADE

En unik facadeløsning. Da kontrakten var underskrevet, 
og projektfasen gik i gang, havde man stadig ikke lagt sig 
fast på en specifik facadeløsning. I stedet var aftalen baseret 
på design og funktioner udviklet af arkitekten. På grund 
af WICONA’s ekspertise inden for større projektløsninger 
valgte man denne systemleverandør til det tredje tårn. Også 
WICONA’s gode muligheder for at udføre afprøvninger i 
eget regi samt den direkte forbindelse til Sapa Extrusion 
var faktorer, som lå bag valget af systemleverandøren. Der 
blev foretaget beregninger og gennemført afprøvninger 
for at sikre, at de højt satte projektkrav til vindlast, 
lufttæthed, regntæthed og termisk isolering blev opfyldt. 

Tårnets facade består af en af markedets mest 
moderne systemløsninger, med over 9.200 m2 facade 

leveret af WICONA. Til dette projekt udviklede man 
en specialtilpasset løsning på grundlag af WICONA’s 
elementfacade WICTEC EL. Over 27 projektspecifikke 
profiler og 35 specialelementer blev udviklet til 
projektet. De oplukkelige enheder i bygningen består 
af WICONA’s parallelåbnende vinduer WICLINE 65.

De Rotterdam er et lysende eksempel på, hvordan godt 
samarbejde og projekttilpassede løsninger kan skabe 
opsigtsvækkende og unikke bygninger. Bygningen er 
udnævnt til ”The best tall building in Europe” og opnåede en 
andenplads i ”The best tall building worldwide”. Og man kan 
vist ikke nægte, at bygningen sætter et markant præg på 
Wilhelminapier…

Udnævnt til ”Best tall building in Europe” og nr. 2 i klassen  
”Best Tall Building Worldwide” af CTBUH. Finalist i Mies Van  
der Rohe Awards 2015.

Arkitekt: OMA (Office for Metropolitan Architecture)  
Producent: TGM (Technisch Gevelbouw Management)  
Foto: Ossip van Duivenbode
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Referencer

Segerstedthuset, Uppsala universitet 

Sted:  Uppsala, SE
Arkitekt:  3Xn
Producent:  Staticus UAB
Facade:  WICTEC 50EL, WICTEC 50, WICTEC 50HI 
Illustration: 3Xn

Tornado Tower 

Sted:  Doha, QA
Arkitekt:  CICO
Producent:  QIPCO
Facade:  WICTEC EL
Foto: WICONA

Fornebuporten

Sted:  Oslo, NO
Arkitekt:  Dark Arkitekter
Producent:  Staticus UAB 
Facade:  WICTEC EL SK, WICTEC 50
Foto: ©Hufton+Crow

WICTEC elementfacade skaber 
spændende, arkitektoniske 
facadeudtryk og helt nye 
bybilleder, både lokalt og på 
verdensplan.
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WICONA   UNITISED FACADE

Hus Kuggen, Lindholmsplatsen 

Sted:  Göteborg, SE
Arkitekt:  Wingårdh Arkitektkontor AB
Producent:  Staticus UAB
Facade:  WICTEC 50EL, WICTEC 50, WICTEC 50HI
Foto:  WICONA    

The Cube

Sted: Birmingham, UK
Arkitekt: Make Architects
Producent: HAGA Metallbau 
Facade: WICTEC EL
Foto: Craig Holmes/Images of Birmingham

Scandic Havet Hotel

Sted:  Bodø, NO
Arkitekt:  BOARCH arkitekter AS
Producent:  Staticus UAB
Facade: WICTEC 50EL, WICTEC 50
Foto: Staticus UAB

Stranden 1, Aker Brygge

Sted:  Oslo, NO
Arkitekt:  Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Producent:  AS UPB
Facade: WICTEC EL
Foto:  Roland Halbe

Copenhagen Towers

Sted:  København, DK
Arkitekt:  Foster + Partners
Producent:  Feldhaus 
Facade:  WICTEC EL60
Foto: Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain
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WICONA’s supportteam har mange års erfaring og hjælper 
dig gennem alle projektets faser lige fra første færd. Vores 
konstruktører kan støtte og rådgive dig i forbindelse med 
profilvalg, projektering, konstruktionsløsninger, beregninger, 
projekttilpasning og tegninger. Utallige projekter i forskel-
lig størrelse er blevet implementeret rundt om i verden med 
WICONA’s elementfacadeløsninger. 

Hos WICONA ved vi, at lokal kontakt og smidig, hurtig sup-
port er helt afgørende ved planlægning og gennemførelse af 
et projekt. Vi ved også, at en global reference- og videnbase 

er en uvurderlig fordel i alle faser af byggeprocessen. 

WICONA kombinerer disse to styrker. Med lokal tilstedevæ-
relse sikrer vi, at du altid får den støtte, du behøver for en 
optimeret og smidig planlægning. Via løbende møder og en 
tæt dialog udvikler vi i fællesskab den perfekte løsning til dit 
specifikke projekt. Samtidig kan vi tilbyde dig en solid refe-
renceportefølje af globale WICONA-projekter, som er blevet 
realiseret rundt om i verden. Med vores knowhow og support 
kan du føle dig sikker gennem hele processen, uanset projek-
tets karakter.

