SID 25

SID 28

SID 30

PROGRAM & INNEHÅLL
ONSDAGEN DEN 19 MARS 2014
11.15 – 11.45 REGISTRERING
11.45 VÄLKOMNA!
Lunchbuffé och aktiviteter i materialutställningen.
12.30 INLEDNING I AUDITORIET
Moderator: Andreas Forsberg, AQ Arkitekter
samt programledare, Hustoppen TV8.
12.40 ALUMINIUM
Kim Herforth Nielsen, 3XN, om
Den Blå Planet i Köpenhamn. SID 4.
12.55 KOPPAR
Louise Masreliez, Marge Arkitekter, om nya
Strömkajen i Stockholm. SID 10.
13.10 ROSTFRITT STÅL
Björn Malmström, HMXW Arkitekter, om
Ubåtshallen i Marinmuseet,
Karlskrona. SID 13.

15.10 PAUS
Kaffe, macka eller kaka samt interaktion
i materialutställningen.
15.40 STÅLPLÅT
Arkitekt Susanna Bremberg, om
villa i Skå Eneby, Färingsö. SID 22.
15.55 TITANZINK
Rafael Palomo, Metro Arkitekter,
om Skyttelbron i Lund. SID 19.
16.10 ROSTTRÖGT STÅL
Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects,
om Treehotel och Høse Bro. SID 7.
16:25 MIKROPAUS
16:30 SANDWICH
Kasper Pilemand, Dorte Mandrup Arkitekter,
om Allaktivitetshuset i Herstedlund. SID 16.

16.45 DORIS KIM SUNG,
DOSU STUDIO ARCHITECTURE
Doris Kim Sung är biolog och arkitekt med
fokus på hållbart byggande, långt utöver det
»gröna tänket«. Hennes forskning med värmereaktiva metaller har resulterat i fasader som
andas och konstruktioner med extra hög hållfasthet. SID 28.
17.20 EDWIN CHAN
Under 25 års tid har Edwin Chan varit dekonstruktivismens mästare Frank Gehrys
medpartner. Han delar med sig av sina unika
erfarenheter från metallfasader på bland
annat ikonbyggnaden Guggenheim museet
i Bilbao och beundrade Riscal Winery samt
berättar om framgångsreceptet »The Gehry
Partners Design Process«. SID 25.
18.00 SUMMERING AV DAGEN,
PRISUTDELNING OCH TACK!
ÅRETS PLÅTSLAGARE 2014

13.25 DIRK ZIMMERMANN,
STUDIO505
I Australien kan man sin plåt. STUDIO505
presenterar Australiens grönaste byggnad
Pixel, lekfulla och skulpturala metallbearbetningar på Wintergarden i Brisbane
samt pampiga gestaltningar för den
kinesiska marknaden. SID 30.

PLÅTPRISET 2014
Med reservation för ändringar.
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PROGRAMMET OCH MER INFORMATION OM FÖRELÄSARE OCH PLÅT14 FINNS PÅ WWW.PLAT14.SE.
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ALUMINIUM
DEN BLÅ PLANET, KASTRUP
MATERIAL Fasaden består dels av slutna delar
beklädda med aluminiumplattor (sk shingles),
dels av glas-alupartier med utvändigt solskydd i
aluminium i harlequinliknande format. Det är en
rå, saltvattenbeständig aluminium som av vädrets
påverkan kommer få en naturlig patina.
VAL AV FASAD Vi hade undersökt många andra material innan vi landade i valet av »aluminium
shingles«. Dels var det ekonomiskt fördelaktigt,
men kanske framförallt för att råaluminium bär
samma egenskaper som vatten i sin förmåga att
reflektera ljuset och himlen, beroende på väder.
För oss var detta en viktig aspekt, då Den Blå
Planet ligger intill vattnet, och reflektionerna ger
byggnaden ett rikt skiftande uttryck.
INSPIRATION TILL FASAD Virvelströmmens
form och funktion har varit förebild genom projektet, där akvariets virvelformade planlösning »suger
in« den besökande in i det submarina elementet.
Välkomstlobbyn fick bli stormens öga, en central
mötesplats med akvariumvägg som tak.
BEARBETNING AV METALL En ytbehandling
med ultratunn lack utan UV-beständighet, som
gradvis försvinner under det första året.
NAMN Kim Herforth

