
G
LA

SS &
 FA

SA
D

E  // N
r 1-2015

Utgitt av  Glass og Fasadeforeningen // Nr 1-2015

INTEGRERTE SOLCELLEPANELER  //  SKRÅSTILTE FASADER  //  BESØK I «BREILI-KASSEN»

GEZE Pendulo – Funksjonell løsning med 
maksimal fleksibilitet.

GEZE Pendulo systemet består av ulike en- og to-fløyede 
pendeldører med og uten overlys samt fastfelter som kan 
kombineres sammen med dørfeltene etter behov. Alle 
elementtyper har Pendulo profiler i bunnen. Pendulo kan 
kombineres med standard hjørnebeslag i topp. Systemet 
kan tilpasses herdet sikkerhetsglass i 8 eller 10mm tykkelse.

Bruksområdene er like varierte som selve  
systemet – fra enkle vestibyle løsninger til 
deling av store lokaler i bygg.

· Skillevegger mellom kontor og korridor 

· Møterom

· Venterom på legekontor

· Butikk fasader

· Vestibyle løsninger i private og offentlige bygg.

Produkt info:

· Integrert dørlukker i dobbeltvirkende bunnskinne.

· Dørlukker funksjon uten uttak i gulvet.

· Profiler for dører og fastfelt for helhetlig løsning.
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Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i 
aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt 
nett av erfarne byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.

STATE OF THE ART

HUECK-produsenter: 
Oslo: Fasadesenteret AS, Tel.: 90 52 16 63
Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS,  
Tel.: 35 02 00 53
Råde: Fas-Tec AS, Tel.: 69 28 22 22
Holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80
Tvedestrand: ABA-Tech AS , Tel.: 37 19 94 00
Tiller: Glassbygg AS, Tel.: 91 65 38 60
Spillum: Namdal Glass og Fasade AS,  
Tel.: 74 21 32 20
Tovik: Nord-Norsk Aluminium AS, Tel.: 77 08 94 40

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Fasade- system i  aluminium
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Astrup AS: Tel: 22 79 15 00,  
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo,  
E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no

Ikke alt fra 60- og 70-tallet 
var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall 
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning 
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et 
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt. 

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no
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PYROBEL B R A N N V E R N G L A S S

· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassifi serte profi lsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter

AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-fl atglass.com - www.YourGlass.com
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VI VIL VISE AT VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER DRIVER 
SINE VIRKSOMHETER ETTER STRENGE ETISKE 
RETNINGSLINJER. GJØR ALLE DET, KAN VI GÅ 
FREMTIDEN LYST I MØTE. 

B
yggenæringen er preget av 
useriøse bedrifter, svart ar-
beid, sosial dumping, øko-
nomisk- og arbeidsmarkeds- 
kriminalitet, anbudsjuks og  

bruk av feil materialer og løsninger. 
Glass og Fasadeforeningen ønsker å ha 
en konstruktiv og positiv tilnærming til 
disse problemene.

Offentlige byggherrer stiller krav om 
at alle som leverer varer og tjenester til 
byggeplass, skal være godkjente opp- 
læringsbedrifter og ha lærlinger i sta-
ben. Dette er tiltak som motiverer oss 
til å rekruttere lærlinger og sørge for 
å gi dem gode fag- og læreplaner. En 
seriøs norsk byggebransje skal sikre at 
vi fortsatt holder våre håndverkstradi-
sjoner i hevd. Nå håper vi flere private 
utbyggere vil følge etter, stille de samme 
kravene og forvente det samme av sine 
entreprenører og leverandører.

Samtidig tenker vi kunnskap og kompe-
tanse i et enda større perspektiv. Vi skal 
ta vare på de konkurransefortrinn vi 
har. Derfor autoriserer vi både fasade- 
og glassrådgivere. Dette representerer 
Glass og Fasadeforeningens mest om-
fattende utdanning. Ved å lose kandida-
ter gjennom autorisasjonen bidrar vi til 
at våre medlemsbedrifter leverer både 
kvalitet og kompetanse på et høyt nivå 
til sine kunder. Vi skal drive seriøst og 
være best i glassfaget. 

Det å være best betyr også at vi er ek-
stra observante på tilfellene som havner  
i kategorien «kritikkverdige forhold». 
For å bidra til å redusere omfanget av 
slike forhold etterspør Glass og Fasade- 

foreningen god og representativ rap-
portering slik at de kan etterfølges. Vi 
har en egen varslingstjeneste på vår 
hjemmeside. Her garanterer vi, for de 
som ønsker det, anonymitet. Vi hen-
stiller til alle som opplever ureglemen-
terte forhold forbundet med leveranser 
innenfor glass og fasader til å benytte 
dette tilbudet. Foreningen lover å følge 
opp hver sak! 

Seriøsitet er gjennomgående for Glass 
og Fasadeforeningens virksomhet. Men 
ikke begrenset til tingenes tilstand. Like 
viktig som det er å forstå seg på dem, 
skal vi mene noe om vår bransje og våre 
medlemmers framtid.  Norge har be-
stemt seg for å følge EUs mål om reduk-
sjon i klimautslipp. Det har å gjøre med 
vår framtid. Å nå disse målene uten å 
legge til rette for nærings- og teknolo-
giutvikling er vanskelig å se for seg. Å 
nå disse målene uten å legge til rette for 
installasjon av fornybar kraft er heller 
ikke lett å se for seg. Faller politikken på 
plass i dette bildet blir Glass og Fasade-
foreningen og dens medlemmer vanske-
lige både å omgå og unngå. Uten glass, 
ingen solcellepaneler eller solfangere. 
Uten solcellepaneler og solfangere, in-
gen solkraft. For å møte dette støtter vi, 
sammen med Statsbygg og Forsknings-
rådet, et forskningsprosjekt der målet  
er å finne ut hvordan man på best måte 
kan produsere solenergi  i norske bygg. 
Framtidsrettet. Godt for felleskapet. 
Vi håper flere følger etter og støtter 
forskningsprosjekter som forsterker 
norsk byggeindustris konkurransekraft 
i fremtiden.

Seriøst!

– Seriøst?
Nr. 1-2015
Fire utgivelser pr. år
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Fra innholdet
KASSEARKITEKTUR?
– Min arkitektur er basert på helt vanlig 
modernisme, norske moderne hus. Kall det 
gjerne kassearkitektur, sier arkitekt Rune 
Breili. Vi synes mange av kassene er riktig 
så fine.
Side 6-12

SKRÅBLIKK PÅ FASADEN
Ved å skråstille en fasade åpner det seg 
flere estetiske muligheter. Lars Aas  
Kjebekk påpeker at en skråstilt fasade  
gir flere visuelle og tekniske muligheter.
Side 16-18

UVANLIG KJØPESENTER
Nyåpnede Paleet kjøpesenter skiller seg 
ut med å fremstå med et fantastisk inter- 
iør preget av kobber, skinn og glass. 
Side 36-39

VIL LÆRE MER OM SOLCELLER
Undervisningsbygg har som mål at elevene skal lære hva strømsparing og energibe-
vissthet handler om. Eiendomsselskapet skal bruke bygget som et læringsprosjekt, både 
overfor elever, arkitekter og utbygger.
Side 30-31

SMART PLANLAGT FASADE
I forbindelse med rehabiliteringen av Berge-
landsgården i Stavanger begynte byggherre, 
arkitekt, og fasadeentreprenør å diskutere mu-
lige løsninger på et tidlig tidspunkt. Erfaring- 
ene som er høstet blir nyttige å ta med seg i et 
stadig voksende rehabiliteringsmarked. 
Side 22-24
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Arkitektintervjuet  //  Rune Breili

E
tter først å ha startet opp egen 
praksis i Oslo, i følge ham selv 
bare tre timer etter at diplom- 
oppgaven var levert, er han 
nå etablert med partnere på 

Tjøme i Vestfold. Det lille arkitektkonto-
ret med seks medarbeidere er blitt godt 
kjent for sine moderne bygg, hovedsa-
kelig boliger og fritidsboliger. Kritikere 
ynder å kalle husene for «Breili-kasser», 
men det plager ikke den 50-årige arki-
tekten.

– Min arkitektur er basert på helt van-
lig modernisme, norske moderne hus. 
Kall det gjerne kassearkitektur. Selv om 
noen mener dette i negativ forstand, så 
må det jo være et eller annet som rører 
dem ved mine bygg. Hadde folk bare gått 
rett forbi, og husene ikke hadde blitt lagt 
merke til, så hadde det vel ikke vært noe 
bra, poengterer Breili: 
– Setter husene sinnene i kok , så er det 
noe ved det. Noen strenger har vi greid å 
nå, sier han med en latter.

Det er liten tvil om at han også har 
meningsfeller. I feriefylket Vestfold med 
en flott kyst og vakker skjærgård, er det 
mange som foretrekker å bygge i en mo-
derne, minimalistisk stil med mye glass. 

Prismessig ligger Breilis prosjekter i 
området 5 – 25 millioner kroner. 

«Breili-kassen»
– En glassfasade gir mye mer lys, og naturen kommer inn på en helt annen måte.  
Er det bare glass, så er du ute i naturen selv om du er inne. Arkitekt Rune Breili har 
vært opptatt av glass helt siden han gikk ut fra Arkitekthøgskolen i Oslo i januar 1991. 
Ei hytte og en enebolig i Vestfold representere hans arbeider, som ligger under 
kategorien «Breli-kasser».

Tekst: Kristin Moe Krohn

– Vi tegner for helt vanlige mennesker, 
men husene blir litt i min stil, det vil si; 
min signatur er der, men husene blir jo 
til i samarbeid med kunden og hvordan 
vi da skal utvikle og gjøre en del ting. Vi 
har en tomt som er avgjørende. Det er 
viktig å få en god følelse med tomten, 
og omgivelsene og hvordan boligen skal 
ligge på tomten. Tomt og bruker har 
innspillene, vi har kunnskap og erfaring, 
så setter vi dette sammen,  sier han, og 
fortsetter: 

– Noe av det som ligger i den moderne 
byggetradisjonen, er jo at man kan ta del 
i naturen – du får en opplevelse av natur- 
en på en helt annen måte med å bruke 
glassfasader, enn å bruke tradisjonelle 
vinduer.

– Hva er det med glass som betar deg 
sånn?
– Glass – ja hva er glass, sier Breili etter-
tenksomt og utdyper:  –  Materialet glass 
er spennende å jobbe med fordi det har 
så mange uttrykk man må forholde seg 
til. Glass kan være utrolig mykt og veldig 
hardt. Det å kunne få glasset så nydelig 
helt ytterst,  så når  solen speiler seg i det 
– da blir det ekstremt hardt. Med hardt 
glass mener jeg å stå ute i solskinn og se 
speilbilde av seg selv og landskapet. Med 

LITT UTENFOR

Prosjekt  //  Hytte på Brøtsø

Prosjekt: Fritidsbolig på Brøtsø, Tjøme

Byggeår/ferdigstillelse: 2007 – 2010

Byggherre: Eier av fritidsbolig.