Projektsupport 

WICONA er med dig fra starten
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Projektsupport
Kontakt os, så fortæller vi mere om, hvordan du får fordel af WICO-
NA’s elementfacadeløsninger, hele vejen fra planlægningsfasen til 
en effektiv byggeproces og en pålidelig implementering. I fælles-
skab sikrer vi, at dit projekt gennemføres på en smidig måde, og 
at resultatet bliver præcis så optimalt, som du kan forvente af et 
facadesystem fra WICONA. Med systemprodukter og support fra 
WICONA kan du altid føle dig tryg.

Alle de nødvendige materialer 
på et og samme sted
Via WICTIP, WICONA’s digitale informationsplatform, får du som 
bruger adgang til hele WICONA’s udvalg af tegninger og teknisk 
dokumentation. Vi har samlet det hele på en og samme platform 
for at vores brugere på en smidig og enkel måde skal få adgang 
til opdaterede informationer og komplet dokumentation om vores 
systemprodukter. 

Besøg www.wictip.com og få adgang til det materiale, som gør din 
hverdag enklere!

Værktøjer til en smidig  
planlægningsproces
For at gøre planlægningsprocessen lettere og kortere tilbyder  
WICONA et stort udvalg af tilgængelige BIM-objekter. Takket være 
disse færdige BIM-modeller kan projekter designes og oprettes på 
kortere tid og med maksimal præcision. Med WICONA’s tegne-
værktøj WIC3D skabes der nye muligheder for konstruktion af to- 
og tredimensionelle facadekonstruktioner. Softwaren fungerer også 
som BIM-konfigurator.

Samtlige WICONA højkvalitetsmodeller er tilgængelige i flere for-
skellige formater (Autodesk Revit, ArchiCad IFC) og kan downloa-
des via WICONA’s hjemmeside.



Arkitekt: FXFOWLE  
Producent: Intercom 
Foto: Williams New York / Alchemy Properties Inc.
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Bygninger står i dag for en stor del af verdens energiforbrug, og der kræves vedvarende tiltag for at opgradere 
energieffektiviteten. Allerede i dag stilles der høje krav til arkitekturen, både når det gælder funktion, miljø, ydeev-
ne og design. Med en lang række innovative løsninger viser WICONA, at vi er klar til de individuelle og høje krav, 
som morgendagens byggeprojekter vil stille.

Technik für Ideen

Fremtidens byer står over for store udfordringer. Byernes ind-
byggertal vokser, adgangen til byggegrunde falder og jordpri-
serne ændrer sig, samtidig med at øget energieffektivitet og 
minimal miljøbelastning bliver stadig vigtigere. Ifølge FN har 50 
% af jordens befolkning siden 2008 boet i byer. Visse af disse 
byer er på blot nogle årtier vokset til kæmpe metropoler; 36 
byer er allerede nu hjemsted for over 10 millioner indbyggere. 

I 2020 forventes 80% af Europas befolkning at bo i byområ-
der. I 2050 vil mere end to tredjedele (hele 70 %) af jordens 
befolkning være byboere. Og 2050 er ikke særlig langt ude i 
fremtiden.

Denne centralisering af mennesker skaber store udfordringer 
– hvordan skal vi kunne leve sammen under disse forhold? 
Det rejser også en række spørgsmål vedrørende andre fak-
torer, f.eks. klimaforandringer, forbrug af naturressourcer, den 
digitale udvikling, nye livsvaner... Alle repræsenterer de både 
udfordringer og muligheder, og de tvinger os til at tænke i nye 
baner.

Udviklingen af morgendagens by peger konstant mod en 

mere “bæredygtig” by, hvor økonomiske, sociale og økolo-
giske aspekter kombineres. Målsætningen er at håndtere 
forbruget af vores naturressourcer på en langsigtet og bæ-
redygtig måde og at sætte indbyggerne i fokus ved byplan-
lægning. Også arkitekturen skal tilpasses ud fra disse forhold 
og samtidig leve op til de krav, som byens indbyggere stiller. 
Nye generationer og livsvaner stiller nye og strengere krav til 
arkitekturen.

Med dette i tankerne, hvad vil morgendagens arkitektur så 
føre med sig? Building Information Modelling (BIM) er allere-
de begyndt at revolutionere den måde, hvorpå bygninger og 
infrastruktur planlægges, designes, skabes og administreres. 
Det ligger også fast, at fremtidens bygninger og arkitektur vil 
kræve løsninger, hvor design og ydeevne går hånd i hånd. 
Unikke bygninger kræver individuelle løsninger, hvor krav om 
energieffektivitet og et unikt formsprog bliver en stor udfor-
dring. Når det sker, vil det være både udfordrende, men også 
fascinerede at være med til at udforme morgendagens byg-
ninger. 

WICONA er klar!

Let’s build the city of the future – together!

Arkitekt: X. Barrutieta, E. Goikoetxea,  
         J. delaFuente, S. Pérez  
Producent: Uxama
Foto: Agustín Sagasti
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Czech Republic
63900 Brno
+420 543 422 030
www.wicona.cz

Denmark
8240 Risskov
+45 70 20 20 48
www.wicona.dk

Estonia / Latvia
11317 Tallinn
+37 2657 6635
www.wicona.ee

Lithuania / Latvia
02244 Vilnius
+370 5 2102587
www.wicona.lt

Norway
2007 Kjeller
+47 22 42 22 00
www.wicona.no

Poland
03-828 Warszawa
+48 22 3308 170
www.wicona.pl

Slovakia
821 08 Bratislava
+421 918 725 098 
www.wicona.sk

Sweden
352 45 Växjö
+46 470 78 74 00
www.wicona.se


