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DE TECHNOLOGIE
VOOR UW IDEEËN

De Rotterdam, na vier jaar werken in november 2013 
ingehuldigd, is een echte verticale stad in de stad. 
Het gebouw, dat uit drie torens van 44 verdiepingen 
bestaat, is het grootste gebouw dat in de afgelopen 
jaren in Europa werd gebouwd. Op het nuttige 
oppervlak van 160.000 m², gebouwd op een terrein 
ter grote van een voetbalveld, bevinden zich kantoren, 
appartementen, een 4-sterrenhotel, een parking en 
andere voorzieningen. Dit gebouw werd ontworpen door 
architectenbureau OMA (Rem Koolhaas) en is een icoon 
van de moderne stad. Voor dit gigantische project heeft  
WICONA een bijzonder specifieke oplossing bedacht:  
een gevel die bestaat uit elementen van het type 
WICTEC 50 EL die de draai- en schuiframen op 
perfecte wijze integreren. 

De Rotterdam (Nederland): 
een stad in de stad

Architect:  OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Bedrijf:  TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Foto's:  Ossip van Duivenbode
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WICONA - een Duits merk met internationale 
uitstraling, ontwikkelt, ontwerpt en verkoopt 
aluminiumoplossingen voor de bouw: 
gevels, ramen, schuifdeuren en zonwering. 
Als ontwerper, bekend om de prestatie en 
betrouwbaarheid van onze producten, is onze 
missie tweeledig: enerzijds planners, architecten 
en aannemers de middelen bieden die ze nodig 
hebben om hun ontwerpen te realiseren en 
anderzijds: gevelbouwers de werktuigen leveren 
voor de veilige realisatie van de meest gedurfde 
oplossingen.  Samen bedenken we op grote 
schaal oplossingen en verleggen we de grenzen 
van de verbeelding.

Dit is onze bestaansreden en de belofte van het 
merk dat we in 2009 wereldwijd hebben genomen:  
“de technologie voor uw ideeën” We luisteren 
voortdurend naar onze partners. Het is onze rol 
om een   vlotte en succesvolle samenwerking te 
verzekeren tussen degenen die de stad opnieuw 
uitvinden, degenen die gebouwen ontwerpen en 
degenen die de bouwsystemen in aluminium op 
maat voor elk project maken. Om de efficiëntie 
van deze samenwerking te kunnen garanderen, 
stellen we de technische oplossingen ter 
beschikking voor de realisatie van de meest 
innovatieve projecten. Dit is ons antwoord op een 
wereld in verandering.

Het oplossen van de meest complexe technologische uitdagingen van 
gevels en aluminium schrijnwerk is onze drijfveer. Planners, architecten en 
aannemers de middelen voor hun ambities verschaffen en gevelbouwers 
de werktuigen leveren om deze gedurfde oplossingen te realiseren.

Elke dag innoveren we, zodat we als 
eerste de technologie kunnen leveren die 
de grenzen van de verbeelding van onze 
partners verlegt en hun ideeën tot leven 
laat komen. 
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Fornebuporten, met 50.400 m² aan kantoren, een winkel van 3.000 m² en een kelderverdieping van 30.000 m², bevindt zich op het 
schiereiland van Fornebu. Het complex bestaat uit spectaculaire gebouwen en biedt een moderne en functionele kantoorruimte voor 
ongeveer 3000 mensen. Het gebouw is ontworpen om een hartelijke en transparante indruk te maken met geoptimaliseerd gebruik van 
het zonlicht. De lange vliesgevel op de begane grond loopt in 1 stuk van vloer tot plafond met een hoogte van meer dan vijf meter. Voor 
dit gebouw werd het WICONA-product WICTEC 50EL SK toegepast, voorzien van een gepatenteerd afdichtsysteem. De zone tussen 
de gebouwen of de begane grond bestaat uit de vliesgevel WICTEC 50.

Fornebuporten - Fornebu (Noorwegen) : 
Modern en stedelijk ontwerp

Architect:  Dark Arkitekter
Bedrijf :  Staticus
Foto's:  ©Hufton+Crow

DE STAD OPNIEUW UITVINDEN
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Met haar rijke innovatiecultuur wordt WICONA al verschillende 
jaren bestempeld als een belangrijke speler in de stedelijke  
ontwikkeling en in de ontwikkeling van energie-efficiënte 
aluminium oplossingen voor duurzame steden waarbij het confort 
voor de gebruiker centraal staat.

Tegenwoordig woont 50% van de 
wereldbevolking in steden en in 2050 zal dit 
cijfer stijgen tot boven de 70%. Gebouwen 
zijn goed voor 40% van de wereldwijde CO2 
-uitstoot. Er ontstaan nieuwe uitdagingen 
die steeds urgenter worden. Duurzame 
stedelijke ontwikkeling wordt steeds 
belangrijker en dwingt ons om ontwerp, 
producten en processen, gebruik en 
gedrag te veranderen. De expertise van 
WICONA op het gebied van aluminium en 
gebouwen speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van steden.

De stad van morgen belooft een complex 
systeem te worden dat uit objecten bestaat 
die steeds geavanceerder worden en 
opgebouwd zijn uit componenten met 
een groeiend technisch karakter. Achter 
de traditionele kenmerken van gebouwen 
– woning, bescherming en veiligheid, 
hygiëne en comfort, enz. – tekenen zich 

nieuwe gebruiksvormen en gediversifieerde 
middelen af: de energieopwekking, de 
recycling en verwerking van afval, de creatie 
van een sociaal weefsel, service pooling, 
voedselproductie... Terwijl op hetzelfde 
moment de juridische, economische, 
sociale en maatschappelijke eisen strenger 
worden en er meer beperkingen worden 
opgelegd. 

Voor Wicona zijn deze nieuwe "dictaten" een 
uitnodiging om nieuwe innovatiegebieden 
te verkennen. Wij integreren deze 
ontwikkeling in termen van productaanbod 
en diensten, organisatie en communicatie. 
Onze technologieën en onze teams staan 
al in dienst van de stad en de bouwwerken 
van morgen.

Als belangrijke speler in de bouwsector hebben 
we een grote verantwoordelijkheid: 
nieuwe manieren van bouwen aanbieden, 
en de mens hierin centraal te plaatsen.