Entreprenør: Tønnesen 

Fasadeentreprenør: CC-Glass

Glassleverandør: Wicona/CC-Glass

Profilsystem og dører: Wicona 

Dører utvendig: Wicona

Trekledning: Jarra (australsk tresort)
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Energiregnskapsmessig skal det være 
20 prosent glass av grunnflaten, men 
det er mer der. To av fire vegger er bare 
glass. Men så er det jo flere tette rom, 
blant annet i kjelleren som er fulliso-
lerte, og som er frostfrie. Der trenger 
man ikke ha på noe strøm.
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mykt glass ser vi skyggespillet i glasset. 
Varmt glass er å se lysene inne om kvelden.

STERKE SAKER
Tjøme-arkitekten kombinerer gjerne 
glass med andre materiale; tre, stein, stål 
eller betong.  Han bruker gjerne mørke, 
harde tresorter, for eksempel den au- 
stralske tresorten jarrah og den afri-
kanske tresorten sapelli fordi de er godt 
egnet i vårt klima hvis man ønsker en 
vedlikeholdsfri fasade. Sedertre og eik 
er også blant førstevalgene, men sibirsk 
lerk holder Breili seg unna.

– Sibirsk lerk bruker jeg ikke. Den 
kommer ikke fra Sibir. Den kommer fra 
Russland med litt stempler på og er ge-
nerelt av dårlig kvalitet.

Men tilbake til glass: I tidligere tider 
var glasset så tynt og porøst at man måt-
te ha spiler til å holde glasset, derav de 
smårutete vinduer.

– Det er i grunnen det jeg gjør også, men 
bare i et helt annet format. Mitt «små- 
rutete vindu» utgjør hele fasaden. Glas-
set nå er en helt annen produksjon enn 
de gamle rutene, og de tåler å være to – 
tre meter uten noe problem. Og det kan 
godt være tre meter høye, men hvis de 
skal være tre meter brede, så blir de vel-
dig, veldig tykke. Er det bare en meter 
bredt, så er det et spenn som er veldig 
mye mindre, som gjør at det blir en for-
nuftig pris. Prisen på glass er avhengig 
av hvor tykt glasset er. Det er arealene 
som avgjør om man kan  klare seg med 
4 millimeter glass, eller om man må opp 
i 8 millimeter.

– Fysisk sett så hadde det vært mulig 
å lage 12 meter glassfasade i ett stykke, 
men det hadde ikke vært noe intelligent 
å gjøre det, forklarer Breili, og fortsetter:  
– Det er jo utrolig vanskelig å frakte det 
dit det skal, og det vil også bli veldig tykt 
og dyrt.

Han fnyser når vi uttrykker bekym-
ring for glassknusing.

– Glass er sterkt som bare det, glass er 
jo stein, det er bare smeltet stein. Glass 
kan være vesentlig sterkere enn mange 
andre materialer som er helt vanlige å 
bruke. Dette her er jo ikke noe sterkere 
enn glass, sier han og peker på en bryter 
i plast.

– Eller denne gipsplaten her, den er 
ikke like sterk som en glassplate er. Jeg 
kan sparke i dette glasset som er herdet, 

Lys, lys og atter 
lys. Tilgang på lys 
fra begge fasader 
og tak gir «hytta» 
et Breili stempel. 
Eller tilnavnet 
«Breili-kasse». I 
denne stuen føler 
man ikke at man 
sitter i en kasse…
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SIKA NORGE AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
tlf: 67 06 79 00 · sika.no · epost: kundeservice@no.sika.com

KOMPLETTE SYSTEMER 
TIL GLASS & FASADE
INNOVATIVE OG KOSTNADSEFFEKTIVE SYSTEMLØSNINGER
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og det går ikke hull, i motsetning til om 
jeg sparker i denne gipsveggen. Men det 
er klart at man kan knuse et glasshus. Vi 
har knust mange hus vi, med bulldozere, 
det er jo bare å kjøre over dem. Vi river 
og bygger nye, og da bygger vi gjerne 
glasshus, sier han. 

MYE LYS
Overlys er et av kjennetegnene på en 
ekte  ”Breilikasse”.

– Ja, det og hull i taket. Husene våre 
har flate tak, og hull i taket. Der det er 
formålstjenlig å ha overlys, så legger vi 
overlys, ler arkitekten.

Bakgrunnen for dette ligger i den 
gamle åre-tankegangen hvor husene 
hadde det ene overlyset (i forbindelse 
med ildstedet) og en liten glugge i veg-
gen som var et ”vindauge”, Man åpnet 
den lille gluggen, så at det blåste og tettet 
det igjen. Alt lyset kom ovenfra.

– Det er en helt annen kvalitet på 
overlys enn det er på sidelys. Det er mye 
sterkere. Så jeg bruker aktivt overlys for 
å kunne få dagslys midt inne i boligen, 
understreker Breili.

En østvendt fasade har veldig fint lys 
inn av vinduet om morgenen når morgen- 
solen står der, men når formiddagen 

– DET ER EN HELT ANNEN KVALITET PÅ OVER-
LYS ENN PÅ SIDELYS. DET ER MYE STERKERE. 
SÅ JEG BRUKER AKTIVT OVERLYS FOR Å KUNNE 
FÅ DAGSLYS MIDT INNE I BOLIGEN. 
Rune Breili

Rune Breili kombinerer mer enn gjerne glass og trevirke. 
Denne eneboligen har i tillegg gode innslag av pusset og 
malt mur.

Prosjekt  //  Bolig på Tjøme

Byggeår/ferdigstillelse: 2014

Byggherre: Breili & Partnere

Entreprenør: Breili & Partnere

Fasadeentreprenør: Breili & Partnere

Glassleverandør: Schüco/ Glass-Rønning

Profilsystem: Schüco

Dører utvendig: Type

Vinduer utvendig: 

Glass innvendige vegger og dører: Spesialvinduer fra 
Glass-Rønning

Solskjerming: Utvendig rulleduk, Hunter Douglas/
Kjells Markiser

Trekledning: Eik
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kommer er det skyggefullt der allerede. 
Med overlys har du sol hele dagen – hvis 
det er sol da.

I følge Breili er solskjerming helt upro-
blematisk. Man kan for eksempel trekke 
ut taket, så taket skygger for vinduene.

– Jeg har laget ganske store takuttrekk, 
både for å skjerme for vær og vind, el-

ler man kan gjøre det stikk motsatte og 
legge glasset helt ytterst. Da kommer det 
an på hva som er på innsiden, igjen og 
hvilke funksjoner det har.

 – Overlysene har ingen solavskjerming 
i det hele tatt ,og det er jo ikke plagsomt å 
være inne i husene med overlys, sier Breili.

I eneboligen har han benyttet spiler 
foran enkelte av vinduene.  

– Her man kan se ut uten å bli sett og 
man kan føle seg beskyttet og det funge-
rer også som solavskjerming og som av-
skjerming for innsyn. Det blir en annen 
type stemning i rommet, fordi spilene 
gir en annen type lys, og man kan også 
føle mer velbehag på baderommet, for 
eksempel hvis man er naken, sier Breili. 

GLASS I BAD OG BADSTUE
På et bad så bruker Breili gjerne bare 
glass, men vinduet kan med fordel være lite. 
En badstue med klart glass er også litt 
uvanlig.

– Det er jo fint da, hvis du kan se bad-
stuen. Jeg bruker gjerne varmt trevirke 
der, svartor, lokalt her fra Vestfold, et 
veldig fint trevirke.  Jeg synes at det er 
flotte former og elementer i badstuen 
og når man da sitter i badstuen, får man 
også lov til å se ut. Hvorfor skal vi gå inn 
i en liten lukket beholder for å bli he-
seblesende varm og så gå ut igjen? Mye 
deiligere å få utsynet. Og så er det litt 
flott at man får dampen, du kan se dam-
pen fra utsiden, påpeker glassarkitekten.  

Den meget fornøyde bruker kan sitte i 
badstuen og se nyheter på TV som er 
montert over tredemøllen i trenings- 
rommet. 
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SKREDDERSØM
Breili & Partnere  består av to arkitek-
ter, to interiørarkitekter, en ingeniør og 
en daglig leder. Christiansen & Roberg 
i Tønsberg er faste partnere på ingeni-
ørarbeidet. 

– Asle Roberg er en kreativ ingeniør. 
Han pleier å gi svar på det jeg spør om, 
humrer Rune Breili.

De har også god kontakt med sine le-
verandører som gir sine innspill på hva 
man kan gjøre. I de to prosjektene vi 
presenterer her i Glass & Fasade er hen-
holdsvis det  tidligere Hydro-selskapet 
Wicona, og tyske Schüco leverandører 
av aluminiumsprofiler og glass. 

Alt er skreddersydd, kommer som lø-
pemeter og lange profiler, kuttes, kappes 
og skrus på verksteder her i Norge, så 
blir de fløyet inn til byggeplassen i heli-
kopter hvis de skal på en øy. 

– Først kommer rammene – akkurat 
som en vanlig vegg med trevirke, og så 
kommer glasset etterpå og blir montert i 
profilene, forklarer Breili.  

MINDRE HUS, MINDRE 
VEDLIKEHOLD
Gjennomsnittsboliger i Norge har bare 
økt og økt på 1970, -80 og -90-tallet. Den 
er nå over 120 kvadratmeter, en utvik-

– Begrensende 
norske forskrifter
Glassentusiasten Breili er ikke begeistret for de tek-
niske forskriftene som kom i 2010 – TEK 10. 

 – Vi får ikke lov til å være så frie som vi var før, noe 
som jeg mener er en misforståelse. I Sverige hvor de 
har akkurat samme klima som vi har, så  har de en helt 
annen holdning, sier han. 

 – Isolasjonseffekt på thermoglass i dag er nede i 0,7, 
men i henhold til TEK 10 skal det jo helt ned i 0,18 i 
veggen, så vi kan ikke bruke bare glass. Vi må ha en del 
tette vegger også. TEK 10 er veldig, veldig begrensen-
de når man holder på med glass, hevder Breili. 

– Hva slags begrensninger har det gitt dere?
– Det medfører at arealet med glass må sterkt re-

duseres, vi får ikke kompensere med mer isolasjon i 
tak og gulv. For å si det enkelt: Hvis du er god og varm 
på bena, og du har på deg ull-lue, så kan du godt gå i 
T-skjorte uten å bli kald.  Tilsvarende kunne man med 
de gamle forskriftene isolere mer i gulvet  som gjør at 
du ikke får trekk fra bakken og man kunne isolere ta-
ket godt og tykt. 