Nielsen
PROJEKT Den Blå Planet,

Kastrup, klart 2013.
ARKITEKTBYRÅ 3XN

4
Foto: Adam Mørk
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DEN BLÅ PLANET, 3XN

Foto: Adam Mørk

Foto: Adam Mørk

N. ZAHLES GYMNASIUM

N. ZAHLES GYMNASIUM

5

Mørk
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Foto: FOA

RAVENSBOURNE COLLEGE, LONDON, FMA
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TROLLSLÄNDAN, TREEHOTEL
MATERIAL 1 x 2 meter stora plåtar i rosttrögt stål,

tjocklek 1 mm.
INSPIRATION TILL FASAD Granskogen med sina

rostfärgade stammar. Vi ville ge Trollsländan ett
starkt uttryck med tyngd som visade på styrka.
En plats med värme omgiven av naturens vita
snölandskap och gröna skog.
VAL AV INFÄSTNINGAR Syrafast skruv med en

»rostig« kulör som togs fram enbart för projektet.
BEARBETNING AV METALL Efter uppförandet
tvättades fasaden med ekologisk avfettning och
tioprocentig saltvattenlösning för en snabbare
korrosionsprocess.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Det rosttröga stålet kommer att bli allt vackrare med tiden,
med djupare och fylliga färgtoner.
NAMN Sami Rintala
PROJEKT Trollsländan,

Treehotel i Boden och
Høse Bro i Suldal. Klart
2013.
ARKITEKTBYRÅ Rintala

Eggertsson Architects

ROSTTRÖGT
STÅL
7

Foto: Peter Lundström
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HØSE BRO
MATERIAL Skivor i rosttrögt stål, tjocklek 6 mm.

Partier av sträckmetall i rostfritt stål.
VALET AV FASAD Den karga omgivningen med

sina tuffa klimatförhållanden krävde ett hårt uttryck. Vi valde därför rosttrögt stål och betong som
huvudmaterial. Dessutom ville vi att bron skulle
åldras värdigt. Med tanke på brons placering över
den intensiva forsen var det även önskvärt med
små behov av underhållning. Rosttrögt stål blev i
sammanhanget ett naturligt och klokt val.
VAL AV INFÄSTNINGAR Brons metallskivor är

böjda på sidorna och sammansvetsade vid hörnen
för en ökad hållfasthet, då det ej var möjligt att
fästa skivorna i brons stomme.
Sträckmetallen sammansvetsades till en 50 x
50 x 6 mm ram i böjd rosttrögt stål, har fästs längst
upp och längst ned. Ramarna var fästa i stommen
med ett mellanrum på 20 mm, för en mer markerad
huvudkropp och för ett lättare uttryck av fasaden.
BEARBETNING AV METALL Avfettning.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Vare sig
sträckmetallen eller det rosttröga stålet kommer
avsevärt att förändras.

8
Foto: Dag Jenssen
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HØSE BRO, RINTALA EGGERTSSON ARCHITECTS

Foto: Dag Jenssen

ROCK CITY, NAMSOS
NARUD STOKKE WIIG

9

sen
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KOPPAR
NYA STRÖMKAJEN, STOCKHOLM
MATERIAL Tombak (mässingslegering med minst
70% koppar), Nordic Brass, med föroxiderad yta.
VAL AV FASAD Vi ville arbeta med ett material
som både åldrades vackert och kunde framhäva
byggnadernas skulpturala former. Genom att använda samma material och materialbehandling för
tak och fasad kunde byggnadernas grundform förstärkas. Skillnaden i gestaltningsuttryck skapas av
plåtindelning och olika typer av infästningsmetoder.
Projektets arkitektur bygger på en grundform – en
tratt, som på utsidan är klädd med »fjäll« av falsad
plåt och på insidan klädd med släta plåtkassetter.
INSPIRATION TILL FASAD De befintliga materia-

len på platsen och den maritima miljön som byggnaderna anknyter till.
VAL AV INFÄSTNINGAR

Utsidans fjäll är i fasad utförda i mässing med liggande enkelfals på fästbleck och på tak med stående
dubbelfals på fästbläck. Plåtbeklädnaden på trattarnas insida består av kassetter av tombak monterad
på hattprofiler av rf-plåt med dold infästning.
BEARBETNING AV METALL Föroxiderad yta.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Ytskiktet
kommer att fortsätta sin oxideringsprocess. Dock
kommer den att gå något långsammare än vanligt
då en klotterskyddsbehandling fördröjer processen.
NAMN Louise Masreliez
PROJEKT Nya Strömkajen,