DE STAD OPNIEUW UITVINDEN
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In 1957, minder dan 10 jaar na haar oprichting 
in Duitsland, anticipeerde WICONA op 
veranderingen in de bouwsector door de 
allereerste aluminium raamsystemen met 
thermische onderbreking op de markt te 
ontwikkelen. In de loop der jaren werden 
een aantal octrooien die door het merk 
werden ingediend openbaar en worden 
nu standaard door iedereen toegepast. 
Sommige van deze octrooien hebben de 
geschiedenis van het aluminium schrijnwerk 

veranderd, door de dimensionale grenzen 
en de prestaties van bouwsystemen te 
verleggen en tegelijkertijd een grotere 
productiviteit te waarborgen met een 
geringere impact op het milieu. WICONA 
was regelmatig de eerste om nieuwe 
technologischeconcepten te presenteren 
die tot reële vooruitgang in de wereld van 
de bouwschil hebben geleid.

DE NORMEN VAN MORGEN  CREËREN

De innovatie zit sinds de oprichting in 1948, en dat is al 68 jaar 
geleden, in het DNA van WICONA. Tijdens de geschiedenis van het 
merk heeft het 176 octrooien ingediend, waarvan er tegenwoordig 
nog 55 actief zijn.

Orona Ideo (Spanje): LEED Or en BREEAM Excellent gecertificeerd

Het gebouw heeft tot doel een innovatie-ecosysteem voor het bedrijf Orona te 
ontwikkelen, waar de 4.500 medewerkers, onderzoekers en studenten werken. Voor 
dit gebouw - dat de zwaartekracht tart - heeft WICONA de gevel bekleed met een 
WICTEC 50 SG, die bestaat uit meer dan 2000 driehoekige pixels die zich verschillend 
gedragen (ondoorzichtig, doorschijnend, transparant) afhankelijk van de oriëntatie 
ervan, de blootstelling aan zonnestraling, het gebruik van de binnenruimte en de 
behoefte aan privacy van de gebruikers van het gebouw.
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DE NORMEN VAN MORGEN  CREËREN

1957 Eerste reeks met thermische onderbreking.
1991 Eerste vlakke gevel met technische goedkeuring. 
1991 Eerste draairaam met verborgen vleugel.
1998  Eerste VEA-gevel op aluminium frame, met technische 

goedkeuring.
1999  Eerste ademende gevel met technische goedkeuring.

2001 Eerste stap 'Duurzaam bouwen".
2001  Eerste systeem voor directe positionering van raambeslag.
2006 Eerste intelligente gevel, met ingebouwde T Motion.
2013 Eerste "close cavity" gevel.
2014 Start van gerecyclede polyamide.

WICONA   DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN

Tien technologische concepten die onze geschiedenis hebben gemarkeerd

Architect:   X. Barrutieta, E. Goikoetxea, 
J. de la Fuente, S. Pérez

Bedrijf:  UXAMA
Foto:  Agustín Sagasti

Gerecycleerde thermische onderbrekingen in polyamide: een keerpunt in onze industrie

Het meest recente voorbeeld uit een lange lijst van WICONA-
mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling: in 2014 
besloot het bedrijf om over te schakelen naar gerecycleerde 
polyamide voor de productie van de gerecycleerde thermische 
onderbrekingen voor profielen. WICONA is het eerste merk, 
en het enige tot nu toe, dat deze weg heeft ingeslagen, 

waardoor de productie van de thermische onderbrekignen 
milieuvriendelijker verloopt: het verbruik van fossiele 
hulpbronnen neemt met 89% af, de CO2-emissie met 84% 
en het waterverbruik met 32%. De prestaties blijven hetzelfde, 
aangezien het gerecycled materiaal een gecertificeerde 
gelijkwaardigheid met traditionele 6.6 polyamide heeft. 
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DE GEVOLGEN VOOR HET 
MILIEU BEHEERSEN

Architect:  BOF Architekten
Bedrijf:  Christophe Lenderoth GmbH
Foto's:  BOF Architekten
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Het nastreven van milieuprestaties moet gebeuren zonder dat 
dit ten koste gaat van het gebruikscomfort van het bouwwerk, 
ongeacht de specifieke beperkingen van het project: klimaat, 
gebruik of gewenst veiligheidsniveau. Efficiëntie en effectiviteit 
zijn prioriteit voor WICONA.

Station Bharati (Antarctica) :  
comfort en energie-efficiëntie in extreme omstandigheden

De milieuprestaties van een gebouw worden 
bepaald door het verbruik van energie 
en grondstoffen die het gebouw tijdens 
de gehele levenscyclus vereist, rekening 
houdend met zowel de productie van de 
gebruikte materialen, de bouwfase, de 
functionering en uiteindelijk de sloop van het 
gebouw. Het doel is dan ook om de milieu-
aspecten van een project te beheersen, en 
in de eerste plaats om het energieverbruik en 
de natuurlijke hulpbronnen te verminderen 
ten behoeve van een gelijkaardige of betere 
functionering. 

Bij elk nieuw project besteed WICONA hier 
veel aandacht aan. Onze betrokkenheid 
bij het milieu is geen loze belofte, maar 
een zeer praktische benadering die draait 
om een reeks vernieuwingsinitiatieven. 
Sinds vele jaren streven wij ernaar om de 
natuurlijke hulpbronnen te beschermen, 
onze CO2-uitstoot en onze hoeveelheid 
afval te verminderen, de veiligheid van 
al onze medewerkers te waarborgen en 

tegelijkertijd aan de kwaliteitseisen van onze 
klanten te voldoen. Deze dagelijkse inzet 
voor duurzame ontwikkeling is aanwezig 
vanaf het ontwerp van onze producten tot 
de productie, implementatie en distributie. 

Veel projecten waarbij we betrokken 
waren, hebben de meest veeleisende 
milieucertificaten gekregen, zoals DGNB, 
LEED of BREEAM. Onze succesvolste 
producten hebben de labels Passive House 
of Minergie gekregen. Door een globaal 
inzicht in de relatie tussen technologie 
en ecologie is Wicona een merk dat zich 
bewust is van haar verantwoordelijkheid, 
waarden huldigt en deze in praktijk brengt, 
in het perspectief van een duurzame 
ontwikkeling en energiebalans van de 
planeet.