I hytta på Brøtsø fulgte vi TEK 7 , og der er masse 
isolasjon i det krumme taket. Hytta har lukket bakside, 
så her er det mer enn 20 prosent glass i fasaden, fordi 
vi har kompensert i tak og gulv og andre ting. Og der-
med så kan man åpne opp hele veien ut og huset er da 
ikke kaldt om vinteren. Den kan brukes hele året, og 
det fungerer utmerket, konstaterer Breili, og trekker 
frem nok et eksempel:

– Vi hadde akkurat det samme da vi skulle bruke 
glassbyggestein. Jeg tegnet den katolske kirken i As-
kim der hele apsis er i glassbyggerstein, blå, som er 
St Marias farge. Vi var på besøk i Tyskland og fant en 
veldig fin blåfarge, men her stilte myndighetene krav 
om at vi måtte legge inn ekstra varme på grunn av veg-
gen. De har brukt det to ganger da det var sprengkulde 
og -30 grader, først da måtte de sette på varmen. Ut-
over det så har de ikke brukt varme i det hele tatt fordi 
den blå veggen – sydvendt –  gir mer varme enn den 
gir kulde. Vi er altfor begrenset innen bygg og anlegg 
i Norge, det er alt for konservativt, og man vil ikke se 
på nye muligheter. Og jeg mener at vi har masse mu-
ligheter innenfor glass. Vi må gjerne lage tette sorte 
murvegger og sette glass på utsiden og i det mellom-
rommet man får der, er det en masse varmluft som 
man kunne ha benyttet seg av, sier Rune Breili. 

ling som Breili ikke nødvendigvis app- 
lauderer. I 2010 bodde Rune Breili med 
familie tre uker på øygruppen Vanuatu, i 
forbindelse med NRK-serien ”Den store 
reisen”. Opplevelsen ga nye perspektiver 
på tilværelsen, om enn ikke direkte på 
arkitektvirket som sådan, men mer om 
hva man trenger og ikke trenger.

– Vi trenger kanskje færre kvadratme-
ter og mindre utstyr og stash enn det vi 
vanligvis har. Du kan ha råd til bedre, 
men dyrere løsninger til huset dit, som 
gir større verdi enn  størst mulig hus. En 
bolig kan fint være på 90 kvadratmeter, 
hvis man da har litt mindre «ting». 

Hytta på Brøtsø er 70 kvadratmeter 
pluss 20 kvadratmeter gjestehytte til 
sammen 90. Det føles som du har 180 
kvadratmeter der. Hytta har full kjeller, i 
tillegg. – Men det virker veldig mye stør-
re, sier Breili.

I miljøsammenheng ser han klare 
fordeler med å bruke utradisjonelle byg-
ningsmaterialer. – Vi må levere energi-
regnskaper som et hvert annet kontor 
når vi prosjekterer, husene våre må hol-
de det energiregnskapet som settes opp, 
sier han. 

– Trehus regnes som veldig miljø-
vennlig fordi trærne har allerede renset 
så mye karbondioksyd før det kappes. 
Glass beregnes ikke på samme måte, selv 
om glass kan resirkuleres. 

Man kan lage fine murhus, og så etter 
5 - 6 år,  så må man behandle murfasa-
den fordi den for eksempel kan begynne 
å flasse.

Vi bruker elokserte aluminiumsprofi-
ler– de flasser ikke slik som murhus gjør,  
man trenger ikke å skrape vinduer og 
gjøre ting som tradisjonelle trebygning- 
er krever – husene vår skal spyles rene 
og ta bort skitt og smuss, ikke noe mer. 
Vedlikeholdsmessig kommer vi positivt 
ut i et 50-års perspektiv, sier Breili, som 
ikke synes dette kommer godt nok frem 
i statens miljøregnestykker.

– VI MÅ LEVERE ENERGIREGNSKAPER SOM  
ET HVERT ANNET KONTOR NÅR VI PROSJEKT-
ERER, HUSENE VÅRE MÅ HOLDE DET ENERGI-
REGNSKAPET SOM SETTES OPP.
Rune Breili
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Nå lanserer vi den syvende
utgaven av glassbransjens håndbok:
Pilkington GLASSFAKTA! 
Pilkington GLASSFAKTA 2015 er vårt oppslagsverk og guide for deg som er
ansvarlig for å finne riktig glass. Håndboken inneholder alle nødvendige fakta du 
trenger for å velge riktig glass, uansett om glasset er en del av en avansert
arkitektur, om du kun skal skifte vindu eller om glasset har en nøkkelfunksjon i et 
nytt bygg. Pilkington GLASSFAKTA 2015 hjelper deg å finne riktig glass til riktig sted.

Bestill ditt eksemplar av Pilkington GLASSFAKTA 2015! 

www.pilkington.no

Pilkington GLASSFAKTA 2015
   – Ditt hjelpemiddel for valg av bygningsglass!

0590_GlasfaktaPromo_Ad_GlasOgFasade_NOR_1028.indd   1 14-10-30   16:51
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I disse dager er Breili & Partneres siste prosjekt ute på anbud 
hos leverandører. 

Her vil kjøkken og oppholdsrom ha glass både i tak og gulv. Soverom-
met har glassvegg inn til badet, mens kjellerstuen får glasstak opp 
mot første etasje. 

Mer glass under 
prosjektering

Kjøkken og oppholdsrom med glasstak og -gulv.

Soverom med glassvegg til bad

Kjellerstue med glasstak opp mot første etasje.

SGG TIMELESS®
Less time in cleaning, 
Timeless in brilliance

Saint-Gobain Glass · Robert Jacobsens Vej 62A · DK-2300 København S · Tlf. +45 88 83 29 14 · Faks +45 32 62 70 92 · www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN GLASS har utviklet SGG TIMELESS®, et høyt teknisk 
glass til dusjløsninger. Ved dusjing vil vannet renne nedover glasset 
uten å etterlate synlige merker. Dugg forsvinner raskt og glasset får 
igjen sin opprinnelige klarhet. Med SGG TIMELESS® blir rengjøring 
enkelt.

Saint-Gobain Glass
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SGG TIMELESS®
Less time in cleaning, 
Timeless in brilliance

Saint-Gobain Glass · Robert Jacobsens Vej 62A · DK-2300 København S · Tlf. +45 88 83 29 14 · Faks +45 32 62 70 92 · www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN GLASS har utviklet SGG TIMELESS®, et høyt teknisk 
glass til dusjløsninger. Ved dusjing vil vannet renne nedover glasset 
uten å etterlate synlige merker. Dugg forsvinner raskt og glasset får 
igjen sin opprinnelige klarhet. Med SGG TIMELESS® blir rengjøring 
enkelt.

Saint-Gobain Glass

  Fri form i 3D  

Parametric
       System
 

Tidsriktig arkitektur preges i stadig større grad av kreativt tredimensjonalt formspråk 
i fasadene. Realisering av en slik type eksklusivt fasadedesign, har frem til nå vært en 
krevende prosess. Med Schüco Parametric System, som ble vist som konsept 
første gang på BAU 2013, forenkles denne prosessen. Fra planlegging til produksjon 
og montering løftes alt opp til et enkelt og teknisk håndterbart nivå. Les hvordan på 
www.schueco.no/parametricsystem 

Annonse_235x295_parametric.indd   1 30.01.2015   16:57:49
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GLASS I 
SKRÅSTILTE FASADER

Skråstilte fasader ser vi brukes stadig mer i arkitektur. Skråstilling av fasaden 
gjøres av flere årsaker: estetikk, refleksjon og  solavskjerming. Vi gir deg her noen 
problemstillinger og eksempler som gir en bedre forståelse av de visuelle og tekniske 
mulighetene. 

Tekst  // Lars Aas Kjebekk
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E
n rett glassfasade gir selvsagt et ho-
mogent uttrykk som både kan være 
spennende, men samtidig også forut-
sigbar. Ved å skråstille deler av fasa-
den vil man oppnå en fasade med mer 

«liv» som kan være et godt arkitektonisk grep. 
Her kan man skråstille både innover, utover og 
sideveis. Skråstiller man inn eller utover blir den 
delen av fasaden å betrakte som tak og må di-
mensjoneres deretter. 

Ved å skråstille hele eller deler av en fasade 
får man mange ulike refleksjoner i fasaden. Vi 
ser en stadige økende bruk av mer kompliserte 
fasader som stiller enda større krav til glasset og 
monteringen.

REFLEKSJON
Glass innehar mange egenskaper, men det som 
skiller det spesielt utfra andre materialer er dets 
transperens. Nettopp det at man kan se gjen-
nom gjør at man kan åpne opp det innvendige 
miljø fra utsiden. 

Glasset har i utgangspunktet en reflektiv over-
flate.

I en vertikaltstilt fasade vil refleksjonen rettes 
direkte mot den som ser inn mot fasaden. Dette 
kan være uheldig siden man da kan oppleve så 
høy refleksjon at det kan bli vanskelig å se inn. 
Spesielt bilforretninger har benyttet seg av skrå-
stilte fasader hengende ut.  Ved å skråstille fasa-
den ut vil refleksjonen dirigeres ned i bakken og 
man vil oppleve forbedret innsyn i bygget. For 
de som skal stille biler eller annet i sine lokaler, 
så er det selvsagt ønskelig med så mye innsyn 
som mulig. 

ENERGIBRUK
Ved å skråstille fasaden i bygget utover vil man 
også redusere/ fjerne behovet for ytterligere 
solavskjerming. Den skrå veggvinkelen hindrer 

dermed solens varmestråler å komme inn i byg-
get. Ved å bygge sagtaggede fasader kan man i 
tillegg utnytte den øvre delen til solfanger. Ek-
sempel på dette er Bellonas bygg i Oslo.

Dersom man velger å skråstille fasaden enten 
inn eller ut så medfører at veggen da blir å be-
trakte som et tak. 

Man vil få andre egenvektlaster og det får 
konsekvenser for både glass og profilvalget. 

Profilene som benyttes må være dimensjonert 
for å klare den nedbøyningen som man vil få 
som følge av egenvekten og vekten å glassene. 
Forankringen av fasaden mot bygningskropp 
må også dimensjoneres for å tåle belastingen 
som en utoverhengende fasade skaper. 

Glasset må dimensjoneres mht nedbøyning 
og samtidig også sikres at man ved brudd ikke 
får nedfall fra fasaden. 

Prosjektreferanse: Bilforretning

Navn: Bilia Forndebu

Fasadebygger: Profilteam AS 

Glasstype fasade: Stopray Elite

Byggeår: 2004

Glassoppbygging i skråfasade: 44.2 
Stopray Elite-16 argon-6 float. 

44.2 laminert utvendig er brukt for å 
unngå nedfall ved brekkasje av glasset. 

Prosjektreferanse: Estetikk

Navn: Bella sky København

Profilbygger: Skandinaviska  
Glassystem. 

Mulitvinklet fasade med spennende 
uttrykk. 

Structural Glazing fasade

Foto: 3XN
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For glasset innebærer dette at nedre glass alltid 
skal være laminert. 

Dette gjør at en skråstilt fasade vil ha en høy-
ere pris enn en tradisjonell veggfasade. 

UTVENDIG KONDENS/RIM
Dagens isolerglass har en så god U-verdi at var-
megjennomgangen i ruten er svært liten. Som 
følge av dette har ytterglasset en lav overfla-
tetemperatur. Når fuktig luft møter den kalde 
overflaten dannes det kondens og eventuelt rim 
dersom temperaturen er lav. Kaldstråling fra natte-
himmelen er også med på å danne rim på glassene. 

Ved å skråstille glassene utover, så vil natte- 
strålingen være langt mindre som følge av vinkelen. 