Stockholm, klart 2013.
ARKITEKTBYRÅ Marge

10

Arkitekter
Foto: Johan Fowelin
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Foto: Johan Fowelin
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CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM
SPACE GROUP ARKITEKTER

Foto: Peter Hebeisen

Foto: Joao Morgado

PLATFORM OF ARTS AND CREATIVITY, PORTUGAL, PITAGORAS ARQUITECTOS

12
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UBÅTSHALLEN, MARINMUSEET,
KARLSKRONA
MATERIAL Utvändigt: rostfri syrafast stålplåt
ASTM 317L, yta 2E, tjocklek 0,5 mm. Tak: dubbelfalsad bandplåt, sömsvetsad på flacka partier och i
spegeldamm.
Vissa väggpartier utförda i hakfalsad, kvadratisk
formatplåt eller horisontell skivplåt med hakfalsad
vertikalfog typ murförband likt marmorfasaden.
Invändigt: Väggbeklädnad med paneler av perforerad ren kopparplåt tjocklek 1,5 mm. Plåtpanelerna
är vanligtvis ca 600 x 900 mm, monterade stående
utan fog.
VAL AV FASAD Fasadmaterialet ska vara adekvat
för byggnadens innehåll och som tillbyggnad ha en
relation till befintligt museum. Vi ville att tillbyggnaden mer skulle uppfattas som en monolitisk kropp
än ett »hus« med väggar och tak. Därmed krävdes
ett material som helt kan innesluta byggnaden och
dras ned i mark. Tanken är att materialvalet rostfritt stål och marmor ska vara så beständigt som
möjligt och därmed spegla museets idé att bevara
för eftervärlden.
INSPIRATION TILL FASAD Formmässigt av Karlskronavarvets korvetter av Visbyklass (byggda av
kompositmaterial). Vidare av värn och bunkrar i
Karlskronas skärgård.
VAL AV INFÄSTNINGAR Fast klammer och glid-

klammer med olika cc beroende på utdragskrafterna i tre olika zoner: hörnzon, randzon och mittzon. All klammer och fästdon liksom allt taksmide
är av rostfritt syrafast stål.
BEARBETNING AV METALL Borstad yta.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Förmodligen kommer glansen att mattas med tiden.
NAMN Björn Malmström
PROJEKT Ubåtshallen,

Marinmuseet i Karlskrona.
Klart 2014.
ARKITEKTBYRÅ HMXW

Arkitekter

ROSTFRITT STÅL
13
Foto: Erling Klintefors
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UBÅTSHALLEN, MARINMUSEET, KARLSKRONA

BIRMINGHAM NEW STREET STATION, FOA

14
Foto: FOA
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Foto: Dean Kaufman

MOCA, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, CLEVELAND, FMA

15
Foto: Dean Kaufman

102237_FINAL 36 sidor MAGASIN PLÅT.indd 15

2014-02-18 12:35

ALLAKTIVITETSHUSET,
HERSTEDLUND, DANMARK

sandwich

MATERIAL Yttre lager: standard 1,8 mm ano-

diserad aluminium, massiv och perforerad. Inre
lager: till skivan med slutna fasadpartier används
Original-E, 240 mm paneler.
VAL AV FASAD Framförallt avgjorde aluminiums

förmåga att återge himlens ljus i mjuka reflektioner. En annan fördel var att vi kunde använda
samma material även till de slutna och perforerade
partierna, eftersom perforeringen ger en solskyddande effekt.
INSPIRATION TILL FASAD Byggnationen är

omgiven av ett rutnät med lummiga Robiniaträd.
Idén med gestaltningen var att Allaktivitetshuset
med klätterfunktioner skulle få stoltsera som
det högsta och mittersta trädet, omsluten av de
mindre sakta växande träden. Byggnationen är
helt enkelt en abstrakt tolkning av ett träd och
gestaltningen får återspegla det mångfacetterade
programmet i Allaktivitetshuset.
VAL AV INFÄSTNINGAR Yttre paneler är

försedda med synliga skruvar, då vi inte ville göra
alltför tydliga distinktioner mellan slutna och
perforerade partier. Den underliggande panelen
är vertikalt monterad.
BEARBETNING AV METALL Plåtarna är perforerade med Ø4 mm runda hål i triangelmönster,
med en öppningsgrad på ca 35%. De perforerade
plåtarna har försetts med gångjärn på baksidan
för att möjliggöra god rengöring.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Då

aluminium har anodiserats sker ingen större
förändring, dock en mindre mattning med tiden.
NAMN Kasper Pilemand
PROJEKT Allaktivitetshuset,

Herstedlund i Danmark.
Klart 2009.
ARKITEKTBYRÅ Dorte

Mandrup Arkitekter.