Het Indiase onderzoeksstation Bharati, 
ontworpen door het bureau Architekten 
Hamburg, en dat zich in Antarctica 
bevindt op 5200 km ten zuiden van 
Afrika, toont aan dat het zelfs in extreme 
weersomstandigheden heel goed mogelijk 
is om comfortabele en energie-efficiënte 
gebouwen te construeren. De speciale 

oplossingen van WICONA werden op het 
stalen frame van het station toegepast, dat 
over zeer grote beglaasde gevels beschikt. 
Ze bieden een verbeterde brandwerendheid 
en ongeëvenaard visueel comfort met 
een prachtig panoramisch uitzicht op het 
omringende landschap.

Onze betrokkenheid bij het milieu is geen loze 
belofte, maar een zeer praktische benadering die 
draait om een reeks vernieuwende initiatieven.
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Het verminderen van het energieverbruik door de renovatie van 
gebouwen, met name in de tertiaire sector, is in de eenentwintigste 
eeuw een grote uitdaging. De schil speelt hierbij een belangrijke 
rol. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, hebben we specifieke 
oplossingen ontworpen.

In de steden is het renoveren van 
gebouwen uit de jaren '70 een reële kans 
omde uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd aan te gaan: verdichting 
van de stedelijke bevolking, schaarste 
aan bouwgrond, de prijsontwikkeling 
voor bouwgrond, energie-efficiëntie... 
De residentiële en tertiaire sector is goed 
voor 43% van het totale energieverbruik 
en meer dan 20% van de uitstoot van 

broeikasgassen. Hoewel de meeste 
huizen thermisch aangepast zijn, is de 
situatie van de tertiaire sector minder 
positief. De renovatie van deze beruchte 
“energiemonsters” moet nog beginnen. 
De uitdaging: er dient een ingrijpende 
renovatie van deze gebouwen plaats te 
vinden, met name door de vervanging 
van oude gevels en vensters. De urgentie 
is reëel, de mobilisatie is begonnen en het 
aantal projecten groeit. Talrijke nationale 
regelgevingen en Europese richtlijnen zien 
toe op dit proces. WICONA biedt het hoofd 
aan deze uitdaging door oplossingen met 
hoge prestaties te ontwikkelen.

De schil van een gebouw speelt een 
belangrijke rol in de zoektocht naar een 
duurzame, stedelijke ontwikkeling, die 
ook efficiënt en optimaal moet zijn, om 
de voetafdruk te verminderen. Intelligente, 
dubbele gevels, die in real-time op de 
externe omgeving reageren, passen zich 
aan de klimatologische omstandigheden 
aan en verminderen aanzienlijk het 
energieverbruik bij verwarming, koeling, 
ventilatie en verlichting. Het gebruik van 
aluminiumoplossingen draagt   aanzienlijk 
bij aan de energieprestaties van gebouwen 
en verandert "energie-monsters” in 
energiezuinige gebouwen of zelfs 
energiepositieve gebouwen.

SUCCESVOL ZIJN 
IN ENERGETISCHE 
RENOVATIE 
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De renovatie van de bouwschil, met intelligente 
aluminium gevels, kan leiden tot 50% 
energiebesparing.

La Mabilais (Frankrijk): een nieuw leven, nieuwe prestaties 

De renovatie door Antony Rio van het oude 
telecommunicatiecenter van Rennes, een 
historisch pand, is een toonaangevend 
voorbeeld van een succesvolle renovatie. Dit 
gebouw met een oppervlak van 16.000 m2,  
het symbool van de stad en een voorbeeld 
van de architectuur uit de jaren '70, werd 
volledig gerenoveerd. Het renovatieproject 
hield rekening met de oorspronkelijke 
architectuur van Louis Arretche en 

heeft de oorspronkelijke luister van het 
gebouw hersteld. De behandeling van het 
schrijnwerk was essentieel om dit project 
te laten slagen. In totaal werden er 1600 
frames vervaardigd en op het gebouw 
geplaatst, met behoud van de originele en 
specifieke esthetiek van het oorspronkelijke 
schrijnwerk, terwijl er aan de vereisten 
voor een lage-energiegebouw (LEG) werd 
voldaan.

Architect:  Anthony Rio (Agence Unité)
Bedrijf:  ALUVAIR
Foto's:  ErwanS Media
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ALLE BETROKKEN 
ACTOREN 
VERBINDEN

Velodroom van Glasgow (Verenigd Koninkrijk):  
Geoptimaliseerd proces door BIM

Het complex Emirates Arena en Sir Chris Hoy Velodrome, ontworpen door het 
architectenbureau 3DReid en gebouwd door Sir Robert McAlpine voor de stad 
Glasgow, is een van de grootste sportfaciliteiten in Europa en de eerste overdekte 
wielerbaan in Glasgow. Het concept van BIM werd in dit project gebruikt om het 
ontwerp te valideren, de veiligheid ervan te verbeteren, fouten te herstellen en de 
prefabricage te maximaliseren. De vliesgevel uit het assortiment WICTEC 50, die de 
curve van het gebouw volgt en zich aan de verschillende modules aanpast, werd 
geplaatst door onze partner Dane Architectural System. Het is volledig als BIM-
object ontwikkeld, zoals opgelegd was voor dit project.

Architect:  3DReid
Bedrijf:  Dane Architectural System
Foto:  Graham Mathers
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Bij WICONA worden complexe taken zoals 
het ontwerp, de planning, de berekening, 
de voorbereidende werkzaamheden, het 
productiebeheer, het voorraadbeheer en 
de organisatie van de stromen effectief 
ondersteund door een reeks speciaal 
ontworpen IT-oplossingen. Alle partners 
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
een project kunnen profiteren van de 
zeer geavanceerde software. Elke actieve 
eenheid in het proces beschikt over de 
IT-oplossing om beter aan de behoeften 
te voldoen en efficiënt met anderen te 
communiceren.

Onze IT-oplossingen, volledig met elkaar 
verbonden, vormen het perfecte antwoord 
op BIM-uitdagingen en vormen een 
belangrijk competitief voordeel, dankzij 
de vereenvoudiging en versnelling van 
alle processen tijdens de ontwikkeling 

van een project. Wij zorgen voor nauwe 
samenwerking tussen alle betrokken partijen 
door automatisering van de uitwisseling van 
informatie - vanaf de eerste schets van het 
gebouw tot de oplevering ervan.