VARMETAP OG KALDRAS
Varmetapet gjennom en isolerrute skjer på tre 
måter: 
1. Ledning: Varme som ledes gjennom rand-

sonen på glasset via spacer.  Påvirkes ikke av 
skråstilling

Prosjektreferanse: Energibruk

Navn: Bellona hovedkontor

Vindusleverandør: Lian Trevare

Glassoppbygging: 44.2 Energi Super-16 
VK argon-5-16VK argon-6 Energi Super

Byggeår: 2010

2. Stråling: Varme som stråles gjennom ruten. 
Påvirkes ikke av skråstilling. 

3. Konveksjon: En sirkulær bevegelse av luften 
mellom glass som transporterer varme fra 
innside til utside. Varm luft vil alltid stige ver-
tikalt og i en vertikal rute vil man dermed få 
én stor sirkulær konveksjon. 
Ved skråstilling så vil det i stedet bli mange 

mindre sirkulære konveksjoner som hurtigere 
transporterer varmen til utvendig side.

Som følge av at det er en høyere varmetrans-
port gjennom ruten, så blir innvendig side kal-
dere enn den ville vært i 90 grader stilling. 
Dette vil i så måte også øke kaldraset noe.

Skråstilt vegg med “sagtann” 
fasade. I tillegg utnytter man 
solenergi med solfangere. 

Prinsipp for refleksjon i utoverhengende fasade.
Konveksjon 
90 grader.

Konveksjon 
skråstilt fasade.
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Nygammelt i Fredrikstad
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F
okusgården het opprinnelig Idungården og var Fredrikstads første 
høyhus. Huset, som er tegnet av Arne Bang Larsen i 1962, består 
av seks etasjer og har en buet fasade mot byens stortorv, som også 
er rehabilitert og oppgradert. 

Nederst i bygget finner vi butikker med tradisjonelle glassfasa-
der. På nivå to er det kontor- og møtelokaler med glassfasader.  

Den visuelle og praktiske likheten mellom byggeår og dagens monterte 
fasade kommer best til utrykk fra tredje etasje og oppover. 

– Målet for byggherre og eier var at bygget skulle se nytt og representa-
tivt ut, samtidig med at de hadde et sterkt ønske om å bevare den opprin-
nelige arkitekturen. Byggets fasade er tidstypisk for tiden det ble bygget. 
Vi fikk noen utfordringer med å gjenskape et system vi ikke kjente, som 
besto av mange små elementer. Fasadene var bygget opp av lette prefa-
brikkerte elementer i tre, med utvendige aluminiumsbeslag. Elementene 
spenner mellom etasjeskillene med bredder på omtrent en meter. Dette 
prinsippet er videreført i de nye fasadene. Forskjellen er at det nå er brukt 
rene aluminiumsprofiler, forteller arkitekt Per Bjar.

BYGGET HADDE STÅTT UTRØRT UTEN 
VEDLIKEHOLD I 50 ÅR. JEG HÅPER OG 
TROR AT DET STÅR I 50 ÅR TIL.
Per Bjar

Til venstre ser du baksiden på den gamle fasaden. Til høyre ser du den nye 
klar for kledning. 
Foto: Harald Aase

Fokusgården på torget i Fredrikstad er rehabilitert 

Som byggherren ønsket, og kommunen forutsatte, har entreprenørene gjenskapt den 
opprinnelige arkitekturen. Arbeidsmetodikken er også til en viss grad kopiert fra byggeårene.

Tekst: Harald Aase. Foto: Adam Stirling

SAMME PROSESS
For arkitekten ble arbeidet med Fokusgården et puslespill. Prosjektering av 
fasaden og enkelte detaljer ble avklart før  oppstart. Rehabiliteringen av fasa-
den ga likevel noen utfordringer underveis. 

Det finnes løsninger på de aller fleste utfordringer. Disse to bildene viser Fokusgården før og etter rehabiliteringen. 
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– Vi har brukt standardløsninger. Men vi måtte løse noen av de tekniske 
utfordringene underveis. Et annet forhold vi måtte ta hensyn til var at det 
skulle være drift i bygget i byggeperioden, sier Bjar.

Han er blitt fornøyd med sluttresultatet.
– Hovedtyngden av dette bygget er det fargede glasset i fasaden. Vi job-

bet mye med å definere og gjenskape de originale fargene. Fargen, som var 
lakkert på baksiden av glasset, var vel bevart, men ikke dermed sagt enkel 
å hente tilbake.
Det nye fasadeglasset er av typen Emalitt fra SAS Glas i Nederland.  
– Vi samarbeidet tett med SAS Glas for å finne tilbake til rett og original 
farge. Vi sendte prøver av det gamle glasset til Nederland  for å gjennomføre 
analyser. Resultatet er bitt bra. Vi har greid å visuelt gjenskape de fire øver-
ste etasjene. Teknisk har vå fått en fasade med en total u-verdi på  0,9, sier 
prosjektleder Egon Andersen hos GlassTeam AS.

TILPASSET SYSTEM
Fasadeentreprenøren, GlassTeam AS, har bygget ferdige curtain wall-mo-
duler i fabrikken på Øra i Fredrikstad. På byggeplassen måtte modulene 
kompletteres og monteres sammen. Modulene er festet på eksisterende bæ-
resystem. 

– Vi har bygget modulene, basert på et standard fasadesystem, på fa-
brikken, Men blant annet, siden bygget er buet, måtte vi sammen med 
arkitekt gjøre justeringer, basert på våre produksjonstegninger, underveis, 
sier Andersen.

Spesielt måtte det tilpasning til utvendig og kledning og kabling innven-
dig. Dog greide vi likevel å sikre at det var drift i bygget underveis. God 
logistikk og effektiv montering gjorde at små arealer hadde åpne fasader 
samtidig. Sånn sett var det et rasjonelt prosjekt, sier Egon Andersen.

DETALJENE
Det er benyttet standard fasadesystem Schüco FW50+HI, med detaljer utar-
beidet av arkitekt og fasadeentreprenør. Åpningsvinduene er av typen Schüco 
AWS 70HI.  Profiler og innvendig side av fyllinger er lakkert i RAL 9007.  

Glass i åpningsrammer er 3-lags energi- og solreflekterende glass type 
Cool-lite SKN 165. Dette er kombinert med varm kant, argon og Bioclean 
«selvvaskende glass».  Lystransmisjon 54 %, solfaktor er 30 %.  Glassene 
ble produsert og levert av Saint-Gobain Bøckmann AS, Fredrikstad.  Glas-
sets U-verdi er kun 0,5 W/m²K, total U-verdi for hele konstruksjonen er 
0,9 W/m²K.

Denne fasadetypen finner vi igjen i arkitektur fra 60- og 70-tallet i mange byer 
i Norge. I Fredrikstad er den ivaretatt på en god måte.

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden
Phone: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de

TGI® -Spacer M:

Re-designing the world of Warm Edge.
The key to success: Providing innovative solutions to complex requirements. 
The M is the logical successor to the TGI®-Spacer, which is based on versatility. 
A variety of possible combinations can be used to create your optimum solution.

Make use of:    Increased rigidity    Higher productivity    Improved processability

NEW
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– Tradisjonelt tegner vi prosjektet ferdig 
før det legges ut på anbud. I forbindelse 
med dette prosjektet begynte vi å dis-
kutere mulige løsninger med fasadeen-
treprenøren på et tidlig tidspunkt. Våre 
ønsker om et visuelt uttrykk kombinert 
med fasadeentreprenørens kunnskaper 
og meninger har gitt gode resultater, 
sier sivilarkitekt og daglig leder Anne 

Rehabilitering  //  Bergelandsgården i Stavanger

Helt fra prosjekteringsfasen har rehabiliteringen av Bergelandsgården i Stavanger 
sentrum vært et samarbeid mellom fasadeentreprenør, arkitekt og byggherre. Nettopp 
et faglig samarbeid på tvers er et etterlyst virkemiddel for å bygge nettopp det man har 
planlagt. Prosessen i Stavanger har vært spennende og lærerik for alle parter.

Tekst og foto: 

Guro Waksvik
Brit Hodne i Leiv Nes Arkitekter AS i 
Stavanger.

Bergelandsgården i Stavanger sentrum 
ble opprinnelig bygget for Stavanger In-
dremisjon i 1985. Bygget nærmet seg 
30 år og var modent for rehabilitering. 
Byggherren ønsket lysere interiør og ny 
fasade. Våren 2012 gikk arkitektopp- 
draget til Leiv Nes Arkitekter AS. Videre  

tok prosjektleder og byggherrens repre-
sentant, Torstein Gjesteland, kontakt med 
HubroHansen AS i begynnelsen av 2013.

– Han lurte på om det var interessant 
for oss å rehabilitere en gammel bygård i 
sentrum. Det er sjelden vi får være med 
i prosessen fra et så tidlig tidspunkt. 
Nå fikk vi anledning til å være med på 
å optimalisere underveis, forteller ad-

Tett samarbeid 
OM NY FASADE
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ministrerende direktør Anders Landa i 
HubroHansen.

Et prosjektteam ble opprettet våren 
2013, med representanter fra Leiv Nes 
Arkitekter, HubroHansen og Bergeland 
Eiendom.

– Fasadeelementene utvikles i samar-
beid mellom arkitekt og produsent. Våre 
arkitektoniske ambisjoner og Hubros tek-
niske løsninger ble til fasadeelementer av 
høy teknisk og estetisk kvalitet, sier Hodne.

MODERNE UTTRYKK
Bergelandsgården ligger i grensefeltet  
mellom småskala trehusbebyggelse og 
store bygningsvolumer. Kvartalet har 
et “uferdig” hjørne mot nord-øst. Bygg-
herren ønsket å ferdigstille dette, sam-
tidig som bygget skulle tilpasses nye 
leietakere. 

– Byggets opprinnelig fasade var mo-
noton og besto av terrakotta og betong. 
Vi ønsket en fasade tilpasset den gamle 
bebyggelsen, samtidig som vi ga den et 
nytt og moderne uttrykk. Bygget var al-
lerede et elementbygg. Vi måtte forholde 
oss til det som var, samtidig som vi øn-
sket å lage en mer variert fasade, forkla-
rer arkitekten.

For å få spenst i fasaden er det brukt 
gule rammer, som gir bygget variasjon 
og et vertikalt løft. Bygget er på seks eta-
sjer og har et bruksareal på cirka 13.000 
kvadratmeter. Et nybygg mot nordøst 
skal integreres i den eksisterende byg-
ningskroppen. Hele prosjektet ferdigstil-
les i løpet av 2016.

– Det er et voksende marked for reha-
bilitering, og det er mange eksempler på 
at det går an å skape noe nytt med det 
gamle som utgangspunkt, sier Landa.

I Bergelandsgården er det brukt lys- og 
mørkegrå fibersement, trekledning i trap-
petårnet og emaljert glassfasade i øverste 
etasje. For at bygget ikke skal virke altfor 
stort tett opp mot den gamle trehusbebyg-
gelsen er fasadeuttrykket brutt opp i ulike 
volumer og kledningsvarianter. 

– Fibersementplatene er produsert i 
cirka 100 ulike størrelser, og er produ-
sert i HubroHansens fabrikk på Sola. I 
hovedsak er størrelsene på cirka 2,5 x 3,5 
meter.  Elementene er isolerte med PIR 
sandwichelementer og er komplett fer-
dige utvendige inkludert integrert solav-
skjerming, forteller prosjektleder Jarle 
Osvik i HubroHansen.

Det er brukt bedriftens selvutviklete 

Hansen UnitAl, et nytt modulfasade-
system for samordnet fasade, fasade-
kledning og vinduer. Elementene er 
komplekse både produksjons- og pro-
sjekteringsmessig. Når de er ferdig pro-
dusert på fabrikk, er monteringen på 
byggeplassen enkel og effektiv. 