SANDWICH

16
Foto: Adam Mørk
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Foto: Adam Mørk

ALLAKTIVITETSHUSET,
HERSTEDLUND, DANMARK
DORTE MANDRUP ARKITEKTER

17

ørk

Foto: Adam Mørk
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Foto: Paroc

WATERFRONT SHOPPING CENTER,
HELLERUP, DANMARK.
WILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Foto: White

TELE2 ARENA, STOCKHOLM
WHITE ARKITEKTER

18
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TITANZINK

SKYTTELBRON, LUND
MATERIAL Bron: pre PATINA Graphite grey titanzink.
Trapporna: pre PATINA bluegrey titanzink.
VAL AV FASAD Vi ville ha ett material som skulle
vara estetiskt attraktivt i kontrast till de färgade
glasen, hållbart i den lokala utsatta miljön, miljövänligt och dessutom inte för tungt för att inte
tillföra alltför stora laster till stålkonstruktionen.
Svaret hittade vi i en förpatinerad zink som kunde
fungera både som fasad och tak och därför hålla
ihop gestaltningen av bron.
INSPIRATION TILL FASAD Omgivningen kring

Lunds Centralstation. Vi ville att den nya bron
skulle fungera som stationens avslut på norra
sidan, koppla samman det nya Stadshuset med
centrum och visa den ambitiösa satsning som
Lunds kommun har påbörjat i området.
BEARBETNING AV METALL Zinken är förpatinerad och har därmed ett gott skydd redan
från dag ett.
NAMN Rafael Palomo
PROJEKT Skyttelbron,

Lund, klart 2014.
ARKITEKTBYRÅ Metro

Arkitekter

19
Foto: Rafael Palomo
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Foto: Rafael Palomo

SKYTTELBRON, CENTRALSTATIONEN I LUND
METRO ARKITEKTER

Foto: Kari Palsila

WUXI GRAND THEATRE, KINA, PES-ARCHITECTS

20
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Foto: Rheinzink

DR TONY RYAN ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP, DUBLINS UNIVERSITET, DE BLACAM AND MEAGHER ARCHITECTS

21
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VILLA I SKÅ ENEBY, FÄRINGSÖ
MATERIAL Sinuskorrugerad plåt »Design Venice«
S10 Kulör Silver RR40.
VAL AV FASAD Vi valde stålplåt som fasadmate-

rial för att det kan vara så vackert. Den sinuskorrugerade plåten med sin nätta våg ändrar ständigt
karaktär och förändras med ljuset. Ibland är huset
bländande vitt - andra dagar dovt åskgrått. Dessutom är stålplåten i det närmaste underhållsfri.
INSPIRATION TILL FASAD Idén och inspirationen

till att rita ett plåthus fick vi en höst i New York när
vi besökte SANAAs »The New Museum«.
VAL AV INFÄSTNINGAR Rostfri skruv.
BEARBETNING AV METALL Varmförzinkad stål-

plåt med PVDF-beläggning.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Belägg-

ningsgaranti 20 år i normal miljö.
NAMN Susanna Bremberg
PROJEKT Villa i Skå Eneby
Färingsö, klart 2012.
ARKITEKT Susanna
Bremberg /AIX Arkitekter
AB och Ola Göransson

22

STÅLPLÅT

Foto: Antonius Van Arkel/AIX Arkitekter AB
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Foto: Antonius van Arkel/AIX Arkitekter
VILLA I SKÅ ENEBY, FÄRINGSÖ

23
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Foto: Åke E:son Lindman

VILLA L, VÄRMDÖ, HERMANSSON HILLER LUNDBERG

24

MODERNA MUSEET, MALMÖ
THAM & VIDEGÅRD HANSSON ARKITEKTER
Foto: Åsa Lundén
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METALLISK

DEKONSTRUKTIVISM
Under 25 års tid har Edwin Chan varit dekonstruktivismens mästare
Frank Gehrys medpartner, och arbetat på byråns mest signifikativa projekt genom åren. På PLÅT14 delar Edwin med sig av sina unika erfarenheter från metallfasader på bland annat ikonbyggnaden Guggenheim
museum i Bilbao och beundrade Riscal Winery, samt berättar om framgångsreceptet »The Gehry Partners Design Process«.