Het Building Information Model (BIM) is een 
concept voor samenwerking dat gebruikt 
maakt van virtuele digitale modellen die 
zeer nauwkeurig zijn. In vergelijking met 
handmatige procedures vergemakkelijken 
deze modellen het ontwerp en verbeteren 
de analyse en controle. Eenmaal 
voltooid bevatten deze digitale modellen 
nauwkeurige geometrische informatie 
en gegevens die nodig zijn voor de 
bouw, productie en de oplevering.  
Wicona past deze aanpak al toe, zich ervan 
bewust dat BIM een must is geworden. 

De bouwsector evolueert snel naar een samenwerkingsmodel 
(BIM). Onze ambitie is om een   softwaresuite aan te bieden, 
waarmee alle actieve eenheden die bij het bouwproces zijn 
betrokken, gegevens kunnen uitwisselen.

De IT-oplossingen van WICONA 
verbinden de belangrijkste partijen van 
het ontwikkelingsproces van het project 
en vereenvoudigen alle aspecten van 
informatiebeheer.

Een perfecte 
samenwerking tussen 
architect, fabrikant en 
WICONA

Onze WIC3D-software wordt 
gebruikt door architecten om 
snel en gemakkelijk een van 
onze aluminiumoplossingen te 
ontwerpen en die in hun digitale 
BIM-model te integreren. Het 
maakt ook directe communicatie 
met ons WICTOP-pakket mogelijk 
(berekening, technische studies, 
voorbereiding van orders en hulp 
bij productie) ontworpen voor onze 
productiepartners, die zo sneller en 
zonder fouten kunnen inspelen op 
de verwachtingen van de architect. 
Er bestaat een direct elektronisch 
bestelsysteem (Com@lu) tussen 
WICTOP en ons intern systeem, 
voor een   volledig geïntegreerde 
workflow. Zodra de materialen 
zijn geleverd, zal de WICTOP-
software - via zijn interface met 
bewerkingscentra - automatisch 
de productie van het schrijnwerk 
starten.
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DE PASSIE
VAN EEN TEAM
ORKESTREREN

Zetel van WICONA  Ulm, Duitsland
Architecten:  Mühlich, Fink & Partner
Bedrijf:  Dodel Metallbau GmbH
Foto:  Conné van d’Grachten
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Een gemakkelijke en duurzame relatie, 
die gebaseerd is op samenwerking en 
vertrouwen, is voor WICONA een prioriteit. 
Om op het juiste moment en de juiste 
plaats te kunnen ingrijpen en de juiste 
oplossing tegen een scherpe prijs te kunnen 
presenteren, luisteren we voortdurend naar 
hen. Ons vermogen om te luisteren wordt 
op alle niveaus toegepast, vanaf het eerste 
contact en commerciële procedures tot de 
technische ondersteuning en bruikbaarheid 
van onze websites. Dit vereist voortdurende 
samenwerking tussen de verschillende 
belanghebbenden, de opdrachtgever en 
WICONA, om persoonlijke ondersteuning 
en een gecoördineerde aanpak van de 
behoeften van het project aan te kunnen 
bieden. Deze coördinatie en dynamiek 
helpt de opbouw van een sterke, langdurige 
partnerschap te garanderen.

We ontwikkelen, coördineren en 
implementeren een globale reactie op 
hun behoeften, zowel hun logistieke, 
technische, digitale als commerciële 
behoeften. We weten dat de tijdsdruk 
groter is, dat de middelen niet eindeloos 
zijn en dat de naleving van de regelgeving 
geen afwijking tolereert. Gemotiveerd, 
opgeleid en bekwaam – onze medewerkers 

kunnen ontwerpen, innoveren, anticiperen, 
risico's nemen, controleren, beslissen 
en snel handelen om aan de behoeften 
van onze partners te voldoen. Naast hun 
speciale vaardigheden weten ze hoe ze het 
initiatief moeten nemen om een   maximale 
respons te bieden. Elk van hen is dus een 
betrouwbare partner voor zijn klanten, in 
staat om hen bij elke stap te ondersteunen 
zodat alles vlot verloopt. 

Het belang dat wij hechten aan het luisteren 
naar onze klanten en de kwaliteit van de 
service die wij hen bieden zijn in hoge mate 
bepalend voor ons aanwervingsbeleid en 
onze HR. Onze ambitie is iedereen samen 
rond een gemeenschappelijk project te 
brengen, zowel mannen als vrouwen met 
zeer uiteenlopende profielen; hun diversiteit 
is namelijk de rijkdom van dit bedrijf. Naast 
hun individuele specialiteit en knowhow 
delen onze medewerkers een visie: hun 
passie voor het werk aan complexe en 
grote projecten te werken, hun liefde 
voor technische uitdagingen, de wens 
om te voldoen aan de eis van maximale 
kwaliteit, hun ambitie om te innoveren 
en hun verlangen om te leren en zich te 
ontwikkelen.

WICONA is ervan overtuigd dat het succes van een zakelijke relatie vooral afhankelijk is van de 
kwaliteit van de menselijke relaties. Over de hele wereld dragen bijna 800 medewerkers met gepaste 
trots de kleuren van het merk. Allen delen zij een passie voor technologische uitdagingen en een 
ambitie om het werk goed uit te voeren. 

Gemotiveerd, opgeleid en bekwaam - onze medewerkers kunnen 
ontwerpen, innoveren, anticiperen, risico's nemen, controleren, beslissen 
en snel handelen om aan de behoeften van onze partners te voldoen.
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DE PRESTATIES
VAN BOUW-
SYSTEMEN
GARANDEREN

Architect:  FXFOWLE
Bedrijf:  Intercom
Foto:  Williams New York / Alchemy Properties Inc.
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WICONA onderscheidt zich van haar concurrenten door de omvang 
van haar creaties op maat en presenteert zich als een partner van 
de hoogste orde voor aannemers, architecten en adviesbureaus 
voor gevels. We begeleiden hen in elke stap tijdens hun meest 
ambitieuze projecten om de uiteindelijke prestaties te garanderen.