– Når elementene heises opp og mon-
teres på plass er de helt ferdige. Da er det 

Bergelandsgården 
ligger i Stavanger 
sentrum mellom 
gammel trehus-
bebyggelse og 
store bygninger. 
Arkitekten ønsker 
å gi gården en ny 
moderne fasade, 
som samtidig skal 
tilpasses den eksi- 
sterende bebygg- 
elsen.

(Illustrasjon: Leiv 

Nes Arkitekter AS.)

Prosjekt  //  Bergelandsgården

Adresse: Bergelandsgata 30, Stavanger sentrum

Type prosjekt: Rehabilitering

Byggherre: Bergeland Eiendom AS

Arkitekt: Leiv Nes Arkitekter AS  
v. sivilarkitekt Anne Brit Hodne

Fasadeentreprenør: HubroHansen AS

Glassleverandør: HubroHansen AS

Fasadetype:Hansen UnitAl, et modulfasadesystem  
utviklet av HansenGroup AS

Ny energiklasse: Passivhus
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bare å sette i kontakten, sier Osvik og 
fortsetter:

– Det er også et HMS aspekt i denne 
måten å bygge på. Mange arbeidsulykker 
i bransjen er ofte forbundet med å klatre 
opp og ned i stillaser. Vi fjerner de gamle 
betongelementene og heiser umiddel-
bart de nye på. Mens dette pågår står vi 
inne bak elementene, slik at de fungerer 
som et rekkverk. 

I de nye elementene er det brukt trelags 
energiglass og solglass. Det er brukt 
isolasjonsskum med gode U-verdier. 
Tykkelsen på veggen er dermed redu- 
sert fra 30 til 20 cm. For å lydisolere er 
det lagt inn et eller flere lag gips.

– Vi har fått et smekrere og mer areal- 
effektivt bygg, slår Hodne fast. 

Etter rehabiliteringen oppgraderes 
bygget til passivhusstandard. Under 
rehabiliteringen har bygget stort sett 
vært i bruk som normalt. Med unntak 
av en omrokkering har leietakerne hatt 
få ulemper knyttet til prosessen. Det er 
også tatt lydmessige hensyn. All boring i 
betong har foregått før klokken 08.15 og 
etter klokken 14.30.

GODE ERFARINGER
– Å komme inn så tidlig i prosessen er 
nytt for oss. Vi er definitivt positive, og 
tror dette er en arbeidsmetode mange 
har tro på, men de færreste våger. Me-
toden er basert på opparbeidet tillit mel-
lom alle fag, sier Landa. 

Prosjektet har er delt entreprise, noe 
som også er utradisjonelt. 

– Med en så stor fasade tror jeg bygg-
herren er tjent med delt entreprise. Vi 
kommer mye tettere på hverandre, sier 
Osvik.

Nå seiler det inn flere nye prosjekter 
som skal løses på liknende måte, blant 
annet Kvartal 42 i Kristiansand.

Hubro er en del av HansenGroup AS, 
en dansk bedrift gjennom generasjo-
ner drevet av samme familie. Bedriften 
er en av Skandinavias ledende fasade- 
entreprenører. HubroHansen represen-
terer HansenGroup i Norge, og er et re-
sultat av fusjonen mellom HansenGroup 
i Sandefjord og Hubro AS i Stavanger. 

– Vi har i dag 53 fast ansatte. I tillegg 
leier vi inn folk etter behov. For tiden har 
vi 15 innleide, i hovedsak til fabrikken, 
forteller Landa.

Konkurransen i bransjen er stor, også 
fra det internasjonale markedet. Det er 
noe HubroHansen også merker.

– Vi merker hele tiden stor konkur-
ranse. De som evaluerer anbudene er 
ikke alltid like grundige. Vi jobber med 
å presentere oss, og å få fram komplette  
gode prosjekter med kvalitet. Vi har er-
fart at vi er konkurransedyktige når vi 
konkurrerer på samme grunnlag, sier 
Landa.

Prosjektgruppen på befaring i Hubro-
Hansens fabrikker på Sola utenfor 
Stavanger. Fra venstre administrerende 
direktør Anders Landa, prosjektleder 
Jarle Osvik, begge i HubroHansen, og 
sivilarkitekt Anne Brit Hodne i Leiv Nes 
Arkitekter.

Fibersementplatene er på plass. De 
er ferdig isolerte med integrert solav-
skjerming. For å gi fasaden spenst 
er det lagt inn gule rammer, som gir 
bygget variasjon og et løft.

Bergelandsgården ble opprinnelig bygget i 1985. Nå får bygget 
en ny moderne fasade. Betong og terrakotta må vike for fiberse-
ment-plater i ulike farger og størrelser.
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Tilgjengelig for

G&F ER KANALEN
som gir deg som annonsør den  
lille ekstra digitale muligheten.

Last ned og åpne appen Glass & Fasade,
hold mobilen eller nettbrettet 
over symbolet og se selv!
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S
ørli Skole er blitt rehabilitert 
og fått et nytt tilbygg. Tiltaket 
består av to eksisterende bygg 
(bygg A og B) samt et nybygg 
(bygg C). Nybygget er en for-

lengelse av eksisterende bygningsmasse 
mot syd. Nybygget inneholder blant an-
net skolens nye bibliotek. Både byggher-
re og arkitekt ønsket seg et stort åpent 
areal med rikelig tilgang til dagslys. Syd-
veggen i biblioteket har derfor fått en 

Printet solskjermingen 
RETT PÅ GLASSET

Digital trykk på glassoverflaten er blitt populært som solskjermingstiltak. 
På Sørli Skole i Nittedal fungerer det utmerket. Bildet av skogen som er 
hentet inn i glasset fungerer både funksjonelt og visuelt. 

Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling og Nils Petter Dale

stor glassfasade. Fasaden fremstår som 
et smykke på den brede teglsteinsveg-
gen. Midt på dagen står solen rett inn 
i rommet. Behovet for solskjerming er 
åpenbar.

– Vi var på utkikk etter en alternativ 
løsning for solskjerming og syntes print 
på glasset var en flott måte å skjerme bi-
blioteket for sol på. Det var et viktig po-
eng at den flotte utsikten fra biblioteket 
skulle beholdes i størst mulig grad. Samti-

dig ønsket vi at biblioteket, skolens «hjer-
te», skulle fremstå som et helt annet type 
rom enn de øvrige undervisningsromme-
ne i skolen. En mer tradisjonell måte å 
skjerme biblioteket på, med for eksempel 
utvendige skjerming ville føre til at rom-
met ble «mørklagt» når solen stod på. Det 
hadde også vært en utfordring å løse dette 
på en elegant måte opp mot mønet, sier 
sivilarkitekt Margit-Kristine Solibakke 
Klev hos Filter Arkitekter.

Skogen i glasset 
er printet inn i 
glassfeltene før 
montering av 
fasaden på Sørli 
skole. 
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Glassfasaden i bibliotek mot sør, samt vinduer i samme retning, har glass med total solfaktor på 0,15. Det soldempende glasset er levert som 70/37 og det ytter-
ste laget har keramisk printet solavskjerming for å oppnå en solfaktor på 0,15.  Vel så viktig for både byggherre og arkitekt er bilde av skogen som ble hugget for 
å gjøre plass til den nye tilbygget. Glassfasaden mot nord sørger for gjennomgående lys i biblioteket. Vinduer (hele konstruksjonen) skal ha u-verdi 1,2 W/m?K 
eller bedre. Forskriftenes krav til brann- og støyisolering, og krav til sikkerhet i bruk, skal tilfredsstilles.
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– Printet gir en flott stemning i rom-
met, og det uttrykkes i fasaden og fra 
innsiden på ulike måter avhengig av vær, 
belysning, og solforhold. Sørfasaden sy-
nes vi også er en fin kontrast til øvrige 
vinduer i bygget. Printet er også veldig 
lite kostnadsdrivende med hensyn til 
vedlikehold og drift – sammenliknet 
med en mer tradisjonell form for sol- 
avskjerming, understreker Klev.

MOTIV MED INSPIRASJON FRA 
OMGIVELSENE
Sørli skole ligger i utkanten av et stort 
boligområde i Nittedal. Tomten der 
det nye tilbygget er satt opp var opp-
rinnelig et lite barskogfelt tett inntil de  
eksisterende byggene. Arkitektene bruk-
te eksisterende omgivelser som inspira-
sjon til motivet som er printet på glass-
fasaden.

– Den eksakte prosessen var at vi ga 
arkitektene en DWG fil med produk-
sjonstegninger i oppriss. Deretter la de 
på bildet i Photoshop, så ble dette delt 
opp i enkelt posisjoner igjen. Det ende-
lige resultatet ble da printet ut direkte på 
glasset, forteller prosjektleder i Elverhøy 
Aluminium og Glass, Tommy  Taaje.

Movitet består av lyse brune prikker i 
forskjellige størrelser. Prikkene gir ikke 
gjennomskinn og stenger i praksis lyset 
helt ute. 60% av glassflaten er dekket med 
print for å oppnå den ønskede effekten. 

OPTISKE FORVRENGNING
  I denne aktuelle fasaden består glass- 
flaten av ett 6 millimeter herdet glass 
med digital print, 15 millimeter argon, 
ett 6 millimeter herdet Sunguard 70/37, 
15 millimeter argon og ett 6 millimeter 
herdet float glass. Glasset med print er 
det ytterste laget. Profilsystemet som er 
benyttet er i hovedsak Schüco FW 50, 
med tilhørende undersystemer. Fargen 
er Noir 100 Sable, en pulverlakk fra 
Akzo Nobel.

Det digitale trykket på glasset er utført 
med keramisk maling som er brent fast i 
glassoverflaten ut i fra bildefiler som alt-
så er laget av Filter Arkitekter. 

Det var ikke tilfeldig hvilken glassflate 
og eller hvilke side mønsteret ble trykket 
på.

– Vi har tidligere vært borte i tilsva-
rende prosjekter hvor man har hatt sol- 
avskjermende glass utvendig og print 
innvendig. I flere prosjekter har det 

oppstått optiske illusjoner, såkalt moirè 
-effekt, sier Simen Skogheim hos glass- 
leverandøren Glassfabrikken AS.

Optiske effekter er verken ønsket eller 
spesielt pent. Hvordan kan det oppstå og 
hvordan kan det unngås?

 – Etter å ha rådført meg litt rundt i 
fagmiljøet, fant jeg ut at denne effekten 
ofte oppstår når man har belagte glass 
utenfor silketrykket eller printet glass. 
Vi bestemte derfor, i samråd med arki-
tekt og fasadebygger, her å legge tryk-
ket helt ytterst i fasaden og ha et herdet 
solavskjermende glass i midten av kon-
struksjonen. Resultatet ble meget bra, og 
vi opplever ingen optiske illusjoner, sier 
Simen Skogheim.