EDWIN CHAN
MARTA HERFORD, GEHRY PARTNERS

FREDERICK R. WEISMAN ART MUSEUM, GEHRY PARTNERS

25

ndén
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GUGGENHEIM MUSEUM, BILBAO, SPANIEN, GEHRY PARTNERS

26
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RISCAL WINERY, SPANIEN, GEHRY PARTNERS

27
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NÄR METALL BLIR
HUD SOM ANDAS

DORIS KIM SUNG
Varför är inte dagens byggmaterial mer anpassningsbara? Varför skulle de inte kunna fungera mer som
kläder, eller till och med som hud? Den Los Angelesbaserade arkitekten Doris Kim Sung, professor i arkitektur på USC (University of Southern California)
har en tidigare bakgrund som biolog. När hon applicerar naturens principer i sitt arbete som arkitekt,
förvandlas metallfasader till hud som andas.
I sin jakt på nya aktiva system till hållbart byggande och design, långt utöver det
»gröna tänket«, fastnade hon bland annat för det snart hundraåriga materialet
värme-reaktiv metall (eng: thermo-bimetal). Materialet består av två tunna pläterade metallskikt som utvidgar sig olika fort vid temperatur.
Sungs forskning ledde till BLOOM, den uppmärksammade metallinstallationen utmed Silver Lake Boulevard, Los Angeles. Med experimentet ville hon
demonstrera materialets möjligheter – inte minst när det kommer till energibesparing. Den skinande skapelsen i böljande metall består av 14 000 värmereaktiva metalldelar som skurits ut med hjälp av laser. Det unika med metallytan
är dess två funktioner. Vid varmare temperatur öppnar sig »porerna« och den
varma stigande luften underifrån släpps ut genom metallytan. En slags självventilation helt enkelt. På PLÅT14 kommer Doris även lansera sin senaste forskning
i ämnet, projekt EXO, en prototyp i värme-reaktiv metall, aluminium och rostfritt
stål, som genom att utnyttja den värme-reaktiva förmågan, skapar element med
extrem styrka men med en enkel montering som kan göras utan verktyg.

28
EXO, DOSU STUDIO ARCHITECTURE
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Foto: Brandon Shigeta

BLOOM, SILVER LAKE, LOS ANGELES, DOSU STUDIO ARCHITECTURE

»Tack vare nya smarta material,
ett växande intresse att använda
okonventionella byggsystem och
det ökande behovet att bygga hållbart,
kommer vi snart se byggnader
som är självventilerande.«

29
DETALJ AV VÄRME-REAKTIV METALL, DOSU STUDIO ARCHITECTURE
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FUSION AV HÖGTEKNOLOGI

OCH ARTISTISK ANDA

STUDIO 505
Sedan Dirk Zimmermann och Dylan Brady bildade Studio505 2003 har
synergin av det arkitektoniska partnerskapet genererat en mängd passionerade uttryck. Artistisk anda förenad med hög teknisk kunskap är
ledorden för det australiensiska radarparet, som gör vågade framsteg i
Asien, och nu skandinavisk premiär i Stockholm under PLÅT14.

30
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Av hänsyn till vokabulären och de tekniska termerna
står Studio505s fasadfakta i sitt originalspråk.

WINTERGARDEN FAÇADE, BRISBANE
MATERIAL Layered cladding assembly: internal
layer of solid waterjet cut marine aluminium with
pvf2 paint finish, galvanised steel fixing frame from
mild steel closed hollow sections, external layer
of solid waterjet cut marine aluminium with pvf2
paint finish (working as a structural substrate) for
final external layer of laser cut stainless Steel, 0.55
and 0.7 mm in thickness Grade 316, linished finish.
All off-cuts from solid aluminium panels could
become recycled.
VAL AV FASAD Stainless steel, for reflective
ability as well as ability to peel back and fold. Solid
aluminium as a structural substrate supporting the
very thin stainless steel. Solid aluminium panels in
lieu of aluminium composite cladding, due to very
high degree of waterjet cutting and overall perforated nature of the panels. All off-cuts from solid
aluminium panels could become easily recycled.
INSPIRATION TILL FASAD Using techniques