Afgezien van haar rijke catalogus heeft 
WICONA knowhow ontwikkeld in speciale 
creaties op maat, en past haar oplossingen 
aan de creativiteit van ontwerpers, 
architecten en aannemers aan. Wicona 
beschikt over diensten die speciaal gericht 
zijn op speciale projecten, waarbij meer dan 
30 ingenieurs zijn betrokken, die specifieke 
oplossingen voorstellen die voor grote 
architecturale projecten vereist zijn Ze staan 
in contact met het Duitse adviesbureau 
te Ulm, dat de kwaliteit en consistentie 
van het Wicona-assortiment waarborgt, 
en dat alle producten volgens de eisen 
van klanten in heel Europa en de wereld 
centraliseert, aanpast en certificeert. Voor 
elk nieuw ontwerp controleren deze experts 
het proces van begin tot einde, zodat de 
prestatieverplichtingen worden nagekomen. 

Net zoals de standaard oplossingen 
worden specifieke oplossingen volledig 
getest om de uiteindelijke prestaties 
ervan te waarborgen als deze worden 
geïmplementeerd. Het merendeel van 
deze tests worden uitgevoerd door het 
innovatie- en testcentrum van Bellenberg 
(Duitsland) dat alle WICONA-producten 

certificeert. Het innovatie- en testcentrum, 
gecertificeerd door het IFT-instituut, 
beschikt over alle controleapparatuur om de 
uitzonderlijke kwaliteit van onze producten 
te waarborgen. Dit technische centrum 
is uitgerust met vier testbanken, twee 
voor gevels (de testen worden uitgevoerd 
op gevels tot 10 meter hoog), één voor 
vensters, deuren en kozijnen, en één om 
de mechanische weerstand te testen. Dit 
centrum is ook uitgerust met uitgebreide 
technologische installaties om de impact 
van de temperatuur en zonnestraling 
te meten, evenals de prestaties in reële 
situaties, waardoor de simulaties die tijdens 
de ontwikkelingsfase op computers werden 
uitgevoerd, kunnen worden gevalideerd.

WICONA garandeert ook de 
betrouwbaarheid en mechanische, 
thermische, akoestische prestaties 
en de duurzaamheid van al haar 
oplossingen, zowel de standaard als 
specifieke oplossingen. Elk detail wordt 
gecontroleerd, elk onderdeel getest, zodat 
de stedenbouwkundigen, architecten en 
aannemers er zeker van kunnen zijn dat het 
eindresultaat aan hun eisen voldoet.

35 West 15th Street (New York, USA): specifieke oplossing getest, resultaten gegarandeerd

Dit appartementengebouw, ontworpen door het architectenbureau FXFOWLE, onderscheidt zich door de spectaculaire aluminium en 
glazen gevel. Het is een stedelijke spiegel, een bron van comfort voor alle gebruikers die van een ongeëvenaard uitzicht op de stad 
en van een optimale hoeveelheid natuurlijk licht willen genieten. De complexiteit van de constructie, met al zijn hoeken, vormde een 
grote uitdaging. De combinatie van een verticaliteit en een neiging van 20°, met talrijke openingen, heeft geleid tot een reeks complexe 
technische beperkingen, vooral voor de elementen die zich aan de randen bevinden. Op basis van het WICTEC-assortiment werd een 
technische oplossing op maat ontwikkeld. Om de uiteindelijke prestaties van de oplossing te kunnen garanderen, werd een deel van 
de gevel (in ware grootte) door onze partner Intercom ontwikkeld. Dit element doorstond de zeer strenge Amerikaanse testen voor 
luchtdichtheid en waterdichtheid in het laboratorium Intertek-Architectural Testing te York, in Pennsylvania.

Voor elk ontwerp op maat
controleren onze experts het gehele
proces om de prestatie
van de eindoplossingen te 
waarborgen.

Foto: Conné van d’Grachten
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DE MEEST 
GEAVANCEERDE 
OPLOSSINGEN 
AANBIEDEN

KvK Innovations Campus van Hamburg  
(Duitsland): een spectaculaire gevel voor een gewaagde architectuur

Dit fantastische gebouw in het zakencentrum Nikolai bevindt zich tussen twee 
historische gebouwen en tegenover de indrukwekkende klassieke gevel van de 
voormalige beurs. De architect van het project, Johann von Mansberg, wilde een 
lichteffect dat doet denken aan steunpilaren, een typisch element van de klassieke 
architectuur. Uitgevoerd door Heinrich Würfel Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG 
met een gewaagde aanpassing van het WICLINE evo-venster.

Architect:  Johann von Mansberg
Bedrijf:   Heinrich Würfel Metallbau 

GmbH & Co. Betriebs KG
Foto:  Fritz Schöttner Fotografie
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Bekend om haar onverzettelijkheid 
en erkend voor haar talenten als 
voorloper biedt Wicona oplossingen 
voor aluminium gevels en kozijnen met 
innovatieve technologieën, met als doel 
de marktstandaarden te overschrijden en 
een referentie voor professionals te zijn. 
Vandaag biedt het merk een breed scala 
aan oplossingen in combinatie met een 
compleet dienstenaanbod.

Om het productieproces van de 
bouwsystemen te optimaliseren en te 
beveiligen, ontwerpt WICONA haar 
assortiment volgens het unieke UNISYS 
concept. Deze aanpak maakt het 
mogelijk om voor alle producten in het 
assortiment een maximum aan onderdelen 
opnieuw te gebruiken. Ook worden 
hierdoor de productiekosten beperkt, 
de betrouwbaarheid en flexibiliteit van 
de producten verhoogd, de voorraden 
geminimaliseerd, het gereedschap wordt 
gestandaardiseerd en de informatie en 
opleiding van teams worden verbeterd, 
waardoor de productie sneller verloopt en 
beter kan worden gecontroleerd.

WICONA, dat is 68 jaar ervaring, knowhow en expertise in het 
ontwerpen van aluminium oplossingen voor efficiëntere gebouwen, 
gevels, houtwerk en zonnewering. 

De WICONA-oplossingen worden 
erkend als de technologische 
referenties op de markt.