I de åpne feltene i denne fasaden er det brukt en glassoppbygging bestående av både print på glass og belagte 
glass.  – Optiske illusjoner kan oppstå når solavskjermende glass er montert utvendig og print innvendig, sier 
Simen Skogheim hos glassleverandøren Glassfabrikken AS.
Foto: Privat

Margit-Kristine Solibakke Klev hos Filter Arkitekter mener glass, 
påtrykket motivet fra skogen gir en ny opplevelse av hvordan man 
vanligvis oppfatter solskjerming på innsiden i et rom. 
Foto: Harald Aase
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Med det luftede fasadesystemet StoVentec Glass blir fasaden enestå-
ende med arkitektens individuelle uttrykk og hvor det tilbys nesten 
ubegrensede muligheter i formgivning og anvendelse. Fasadesystemet 
StoVentec Glass er av det Tyske Institutt for Byggeteknikk godkjent for 
benyttelse også i himlinger. Dermed kan himlinger og horisontale frem-
spring nå problemløst kles inn i stil med fasaden.

Den bakenforliggende platen er av resirkulert glassgranulat og over-
flaten av glass er hellimt og udelelig forbundet, noe som sikrer mot 
nedfall hvis beskadigelse av glasset. Bakenforliggende vegg er fullisolert, 
og ekstra isolasjon kan enkelt kombineres med glasspanelenes under-
konstruksjon. Systemet leveres med skjulte innfestinger og monteringen 
er uavhengig av vær og årstid.

Sto Norge  |  Tlf. 66 81 35 00  |  info.no@sto.com  |  www.stonorge.no

Glassfasade og strenge energikrav - en problemfri kombinasjon.

1. Underlag 
2. Isolasjon
3. Underkonstruksjon
4. Agraffenprofil
5. Sluttbelegging

Oppbygning StoVentec Glass

54321

Glass i system

Fasade med StoVentec Glass: Sogn og Fjordane Kunstmuseum, C.F. Møller Architects, Anne Mari Michelsen, Oslo
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Signalbygget  //  Brynsengfaret skole

Undervisningsbygg i Oslo vil gå foran i kompetansekampen om fornybar energi og kler  
hele den sydvendte fasaden på nye Brynseng Skole med solcellepaneler. Undervisnings- 
bygg skal bruke bygget som et læringsprosjekt, både overfor elever, arkitekter og utbygger.

S
kolen blir på om lag 11.600 
kvadratmeter, fordelt over 
seks etasjer og skal huse rundt 
840 elever. Bygget blir satt opp 
som passivhus og skal etter 

planen stå ferdig til skolestart i 2017.
Solcelleveggen dekker om lag 1000 kva-
dratmeter og ved siden av solenergien 
vil skolen varmes opp av jordvarme fra 
18 brønner. Bygget vil bli isolert etter 
kravene i passivhusstandarden. Det er 
arkitektfirmaet HRTB som har tegnet 
skolen og solcellenes estetisk harde ut-
trykk skal blant annet kombineres med 
et semitransparent volum på skolens tak. 
Her blir det flerbrukshall med kapasitet 
på 360 elever.

– Det er så vidt meg bekjent første 
gang en skole velger å ha hele den ene 
fasaden dekket av solceller, forteller ar-
kitekt Ida Hexeberg i arkitektfirmaet 
HRTB.

– Det vanlige er å ha solcellepanelene 
på taket. Men der gjør de mest nytte for 
seg midt på sommeren og det er ikke 
på den tiden av året energibehovet i en 
skole er størst. Følgelig blir de montert 
på veggen som peker mot sør. Da får en 
mest igjen vår, høst og vinter – når so-
len står litt lavere på himmelen. Det er jo 

Tekst: Kjetil Hegge

Brynsengfaret skole

ENERGI

LAG
ER

NÅR FASADEN

Arkitektene Kari Klaveness og Ida Hexeberg i arkitektfirmaet HRTB forteller om utfordringer når fasaden blir 
dekket av solcellepaneler. Nye Brynseng Skole skal være et foregangsprosjekt - på flere nivåer.

Foto: Kjetil Hegge
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også da det er aktivitet på skolen.
– Solcelleanlegget skal med dagens 

teknologi levere en årsproduksjon på 
om lag 91000 kWh og vil bidra med be-
lysning og forskjellig annet strømbehov. 
Men for Undervisningsbygg har dette 
også andre sider, sier Hexeberg.

LÆRE OM STRØM
Ved siden av å være energibesparende 
skal bygget som skole selvfølgelig også 
fungere pedagogisk. Her skal elevene lære 
om produksjon og forbruk av strøm.

– Undervisningsbygg har som mål at 
elevene skal lære hva strømsparing og 
energibevissthet handler om. Derfor 
vil hele skolebygget fungere som en læ-
ringsarena for hva som kreves av energi 
for å holde i gang et lite samfunn som 
en skole er.

– Men dette er også en læringsare-
na for oss som arkitekter og utbyggere. 
Prosjektet har fått støtte fra Enova og 
utbygger tar med seg erfaringer fra flere 
passivhusprosjekter i Oslo inn i det nye 
skolebygget, sier Hexeberg.

Undervisningsbygg ønsker å ligge i 
forkant på miljøområdet og stilte tid-
lig krav om passivhus for alle nye sko-
lebygg, bruk av klimagassregnskap og 
konkrete miljøkrav til materialer. Ved 
en ytterligere skjerping av energikrav til 
nesten nullenergibygg (nNEB), ønsker 
Undervisningsbygg å få seg erfaring- 
er med nNEB med solcellefasaden på 
Brynseng skole.

INTEGRERING
Det finnes i dag alternative solcelle-

paneler men disse er veldig fordyrende. 
Det gir utfordringer når en skal kompo-
nere en fasade – på et signalbygg.

– Brynseng Skole skal ved siden av å 
være så nært et nullenergibygg som mulig 
også være et samlingspunkt for området 
mellom Bryn og Alna. Her står en foran en 
stor og rask utvikling der gammel indu- 
stri viker plass for boliger. Derfor er det 
også viktig at fasaden og det nye skole-
bygget skiller seg ut og blir noe beboerne 
i området identifiserer seg med.

– Vi vil at alle skal se at dette ikke er 
et kontorbygg. Fordi kravet til energi står 
i første rekke må vi benytte paneler som 
er åpne og uten noen form for tildekking 
eller overlapp. Det betyr at skolens fasade 
er oppdelt i solcellepaneler, vinduer, den 
transparente veggen rundt ballbanen, 
oransje felt - og hvit tegl, sier Hexeberg.

– Solcellene leveres i en utforming og 
vi valgte sort farge fordi det passet best 
til fasaden og de sorte panelene gir best 
energieffekt. Vi har etterstrebet at pane-
lene skal tydeliggjøres, derfor er de svar-
te panelene montert på en lys vegg med 
en helt annen materialitet. Synliggjøring 
av solcellene tydeliggjør også budskapet.

FLERBRUKSHALLEN PÅ TOPPEN
Ved siden av at solcellepanelene vil pre-
ge bygget, vil den halvtransparente fler-
brukshallen på toppen av bygget lyse 
mot kveldshimmelen.

– Selve flerbrukshallen vil i likhet 

Illustrasjon:  
HRTB Arkitekter

med andre deler av skolen være åpne 
for andre aktiviteter på kvelder og i hel-
ger. Med kravene til et passivhus måtte 
vi finne et produkt som slipper inn nok 
lys og samtidig isolerer veldig godt. Fler-
brukshallen framstår som en halvtrans-
parant boks på taket og er foreslått utført 
med Aerogel mellom lag av glass. Aero-
gel er et produkt med svært gode isole-
rende egenskaper og har en en U-verdi 
på 0,31W/m2K. Produktet tar opp lite 
plass og er veldig godt egnet som iso- 
lering mellom plater av glass.

– Aerogelen ligger i såkalte honey- 
combs som hindrer at den siger ned og 
den har en bra balanse mellom stivhet og 
vekt. På Brynseng Skole vil det løfte hele 
bygget og bokstavelig talt lyse opp hele 
bygget.

– Vi står foran en spennende tid når 
det gjelder å tenke alternativt med hen-
syn til prosjekter som Brynseng Skole. 
Bransjen har mulighet til å være med 
utbygger i å utvikle produkter og for-
ske i nye metoder. Vi er alle på upløyd 
mark. De rekognoseringsrundene vi har 
gjort hos leverandører, så langt i proses-
sen med Brynseng Skole, har vært svært 
positive. Etter vår oppfatning er bran-
sjen på vei i en spennende reise - mot 
morgendagens byggeri og teknologi, sier 
Hexeberg.

– Kunnskap og kompetanse er av-
gjørende for at solkraft skal få kom-
me til nytte i norske bygg.

Se neste side  



32 01 // 2015

Tekst: Harald Aase/Kjetil Hegge

V
ed siden av at foreningen stadig opp-
daterer seg i det nasjonale og interna-
sjonale markedet, arbeides det med å 
få integreringsutfordringene med i fag-
planer i skolene og i relevante sertifise-

ringsordninger.
– Det er ikke tvil om at vi må følge godt med i 

utviklingen av solcellepaneler og de løsninger som 
foreligger for å integrere dette i fasader. Her går det 
raskt, men vi skal ligge i forkant i dette arbeidet.

HAR KOMPETANSE
Ved siden av industriens egne løsninger, har 
foreningen også opparbeidet seg kunnskap om lo-
kale tilpassinger.

– Kunnskap og kompetanse er avgjørende for 
at solkraft skal få komme til nytte i norske bygg. 
Vi har bred erfaring med eksisterende fasade-
løsninger og hvordan en bør legge forholdene til 
rette for integrering og montering av solceller, 
sier Hansen.

– Våre bedrifter ønsker naturlig nok å få bli 
med i planleggingsprosessene så tidlig som mu-
lig. Det gir oss mulighet til å finne de løsningene 
som passer best lokalt. Her har vi ved siden av 
gode erfaringer fra Norge, også hentet verdifull 
kompetanse internasjonalt.

SAMARBEID
Glass og Fasadeforeningen ser på solceller i fasa-
der som et av de store satsingområdene framover. 

– Tradisjonelt har foreningen og medlem-
mene hatt et godt samarbeid med arkitektene. 
Dette skal vi fortsette med slik at vi kan komme 
med innspill tidlig i planleggingsprosessen. Da 
har vi mulighet til å være med å finne riktige 
løsninger, ikke minst hvordan forskjellige mate-
rialer og solcellepaneler kan kombineres.

– Vi går en spennende tid i møte. Kanskje er 
dette området som vil stå for den største utvik-
lingen innenfor vårt fag de nærmeste årene, sier 
Hansen.

STØTTER FORSKNINGSPROSJEKT
Glass og Fasadeforeningen er med å støtte et 

– Utfordrende og spennende utvikling
Utviklingen av solceller på tak og fasader skyter fart og nye produkter ser dagens lys hele tiden. Behovet for å finne gode løs-
ninger for integrering i fasader byr på utfordringer, men direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen forteller at 
de følger med i timen. Sammen med Statsbygg og Forskningsrådet støtter de også et forskningsprosjekt der målet er å finne 
ut hvordan man best kan integrere solceller i norske bygg.

forskningsprosjekt i regi av NTNU, SINTEF, In-
stitutt for energiteknikk (IFE) og Teknova. Nå 
skal man finne de beste løsningene for å kunne 
integrere solceller i norske bygg.