previously explored in projects like Suzhou and
Expo, our experiences were combined to create a
giant, surface-cut and peeled +folded ‘panorama
view into a giant garden’ to support the intended
branding of the refurbishment of the shopping
centre previously named »Wintergarden«. All
panel shapes are based on the underlying Cairo
pentagon tiling and are cut from product standard
1270 x 2490 rectilinear façade panels with almost
zero wastage.
VAL AV INFÄSTNINGAR Self-drilling tech screws

with clamping washers in over-sized holes to fix
solid aluminium panels to integral galvanised mild
steel framing as well as structural VHB tape to fix
outer stainless steel layer to solid aluminium panel
substrate.
BEARBETNING AV METALL Laser cutting of
stainless steel layer. Linished finish. Waterjet cutting of solid aluminium panels. All off-cuts from
solid aluminium panels could become recycled.
All aluminium is pvf2 coated in a series of colours
within the overall design intent.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Since
installation 2.5 years ago the outer stainless
steel has become slightly duller, which mainly has
to do with dust and dirt build up. Aluminium cladding is unaffected. Otherwise the project still looks
as on the first day.
SLUTFÖRT 2012

31
Foto: John Gollings
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SUZHOU SCIENCE AND
CULTURAL ARTS CENTRE
MATERIAL Fabricated, structural aluminium com-

posite panels from 8 mm solid marine waterjet cut
aluminium either side, bolted and welded to internal
35 mm deep structural aluminium framing. Panels
are finished in PVF2 paint.
VAL AV FASAD Structural capability of solid 8 mm

aluminium sheet. Due to the high degree of cutting
and patternisation of the design an inherently noncorrosive material was selected and the ability to
easily recycle all cut-outs.
INSPIRATION TILL FASAD To create an allencompassing seemingly infinite external façade
screen which appears to have no panel joints that
looks equally attractive when seen from both the
inside and outside.

FASAD PÅ SUZHOU SCIENCE AND ARTS CULTURAL CENTRE, KINA, STUDIO505

Foto: Blain Crellin, studio505

VAL AV INFÄSTNINGAR Structural welds, countersunk stainless steel bolts, galvanised structural
steel bolts for the attachment of prefabricated
mega panels.
BEARBETNING AV METALL Marine grade aluminium with pvf2 paint finish in sparkling silver.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Appea-

rance not intended to change. Paint finish with a 25
year warranty.
SLUTFÖRT 2006
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PIXEL, MELBOURNE
MATERIAL Alpolic aluminium composite panels,

fixed to galvanised mild steel rhs sections from
both sides.
VAL AV FASAD Light-weight nature of the material.

Price efficiency. Large vibrant colour range. Longevity. Edge treatment and minimal risk of delamination.
INSPIRATION TILL FASAD To design a shading
system that achieves optimized shading for the
North and Western facades whilst maintaining
100% daylight saturation to each office level without
creating glare. The façade does not cut out all direct
daylight, but maintains highlights/sprinkles of direct
daylight coming through the shading throughout the
day. All panel shapes are based on the underlying
Cairo pentagon tiling and are cut from product
standard 1270 x 2490 rectilinear façade panels with
almost zero wastage. The colour design is based on
an underlying motive of a green and orange swirl
intertwining with another throughout the ‘unfolded’ elevation. Behind the outer shading on the
Northern and Western facades we have positioned
a 1.5 m wide planted green edge that forms an
interstitial space in between the out shading and inner glazing. These planted green edges do not only
harvest water from the facades and filter grey water
but also create a perimeter garden enveloping the
office workers within the building.

Foto: John Gollings och Ben Hosking

PIXEL, MELBOURNE, STUDIO505

VAL AV INFÄSTNINGAR Structural VHB tapes as
well as a small amount of mechanical fixings per
panel to satisfy the nervousness of the client. ACM
cladding fixes back to galvanised mild steel supporting steelwork.
BEARBETNING AV METALL

All panel shapes are based on the underlying Cairo
pentagon tiling and are cut from product standard
1270 x 2490 rectilinear façade panels with almost
zero wastage.
FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Appea-

rance not intended to change. Long term colour
vibrancy and UV stability of coating system essential
to the design.
SLUTFÖRT 2010