Gevels

Ramen

Schuifdeuren

Deuren

Brandveiligheid en bescherming van personen

De bescherming van het gebouw, de mensen die het gebouw gebruiken en de 
goederen in het gebouw zijn de belangrijkste zorgen van een eigenaar en de 
eventuele bewoner. Dit moet globaal en coherent voor het hele gebouw worden 
gewaarborgd, waaronder het aluminium schrijnwerk. Het WICONA-assortiment 
aan deuren, ramen en vliesgevels is de belichaming van deze benadering. 
Alle assortimenten hebben "inbraakwerende" en "kogelwerende" versies.  
WICONA biedt ook een volledig assortiment aan oplossingen voor brandbeveiliging 
en een uitgebreid scala aan leuningen.
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DE TECHNOLOGISCHE
UITDAGINGEN DELEN

De projecten waarover we samen met planners, aannemers, 
architecten en fabrikant-installateurs het hoofd buigen, houden 
vaak een risico in: totale samenwerking en vertrouwen zijn dus 
nodig.

De kracht van WICONA is de nauwe samenwerking die het bedrijf geleidelijk 
heeft opgebouwd met haar partners. We delen een gemeenschappelijke 
cultuur gebaseerd op dezelfde waarden: verbondenheid, trots op het 
uitgevoerde werk en passie voor technische uitdagingen.

In de sector van aluminium schrijnwerk heeft elk 
merk een eigen specialisatie. Sommige geven 
de voorkeur aan esthetiek en design, andere, 
aan de service aan particulieren of aan de prijs. 
De prioriteit van WICONA ligt ergens anders: de 
beste oplossing leveren voor complexe schillen, 
schrijnwerk leveren voor grote projecten en 
technologische uitdagingen en tegelijkertijd de 
uiteindelijke prestatie waarborgen. Dit is waar 
het merk toegevoegde waarde brengt en verschil 
maakt. 

Deze specificiteit impliceert een zeer nauwe 
samenwerking met de partners van het merk: 
de projecten waaraan we samenwerken gaan 
vaak gepaard met het nemen van risico, daarom 
is een totaal en wederzijds vertrouwen tussen 
de partners nodig. Over de hele wereld werken 
wij met de beste fabrikanten-installateurs van 
aluminium schrijnwerk, zowel voor lokale als 
internationale projecten. Ze delen dezelfde 

passie voor deze job, voldoen aan dezelfde 
kwaliteitseisen en hebben dezelfde houding ten 
opzichte van de meest gedurfde technische 
uitdagingen. De planners, aannemers en 
architecten die zich tot WICONA wenden, hebben 
passie voor technologische uitdagingen en zijn 
op zoek naar een bondgenoot om hun project te 
ondersteunen. Wanneer er onderling vertrouwen 
en begrip tussen de partners is, kunnen we 
samen het resultaat garanderen.

Deze bevoorrechte relatie tussen WICONA 
en haar klanten gebeurt op verschillende 
niveaus. Dus als service aan de basis van onze 
bedrijfscultuur ligt, dan is dat omdat we ervan 
overtuigd zijn dat we door te luisteren naar de 
behoeften van onze partners, door ze op te leiden 
en hen te begeleiden en adviseren,  bouwen aan 
ons toekomstige gezamenlijke succes.

Foto:  WICONA
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Tower 185, ontworpen door architect 
Christoph Mäckler, is een gebouw dat 50 
verdiepingen telt en in het hart van het 
financiële district van Frankfurt staat. Het is 
het vierde hoogste gebouw van Duitsland. 
Een van de specifieke kenmerken van 
het project, is zijn imposante gevel van  
27.000 m², een elementgevel op maat die 
door WICONA werd ontworpen en door 
onze partner FKN werd geïnstalleerd. 

Om vertragingen te voorkomen en om de 
procesefficiëntie en de uiteindelijke finale 
prestaties te optimaliseren, werd een robot 
ontworpen om de panelen te installeren. 
Met deze innovatieve, radicale oplossing 
kon de productiviteit aanzienlijk worden 
verhoogd: elke dag, ongeacht het weer, 
werden 20 panelen van 7m² geplaatst, die 
bijna elk een halve ton wegen.

Tower 185, Frankfurt (Duitsland): 
een uitdaging die gezamenlijk werd aangegaan!

Architect:  Christoph Mäckler
Bedrijf:  FKN
Foto's:  Bernhard J. Lattner

Foto:  WICONA
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Het hart van het vakmanschap WICONA is het ontwerp van aluminium oplossingen, 
maar haar ambitie gaat veel verder: het gaat om het beheersen van alle stadia 
van de waardeketen om consistentie, coherentie en efficiëntie te waarborgen. 
Dit is een fundamenteel verschil in vergelijking met de concurrentie, waardoor een 
optimale service aan haar partners kan worden gewaarborgd, evenals de hoge 
prestaties van de afgewerkte producten.

Tussen de primaire productiefase van aluminium en 
de installatie van de gevel van een gebouw zit een 
lange waardeketen waarin elke stap cruciaal is voor 
de uiteindelijke prestatie van de geïmplementeerde 
oplossing. Meestal controleert WICONA het grootste 
gedeelte, om een optimale service aan haar partners 
te kunnen garanderen. WICONA is ook een van 
de weinige bedrijven in deze sector dat zowel over 
eigen extrusiefabrieken, inrollijnen voor thermische 
onderbrekingen, als laklijnen beschikt. Dit zijn industriële 
specialiteiten die zich hoger in de keten bevinden, 
die verder gaan dan de oorspronkelijke activiteit van 
WICONA - het ontwerpen van aluminium oplossingen - 
waardoor de kwaliteit van de geleverde profielen wordt 
verbeterd en levertijden verminderd worden. Dit is een 
belangrijk concurrentievoordeel.

Lager in de keten, in de fase van ontwerpen en productie 
van profielen, beschikt WICONA over opslagcentra, om 
de voorraden te regelen en af te stemmen op de finale 
leveringen. Deze worden geoptimaliseerd dankzij de 
zeer gespecialiseerde logistieke systemen die door het 
bedrijf werden ontwikkeld om een   betere service aan 
haar klanten te kunnen bieden. Dit kan bijkomstig lijken, 
maar in realiteit is het een fundamenteel onderdeel van 
de keten. Op de werf kan een levering van profielen 

die slecht zijn verpakt en bijgevolg beschadigd zijn, of 
een te late of onvolledige levering tot kritieke situaties 
leiden. Daarom kiest WICONA voor een strikte controle 
van de opslag- en leveringsfase.