For å gjennomføre denne forskningen har 
NTNU, SINTEF Institutt for energiteknikk 
(IFE) og Teknova også fått støtte fra Forsknings-
rådets ENERGIX-program.

– Glass er en forutsetning for at en i det hele tatt 
skal kunne tenke seg kraftproduksjon med sol- 
energi og er følgelig et strategisk materiale i skifte  
til klimavennlig og fornybar energi. Undervis-
ningsbygg prosjekterer Norges største solcelle-
fasade på Brynsengfaret skole i Oslo. Prosjektet 
har fått støtte fra Enova og et prosjekt av denne 
typen vil i praksis vise hvor sentral vår bransje er 
i å utvikle klimavennlige bygg, sier Bjørn Glenn 
Hansen.

– Hvilken rolle skal Glass og Fasadeforeningen ha i 
prosjektet fremover?
– Samtidig som våre medlemsbedrifter opplever 
store utfordringer i en konkurranseutsatt bygg- 
og anleggsbransje, er det ikke mangel på ambi-
sjoner om tilstedeværelse, vekst og verdiskap-
ning. Glass- og fasadebransjen har kompetanse 
knyttet til arealene hvor teknologiene for utnyt-
telse av solenergi skal integreres. Da er det også 
naturlig at de samme bedriftene er førstevalgene 
i produkt- og systemkunnskap, prosjektering, 
installasjon, integrering, drift og vedlikehold.

– På hvilken måte vil byggenæringen dra nytte av 
prosjektet?
– Norge har andre klimatiske forhold og forutset-
ninger enn de områdene i verden der utnyttelse av 
solenergi allerede er fortrukket fornybar energi. 
Kunnskap og kompetanse blant deltakerne i pro-
sjektet vil bidra til at dette blir et representativt 
grunnlag for investeringer og forretningsutvikling 
innenfor solenergi i Norge, avslutter Hansen. 

Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen 
er foroverlent på vegne av norsk bransje og sine 
egne medlemsbedrifter, når det gjelder å bidra i 
utviklingen for å sikre gode leveranser av solceller 
integrert i fasader. 

Foto: Harald Aase
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The three-in-one multilock assembly offers a 
new dimension in simplicity

Hassle-free installation thanks to DORMA’s 
new Clamp & Glue technology

Lock status display for at-a-glance indication 
of the activated mode

Creative scope and lasting security

Functionality, design, safety and 
 security count for a lot in the modern 
offi ce. The HSW EASY Safe horizontal 
sliding wall meets these requirements 
in full:

 . DORMA’s innovative Clamp & Glue 
adhesive bonding technology means 
that, for the fi rst time, laminated 
glass with all its safety advantages 
can be incorporated by simply 
clamping and bonding the door rail 
to the glass surface.
 . Functional intermediate fi lms within 
the LSG transform the sliding wall 
into a creative element, raising the 
standard in terms of both design 
and functionality.

Integral intelligence for more 
 convenience and clarity

The top door locking device offers a 
color code to indicate the status of the 
sliding/pivoting panel. Users can see 
at a glance which mode is activated, 
thus enhancing system safety. 

Triple simplicity with clear advantages

The new multilock system combines 
three locking options in one compact 
unit: a front-face lock, an end face 
lock and a cylinder lock. The multi-
lock assembly quickly and easily 
snaps into the bottom glazing rail.

Effortless and reliable planning and 
operation

These horizontal LSG sliding walls 
offer not only simplicity and enhanced 
safety but also planning reliability 
thanks to DORMA’s EasyKIT, a 
modular construction system of 
standardized components. This en-
ables the desired HSW solution 
 to be implemented with eminent 
ease, not only facilitating easy con-
fi guration and effi cient  insulation 
but also reducing delivery times – 
worldwide. 

 SECURE HOLD: 
 EVEN FOR LAMINATED 
 SAFETY GLASS
—
The HSW EASY Safe is DORMA’s new horizontal 
sliding wall with proven Clamp & Glue technology 
designed to  securely hold even  laminated safety 
glass. – www.dorma.com/innovation DORMA. THE ACCESS.

14026_AZ_HSW_EASY_Safe_Advertorial_210x297.indd   1 01.12.14   18:09
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Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf. +45 46 56 03 43 | Fax  +45 46 56 05 23 | info@tekimex.dk | www.tekimex.dk 

Type  5 

Den sikre vej til transport af glass og
vinduer i alle størrelser ! 

Type 5.2 Typ ERGO 

Minitek Express 150 kg Nomade 300 kg 

Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne 

tlf. +47 99 11 88 00 // post@glassteam.no // www.glassteam.no
 

www.glassteam.no

forhandler 
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stendere

VI
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Gjør dørene høyere
BAU i München er lukket for denne gang. Men inntrykkene er åpne 
en stund til. Spesielt la vi nemlig merke til flere innslag av høye 
dører. Hva med en 3x4,8 meter med trelags isolerglass fra Jansen 
eller en 4x6 meter med tolags glass fra Keller?

BAU, er etter hvert blitt verdens ledende messe- og konferanseare-
na for arkitektur, materialer og byggesystemer. 250 000 besøkende 
ble registrert i telleapparatene ved inngangen til BAU. Det er rekord 
for messen som feiret 50 årsjubileum i år.

MODERNE GLASSGÅRD I GAMMELT BYGG
«Provisorn 4», også kjent som 
Jarlahuset, i Stockholm er et unikt 
oppussingsprosjekt som elegant 
forvandlet en typisk 60-tallets 
kontorbygning til et funksjonelt og 
moderne kontor. Den nye fasaden 
omkranser gårdsplassen, som sit-
ter som en vase i midten av huset,  
bare sett og oppfattet av eiendom-
mens leietakere og besøkende. 
Bygget har fått flere priser. Blant 
annet den prestisjetunge svenske 
ROT prisen 2013 og Glasbran-
chföreningens Glaspris i 2014.
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BRANDKLASSAD ELDRIVEN SKJUTLUCKA
Fireslide EI30 är en eldriven skjutlucka i alumnium som är testad och typgodkänd för 
brandteknisk klass EI 30. Den finns i horisontalgående och vertikalgående utförande 
och i ett flertal olika varianter. Exempelvis går den vertikalgående skjutluckan att få med 
öppning uppåt eller nedåt, den kan också integreras i vägg, utan glas i den fasta delen.

Fireslide EI30 är testad enligt EN 1634-1 och är förberedd för CE-märkning enligt den 
kommande standarden EN 16034. Läs mer på www.svalson.com.

Fireslide EI30 presenterades på BAU i München 2015.

NYHET
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Interiør  //  Paleet Oslo

D
et er lørdag, vakkert vinter-
vær og Oslos paradegate Karl 
Johan syder av folk på bytur. 
Inne i Paleet er det jevn tra-
fikk både i butikkene og i det 

sentralt plasserte serveringsarealet i an-
dre etasje denne formiddagen.

Sollyset slipper igjennom taket, og la-
ger et lekent, gyllent fargespill over rul-
letrappene som tar besøkende mellom 
etasjene. Rulletrappene har et eksklusivt 
preg, med sidevegger av kobber og rekk-
verk av tykt glass.

Det er en behagelig, dempet stemning 
i «The Room», der noen nyter sin kaffe 
med en avis, et par venninner prater liv-
lig over et glass vin, En og annen mann 
stirrer ettertenksomt ut i rommet. Vi 
antar at han venter på sitt følge – det er 
salgsinnspurt i forretningene som om-
kranser atriet. 

– Vi har nettopp kommet inn, og vi 
snakket om at det er bra bruk av mate-
rialer, sier Jon Henrik. Rani har invitert 
ham med nettopp hit, hun har nylig 
«oppdaget» at Paleet er blitt nytt. Paret 
er enige om at det er blitt ganske så fint.
– Jeg syns det er stilig at man prøver noe 

  TOTAL 
FORVANDLING

Paleet Kjøpesenter i den vestre delen av Karl Johansgate i Oslo har 
gjennomgått en «total make over».  – Det er blitt mye lettere å finne frem 
og en helt annen atmosfære. Det er roligere rett og slett. Dette sier Nora 
Brattheim i skobutikken Enzo Poli, der hun har vært ansatt både før og 
etter totalrenoveringen av Paleet.

Tekst: Kristin Moe Krohn. Foto: Adam Stirling

Eier KLP Eiendom 
har vært bevisst 
på å gi kjøpesen-
teret en «high end 
profil», noe som er 
understreket gjen-
nom materialval-
get; aluminium, 
kobber, sedertre, 
glass og lær.
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nytt, at ikke alt skal være helt likt. Og så 
liker jeg det med kobber, og så syns jeg 
det er ganske kult med skinn, sier Rani. 
Den utstrakte bruken av glass gjør også 
inntrykk. 

– Jeg trodde de hadde byttet ut alle bu-
tikkene her, på grunn av interiøret, men 
det har de visstnok ikke. Det ser så utro-
lig lekkert ut, og det ser ut som om det 
bare er designbutikker, smiler Rani.

FORNØYDE KUNDER
Paleet hadde vært stengt i 14 måneder før 
glassdørene igjen kunne gå opp til det 11 
500 kvadratmeter store kjøpesenteret. 

– Vi har fått utelukkende positive tilbake- 
meldinger. Paleet oppfattes som unorsk, 
annerledes og eksklusivt på en positiv 
måte, sier senterleder Øystein Aurlien. 

Senterlederen kan konstatere en bety-
delig økning i antall besøkende. 

– I gamle Paleet hadde vi cirka 45 000 
besøkende i uken, mens vi etter i åpningen  
i høst har hatt 60 000 besøkende i uken. 
Det tar tid å bygge opp besøkstallet etter 
å ha vært stengt såpass lenge, men dette  
er i tråd med vår målsetting, sier han 
fornøyd. 

De butikkansatte er også godt for-
nøyd. Dennis har jobbet i herrebutikken 
Johnnylove siden de åpnet i september.

–Jeg trives veldig godt her. Det er bra 
folk omkring meg og veldig bra sted å job-
be, sier han. Han medgir dog at interiøret 
ikke har så mye å si for ham personlig. 
– Det betyr mer for dem som kommer 
hit, og det er mange som kommer innom 
og nevner at de er veldig fornøyde med 
hvordan det har blitt, sier Dennis. 

INTERNASJONAL ANERKJENNELSE
I årets først utgave av det ledende maga-
sinet for interiørdesign, Frame, the Great 
Indoors, er ombyggingen av Paleet viet 
hele ti sider. Magasinet går så langt som 
å si at Paleet trolig vil bidra til at Oslo 
kan bli et eksklusivt shoppingreisemål 
på linje med Paris, London, Singapore 
og Tokyo. De fremhever materialvalget 
som uvanlig modig for et shoppingsen-
ter med sitt elegante uttrykk. 

I følge senterleder Øystein Aurlien, 
er Paleet nå nominert til å motta «Ci-
typrisen» som deles ut av «Norsk Eien-
dom» – bransjeforeningen for ledende 
eiendomsaktører. I fjor vant Tjuvhol-
men denne utmerkelsen, i forfjor var det 
Operakvarteret som vant. 

Materialvalget, 
kobber, glass gir 
Paleet et eks-
klusivt særpreg. 
Himlingen er 
ondulerte strekk-
metallplater i 
aluminium som 
delvis skjuler 
tekniske anlegg.