Foto: John Gollings

PHOENIX VALLEY, KINA, STUDIO505

Foto: John Gollings

LOTUS EXHIBITION CENTRE, KINA, STUDIO505
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ARRANGÖRER PLÅT14
Plåt14 arrangeras genom ett samarbete mellan några av branschens ledande företag. Tillsammans besitter de landets
främsta expertis angående koppar, stålplåt, aluminium, rosttrögt stål, rostfritt stål och titanzink, liksom byggnadsplåtslageri, sandwichelement och infästningar.
KOPPAR

SANDWICHELEMENT

är en av världens största producenter av kopparkatoder
och Europas största kopparåtervinnare. Vi är världsledande inom valsade koppar- och mässingsprodukter. Vi erbjuder ett brett sortiment av kopparbaserade
produkter för byggnadsändamål och design. Detta inkluderar flertalet ytskikt
för tak, fasad- och interiörsystem. Ytskikten inkluderar olika nyanser av grön
och blå. För oxiderade produkter även bruna nyanser, samt oxiderad mässing.

är ledande inom energieffektiva isoleringsprodukter
och lösningar. Vi utvecklar och leder byggkoncept, från energisparande renoveringar till passivhus. PAROC element är högklassiga
sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en kärna av stenull. De
används i huvudsak i fasader, innerväggar och innertak i kommersiella, industriella, kontors- och offentliga byggnader. Vi erbjuder släta,
linjerade, präglade och till och med printade element. Det går också
bra att montera ytterligare lager med exempelvis dekorativa metaller.

www.aurubis.com/finland/architectural

Juhani Porthén, + 46 70 314 0532, j.porthen@aurubis.com

www.paroc.se

Mikael Vestermark, +46 70 399 17 85, mikael.vestermark@paroc.com
GROSSIST
verkar rikstäckande med försäljning och distribution inom tre affärsområden; byggplåt, ventilation och teknisk
isolering. Genom nära samarbete med flertalet marknadsledande
leverantörer, fungerar vi som den naturliga länken mellan tillverkare
och marknad. Vi saluför en rad kvalitetsprodukter från bland andra
Plannja, Rheinzink, Aurubis, Heco Nordiska och Paroc. Har ni frågor
om rostfritt- eller rosttrögt stål, kontakta oss.

STÅLPLÅT & ALUMINIUM

www.bevego.se

www.plannja.se

Jonas Ekholm, + 46 706-973500, jonas.ekholm@bevego.se

Marcus Hagström, +46 703 10 37 00, marcus.hagstrom@plannja.se

PLÅTSLAGARE

TITANZINK

ägs av Plåtslageriernas Riksförbund (PLR).
Vi stöttar våra medlemsföretag med råd,
inspiration och gemenskap samt jobbar för
att driva utvecklingen framåt i våra branscher. PLR har drygt 900
medlemsföretag inom byggnadsplåt, ventilation och lättbyggnad.
Dessa företag har ca 7000 anställda över hela Sverige. Vill ni komma i
kontakt med byggnadsplåtslagare för konsultation eller samverkan så
hjälper vi er att hitta rätt företag eller person. I vår fria, digitala teknikhandbok finns beskrivningar för plåtmaterialen och utföranden.

är en tillverkare av titanzink som är ett massivt
naturmaterial bestående av exakta delar koppar och titan. Materialet
har ingen ytbeläggning och är 100 % återvinningsbart. Vi har produkter för såväl tak och fasad som takavvattning. Rheinzink är ett bra
miljöval och är Cradle to Cradle certifierade.

www.teknikhandboken.se
www.entreprenorforetagen.se

PLÅT14 produceras av

vidareförädlar byggprodukter och produktsystem i
tunnplåt av svenskt kvalitetsstål och aluminium. Vidareförädlingen görs
genom profilering, pressning och bockning. Bland våra produkter märks
vägg- och takprofiler, takpannor, takavvattning, takskydd, planplåt,
väggkassetter, armerings/formplåt med mera.

www.rheinzink.se

Stefan Sundström, +46 70 825 84 85, stefan.sundstrom@rheinzink.se

Magnus Fredman, +46 70 191 57 57
magnus.fredman@entreprenorforetagen.se

FÄSTELEMENT
är specialiserade på fästelement till stål- och plåtentreprenörer samt till trä-, järn- och bygghandeln.
Vi har ett välutvecklat samarbete med ett stort antal
leverantörer över hela världen och kan därför bemöta de flesta skruvbehov. Vi lagerför ett komplett sortiment av skruvar för byggindustrin.
www.heco.se

Peter Winsth, + 46 70 623 77 27, peter.winsth@heco.se
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