Deze zorg van WICONA voor alle stadia van de 
waardeketen is ook van toepassing op het moment 
van verkoop. Wetende dat haar producten worden 
vervaardigd en geïnstalleerd, biedt het merk een 
compleet assortiment van geteste snij-, montage- 
en installatieproducten. Krachtige en robuuste 
pneumatische gereedschappen zijn voor elk 
assortiment beschikbaar, geleverd met instructies 
en monstermateriaal. Deze aandacht voor detail 
gaat bijzonder ver, tot de verkoop van speciale lijm 
om de profielen te monteren of een product om de 
ramen schoon te maken! Voor het bedrijf is deze 
zorgvuldigheid niet toevallig, maar weerspiegelt een 
van de fundamentele verplichtingen: de plicht om alle 
verantwoordelijkheden te aanvaarden om haar klanten 
en partners te ondersteunen. Bij Wicona telt elk detail 
en de voordelen zijn duidelijk: kostenvermindering 
door voorkoming van lage kwaliteit, geoptimaliseerde 
productietijd, gecontroleeerde processen en 
gegarandeerde prestaties.

OPTIMALISERING VAN DE 
GEHELE WAARDEKETEN

Om haar partners een optimale service te 
garanderen, controleert WICONA het grootste 
deel van de waardeketen; van extrusie, de 
inbrenging van polyamidestrippen en lakken van 
producten, tot de opslag en levering daarvan.

▪ extrusiesites met een jaarlijkse capaciteit van 58.000 ton.
▪  16 gecertificeerde lijnen voor het inbrengen van de polyamidestrippen, 

met een jaarlijkse capaciteit van 20.000 km.
▪  5 chroomvrije laklijnen, uitgerust met de laatste technologie, geïntegreerd 

in onze opslagfaciliteiten, met een jaarlijkse capaciteit van 7 miljoen m².

Kerncijfers, industriële capaciteit in Europa 
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OPTIMALISERING VAN DE 
GEHELE WAARDEKETEN

Wicona investeert voortdurend in de uitrusting. Het logistieke 
centrum in Gerstungen van Wicona is het beste voorbeeld hiervan. 
Het werd ontworpen om de klanten een optimale service te kunnen 
bieden. Het doel is om de tijd tussen order en levering te verkorten. 
De vestiging is ISO 14001 gecertificeerd.

Gerstungen (Duitsland): een iconische en 
representatieve vestiging

Foto's:  Vent d’Autan

Foto:  Anders Eliassen
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WERELDWIJS 
PROJECTEN 
ONDERSTEUNEN
WICONA, opgericht in Duitsland, is vandaag in 48 landen en op 
vier continenten aanwezig. Elke dag worden 25 verschillende 
talen gebruikt en 85% van haar omzet wordt in het buitenland 
gegenereerd. 

Wicona biedt oplossingen die voldoen aan 
de meest veeleisende eisen inzake kwaliteit 
en energieprestaties. De uitstekende 
prestaties en maximale flexibiliteit maken het 
bedrijf de voorkeurspartner voor planners, 
aannemers, architecten en constructeurs 
wereldwijd. Tot in de late jaren '90 was het 
merk vooral in Europa actief. Nadien bleek 
Oost-Europa een sterke markt te zijn, waar 
veel investeringen werden gedaan. Het 
merk richtte zich vervolgens op China en 
het Midden-Oosten, die op dit tijdstip 20% 
van de omzet vertegenwoordigen. In de 
komende jaren wordt het een belangrijke 
taak om nieuwe markten, waaronder de 
Verenigde Staten, te veroveren. 

Onze teams worden aangeworven in de 
landen waarin we actief zijn. Ze zijn meertalig 
en multicultureel om beter architecten en 
verwerkende bedrijven te ondersteunen bij 
hun internationale expansie. In deze tijden 
van globalisering verlaten steeds meer 
architecten en aannemers hun thuisland en 
gaan op zoek naar exportmarkten. Onze 
multidisciplinaire projectteams werken 

nauw met hen samen, om hen, ongeacht 
het land waar het project wordt gerealiseerd, 
een integrale aanpak van het ontwerp, 
respect voor de architectonische dimensie 
en efficiënte, technische oplossingen 
aan te bieden die voldoen aan de lokale 
voorschriften en normen. Onze technici zijn 
opgeleid om projecten van verschillende 
omvang en uitdagingen te beheren, vanaf 
het moment van bepaling van de behoeften 
van de klant tot de oplevering van het 
project. 

Dankzij haar ervaring en internationale 
aanwezigheid heeft WICONA met haar 
grote, internationale projecten een erkende 
expertise verworven. Het bedrijf heeft haar 
capaciteit om te innoveren op technisch en 
commercieel vlak kunnen aantonen en haar 
leiderschap in duurzaam bouwen bewezen.

Pangu Plaza  Beijing, China
Architect:  Lizuyuan Architect Office
Bedrijf:   Beijing Bluesky New Construction 

Material Co
Foto:  WICONA
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Tegenwoordig werken 
onze multidisciplinaire 
projectteams internationaal 
samen en begeleiden 
architecten en verwerkende 
bedrijven bij hun expansie. 

Abdali Gateway  Abdali, Jordanië
Architect:  Architecture Studio - Frankrijk
Bedrijf:  Glassline Industries
Foto:  WICONA

Refuge Piz Boè Alpine Lounge  Val Badia, Italië
Architect:  William Mair and Albert Dorfman
Bedrijf:  Vitralux Srl
Foto:  Roberto Grigis
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STEUNEN OP 
DE SYNERGIEËN 
VAN EEN MARKTLEIDER

Stranden 1 - Aker Brygge   Oslo, Noorwegen
Architect:  Ghilardi + Hellsten Arkitekter
Bedrijf:  AS UPB
Foto:  Roland Halbe
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WICONA deelt met Sapa AS een reeks kernwaarden die aan 
de basis liggen van een gemeenschappelijke cultuur, zoals: 
klantgerichtheid, verantwoordelijkheid, ondernemerschap, 
vertrouwen en samenwerking.

WICONA is een merk van Sapa Group AS, een wereldwijde leider 
in aluminiumoplossingen. Het bedrijf profiteert van alle voordelen 
van de groep, dat "Bouwen aan een duurzame toekomst met 
innovatieve oplossingen in aluminium" als motto heeft. 

De Noorse groep Sapa SA, waarvan 
de maatschappelijke zetel in Oslo is 
gevestigd, is nummer één in de sector, 
met 100 productievestigingen in 40 landen, 
23.500 medewerkers, een omzet van 5,6 
miljard euro in 2014 en meer dan 20.000 
klanten en 45.000 leveranciers. Stevig 
georganiseerd rond de extrusiesectoren, 
het ontwerp van bouwsystemen voor 
gebouwen en de ontwikkeling van 
precisiebuizen voor de industrie, ontwikkelt 
de groep energie-efficiënte oplossingen die 
helpen bij de inperking van de CO2-uitstoot 
en de milieu-impact van haar activiteiten. 
De industriële omvang van de groep 
weerspiegelt deze ambities: 155 persen, 
39 anodiseringsfabrieken, 24 laklijnen, 
21 gietfabrieken en 14 laslijnen die een 
infrastructuur vormen zonder vergelijking. 
Haar leidende positie maakt besparingen 
op alle niveaus mogelijk (inkoop, operations, 
sales management), zodat de klanten 
minder hoeven te betalen, de productiviteit 
verhoogd wordt en de kwaliteit en de 

leveringstermijn verbeterd worden. Onze 
technici werken samen om onze klanten 
een ongeëvenaarde expertise op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling te 
bieden in de wereld van het aluminium.

Wicona een bedrijf dat behoort tot de 
branche "Bouwsystemen, is het "premium" 
merk van Sapa AS die ook eigenaar is van 
de merken Technal, Domal, SapaBuilding 
Systems en Askey. Het feit dat WICONA 
tot de groep Sapa AS behoort, biedt vele 
voordelen. Enerzijds een garantie van totale 
financiële zekerheid en continuïteit voor 
al haar klanten en partners. Anderzijds 
profiteert het merk van het internationale 
netwerk van het moederbedrijf, maakt 
gebruik van het distributienetwerk ervan 
en beschikt over de middelen om haar 
productaanbod uit te breiden. 

Een natuurlijke en duurzame hulpbron
Aluminium is het derde meest voorkomende element in de 
aardkorst, na zuurstof en silicium. 

Een esthetisch, resistent en praktisch materiaal
Aluminium is drie keer zo licht als staal. Het is ook zeer 
duurzaam  (de verwachte levensduur van een raam is 30 jaar) 
en gemakkelijk te reinigen (geen stof, geen deeltjes of dampen). 
Het biedt architecten vele mogelijkheden: aluminiumprofielen 
kunnen aan elke vorm van ramen, deuren en gevels worden 
aangepast, waardoor een betere lichtinval (tot 17% meer) 
mogelijk wordt. De opmerkelijke kracht van aluminium in 
verhouding tot het gewicht maakt het mogelijk om lichte 
constructies te produceren met een uitstekende stabiliteit, die 
de architect de mogelijkheden geeft om de gewenste prestaties 
te bereiken. De inherente stijfheid van aluminium maakt de 
productie van ramen en gevels met zeer smalle lijsten mogelijk, 

waardoor de hoeveelheid daglicht wordt vergroot. 

Een hoogwaardig materiaal
De thermisch onderbroken aluminium profielen verzekeren 
een thermische en akoestische barrière, waardoor het aan de 
meest veeleisende normen voldoet. Het kan worden gekoppeld 
aan technisch glas, waardoor de isolatie en veiligheid worden 
verbeterd.
 
100% recyclebaar
Aluminium is 100% recyclebaar, voor onbepaalde tijd, en 
zonder dat sprake is van verslechtering van de eigenschappen. 
Tegenwoordig wordt 93% van de aluminium producten in 
gebouwen aan het einde van hun levensduur gerecycled. 

Aluminium, het materiaal van de toekomst.

Foto:  Tesla Motor

Foto:  Christophorides
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Duitsland
89077 Ulm

 +49 731 3984-0
 info@wicona.de

Oostenrijk
5201 Seekirchen 

 +43 6212 2000
 info@wicona.at

België
3400 Landen

 +32 11 690316
 info@wicona.be

Denemarken
8381 Tilst

 +45 7020 2048
 wicona@wicona.dk

Spanje
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

 +34 93 573 77 76
 wicona.es@wicona.com

Estland / Letland / Litouwen
11317, Tallinn

 +37 2657 6635
 info@wicona.ee

Frankrijk
02200 Courmelles

 +33 3 23598200
 info@wicona.fr

Hongarije
1031 Budapest

 +36 (1) 4533457
 info@wicona.hu

Ierland
Dublin 22, Eire

 +353 1 4105766
 info@wicona.ie

Italië
20063 Cernusco sul Naviglio MI

 +39 02 924291
 info@wicona.it

Litouwen / Letland
02244, Vilnius

 +370 5 2102587
 info@wicona.lt

Luxemburg
8399 Windhoff

 +352 27 95 31
 info@wicona.be

Noorwegen
2007 Kjeller

 +47 22 422200
 wicona@wicona.no

Nederland
5151 RW Drunen
Postadres: 5150 AB Drunen

 +31.416 38 6480
 info@wicona.nl

Polen
03-828 Warszawa

 +48 22 3308170
 info@wicona.pl

Roemenië
031041 Bucharest

 +40 21 3260045
 info@wicona.de

Servië
11070 Beograd

 +381 11.312 18 35
 info@wicona.de

Slowakije
821 08 Bratislava

 +421 918 725 098
 wicona@wicona.sk

Slovenië
2201 Zg. Kungota

 +386 26 20 99 70
 info@wicona.de

Zweden
352 45 Växjö

 +46 470 787400
 wicona@wicona.se

Zwitserland
5506 Mägenwil

 +41 62 88741-41
 info@wicona.ch

Verenigd Koninkrijk
Wakefield WF5 9TG

 +44 845 6028799
 info.wiconauk@wicona.com

China
Beijing 100005, P.R.C 

 +86 10 6059 5686 ext. 805
 contact.wicona.international@wicona.com

Singapore
608831 Singapore

 +65 6513 2126
 contact.wicona.international@wicona.com

Verenigde Arabische Emiraten
Dubai

 +971 4.887 00 96 
 contact.wicona.international@wicona.com

Overige landen
31037 Toulouse

 +33 5 61312626
 contact.wicona.international@wicona.com