Egon ser ut som en 
luksuriøs restau-
rant med det nye 
inngangspartiet inn 
fra Paleet.  
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Fakta  //  Paleet

Design: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL, Riss 
(rissdesign.no), Lysstoff (lysstoff.no)

Kobber og lys:  Vestfold Kobber & Blikkenslagerverk-
sted AS, www.vkb.no/referanser/paleet-kjopesenter/

Glass i alle fronter og dører inne: Acusto  
www.acusto.no

Herdet og laminert 12,78  glass med to folier 

Profiler/system: Deko

Totalleverandør: AF-gruppen, prosjektleder  
Ståle Brun

Skyvedører i glass benyttes i flere av butikkene.

Elegante trapper ned til restaurantavdelingen i underetasjen fris-
ter til et besøk for en kulinarisk opplevelse. 

Foldedører er at annet alternativ, blant annet brukt i Johnnylove.

Det føles luftigere her nå. Før var det litt trangt og mye folk på liten plass. Det er over-
siktlig, og fine omgivelser gjør at man trives bedre, sier Nora i Enzo Poli.  
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Prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lo-
ver» er eiet av Erichsen & Horgen AS og Glass 
og Fasadeforeningen. Prosjektet har vært støttet 
av Norges Forskningsråd og Enova. Siste del av 
prosjektet har altså vært utgivelse av:
Glass i fasader – lufttetthet 
Glass i fasader – solskjerming 
Glass i fasader – kuldebroer

BAKGRUNN 
På 1990 tallet og begynnelsen av 2000 tallet så 
vi en utvikling av arkitektur som benyttet stadig  
mer glass i fasadene. Solbeskyttelse var ofte be-
grenset ivaretatt. Dette førte i svært mange til-
feller til både dårlig inneklima og høyt varme og 
kjølebehov, det vil si energibruk. Etter hvert som 
fokus på energi har økt er det oppdaget at det i 
tillegg ofte er stort avvik mellom teoretisk be-
regnet og virkelig energibruk i bygg. Det virke- 
lige er som regel høyere enn det beregnede. 

Disse forholdene dannet bakgrunn for å utvikle 
FOU prosjektet «Fasader i glass som holder hva 
vi lover». Det er videre tilpasset den utviklingen 
vi har sett i energikrav og byggeskikk. Prosjektet 
startet i 2011 og ble avsluttet i 2014.

PROSJEKTETS OVERORDNEDE 
MÅL HAR VÆRT:
• Bringe frem kunnskap om fasader slik at vi 

kan bygge de gode fasadene vi vil ha.
• Beskrive fasader på en slik måte at vi får det 

vi ønsker.
• Utvikle kunnskap om sammenheng mellom 

teoretiske og virkelige verdier og beskrivelser 
av termiske egenskaper for fasader. 

• Utvikle og ta i bruk metoder for å kontrollere 
de ønskede funksjoner til fasader mht. kom-
fort og energi for alle faser av prosjektet, også 
det ferdige bygget. 

MEDVIRKENDE I PROSJEKTET 
HAR OGSÅ VÆRT:
Høgskolen i Oslo 
Saint Gobain 
Solskjermingsgruppen 
Entra Eiendom/Optima 
Avantor 
Omega Termografering 
Sapa Building System
Prosjektet har vært omtalt i fire artikler i Glass 
& Fasade. Lufttetthet, kuldebroer, løsninger for 
solavskjerming, effekten av solavskjerming (nr. 
4, des. 14).

Heftene kan bestilles eller lastes ned hos Glass og 
Fasadeforeningen.
Tlf. 47 47 47 05 eller post@gffn.no, 
www.glassportal.no

Nyttige verktøy 
Prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover» er i denne omgang avsluttet. Nå 
foreligger resultatet. Erichsen & Horgen AS og Glass og Fasadeforeningen har utgitt 
tre rapporter/veiledere som skal gi en vesentlig forbedret beskrivelse av fysikk og 
komfort rundt fasader i glass og sannsynliggjøre hvordan dette påvirker energibruken.

GENERELT TILSYN
FOR BYGG OG 

ANLEGG

Besøk taper-loc.no for å se en demonstrasjon

Copenhagen, Stamholmen, 70 Unit B, DK-2650 Hvidovre, Denmark 
Tel: +45 36 72 09 00  Fax: +45 36 70 33 35  

RETTER SEG ETTER

BS 6180:2011

Enkelt.
Raskt.
Unikt.
• 50 % raskere å montere enn alternativene

•   Sparer tid og penger - Det horisontale 
 TAPER-LOC®-designet gjør at systemet 
 kan justeres, demonteres og settes sammen på nytt

• Møter BS 6180: 2011-kravene

 Rammeløst balustradesystem i glass 
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TIMELESS – et renere glass 

TIMELESS er et ekstra klart glass, med et usynlig belegg av metalloksider. Vannet renner 
av uten å etterlate avleiringer eller kondens. Glasset blir raskt transparent igjen. Vi gir deg 
mulighetene. Du får en ny, herlige opplevelse i dusjen.

www.glassolutions.no

Avd. FredrikstAd
Rosenborgveien 7
Postboks 1435
Gamle Fredrikstad 1630
Tel: 48 11 88 00

Avd. sAudA
Nesøyra 15
Saudasjøen 4208
Tel: 48 08 19 67

Avd. OslO
Brobekkveien 80
Oslo 0582
Tel: 48 08 19 65

© Getty Image

Emma_GLAS_1_15_Timeless_Helsida_NO2.indd   1 2015-02-10   12:40
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I nabolaget  //  Krystallen København

KRYSTALLEN
 – Visjonært og nyskapende i København

Arkitektene i schmidt hammer lassen architects fikk frie tøyler da de gikk i gang med 
nytt bygg til Nykredit i København. Med en lett arkitektoniske stil og en fasade som 
hviler på bare tre punkter, er det som om bygget svever i møte mellom by og havn.

D
et nye bygget som har fått 
navnet Krystallen, er plassert 
nordvest for Nykredits hoved-
kontor Glasskuben. Bygget 
står fritt og framstår som en 

tydelig geometrisk form i glass. 
schmidt hammer lassen architects 

(SHL) står også bak Glasskuben. Den 40 
meter høye bygningen som ble fullført i 
2001 rommer cirka 700 ansatte. I Krys-
tallen er det plass til i underkant av 400. 

FRIE TØYLER
Omkranset av gamle historiske bygninger 
på tre sider og moderne bygningsstruktu-
rer langs havnen på den fjerde, var det 
en forutsetning at det nye bygget skulle 
passe sammen med den eksisterende be-
byggelsen. 

Nykredit gav arkitektene frie tøyler. 
Med andre ord en drømmesituasjon, 
men samtidig potensielt farlig. Uten 
grunnregler eller parametere kunne  
arkitektene ende opp med et løst ramme- 
verk av ideer som ikke uten videre ville 
føre til brukbare konsepter. For arkitekt- 
ene i SHL ble det en konstruktiv og  
dynamisk prosess. De begynte med enkle  
diagrammer, som sakte men sikkert ble 
til modeller. 

Byggherrens visjon 
var et bytorg med 
en stor skulptur. 
Med dette i mente 
gikk arkitektene 
schmidt hammer 
lassen i gang med 
å designe det nye 
bygget til Nykredit i 
København.
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– Vi jobbet konstruktivt med flere 
romlige modeller. Til slutt endte vi opp 
med tre former; trekant, krystall og drå-
pe. Hver med sine kvaliteter, forteller 
Kim Holst Jensen i SHL.

Modelleringsarbeidet krevde mye 
plass.  SHL i Aarhus har et arbeidsrom 
der grupper med arkitekter kan arbeide 
på tre til fire modeller om gangen. Der 
kan de inspirere hverandre, leke, disku-
tere og konkurrere, og trenger ikke rydde 
pultene ved arbeidsdagens slutt. Parallelt 
med den romlige tilnærmingen brukte 
de virtuelle 3D modeller for å prøve å 
definere og detaljplanlegge ideene. 

EN DYNAMISK PROSESS
Tidlig i prosessen hadde arkitektene 
også møter med landskapsarkitekt Stig 
Lennart Andresen i SLA Landskabs- 
arkitekter. SLA hadde fått oppdraget 
med å designe plassen bygget skulle ligge 
på. I samarbeid ble de enige om at bygget 
ikke skulle ligge midt på eller ved siden 
av plassen, men faktisk over. Dette var et 
hittil uutforsket konsept. 

– Vi var inspirert av en visjon Ny- 
kredit hadde om å lage et bytorg med en 
stor skulptur. I arbeidsmøtene vi hadde 
med SLA gikk vi bort fra tanken om en 
åpen plass dedikert til kunst. Vi bestemte 
oss for å la bygningen og arealet sammen 
danne en enhetlig form. Ingen bygning 
uten plassen, ingen plass uten bygning- 
en. Dette hadde sjelden blitt forsøkt før 
og det ble et nøkkelparameter i tilvir-
kningsprosessen, forklarer Holst Jensen. 

Teamet besluttet å løfte bygget opp, 

Prosjekt  //  Krystallen og Skyen

Adresse: København

Type prosjekt: Nybygg med tilhørende uteanlegg

Byggherre: Nykredit

Arkitekt: schmidt hammer lassen architects

Landskapsarkitekt: SLA Landskabsarkitekter

Areal: 6.850 m2

Oppført: 2008 – 2010

Offisielt innviet: 2011

Ingeniører: Grontmij Carl Bro A/S og BuroHappold 
Engineering

Byggherrerådgiver: Alectia

 

Det er mulig å 
passere under 
bygningen sam-
tidig som en kan 
spasere rett inn i 
byggets hjerte.

Et rombeformet konstruksjonssystem i stål plassert umiddelbart 
innenfor fasaden bærer bygningen. Dette frigjør bygget for søyler.

slik at det ble mulig å passere under byg-
ningen. Samtidig skulle det være mulig å 
spasere rett inn i hjertet av bygget. Ved 
å løfte hjørnene av modellene oppover, 
så det ut som bygget svevet over bakken. 
Etter testing med de tre formene ble det 
snart klart at den krystallinske formen 
egnet seg best. Fra alle vinkler kunne 
bygget da betraktes som en skulptur.

SHL ønsket også å samarbeide med in-
geniørene på et tidlig stadium i prosessen.  
Arkitektene kontaktet BuroHappold En-
gineering, presenterte modellen og for-
klarte i detalj begrunnelsen for det til- 
synelatende komplekse designet.

– Vi presenterte en prosess snarere enn 
et produkt. Ingeniørene stilte spørsmål og 
foreslo løsninger, uten at det gikk ut over 
hovedideen, forteller Holst Jensen.

Han mener det er viktig å involvere alle 
parter i prosessen så tidlig som mulig.

– Den dynamiske prosessen gjør at ar-
kitektene genererer ideer samtidig som 
de får innspill fra andre. For et godt re-
sultat er det viktig av avgjørelser blir tatt 
på rett tidspunkt, understreker han.
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Krystallen ble offisielt innviet i 2011. 
I underkant av 400 ansatte i Nykredit har 
sin arbeidsplass i bygget, som har fått 
flere priser.

Uteanlegget har fått navnet Skyen. Når 
mørket senker seg får vannspeilet en blå-
grønn belysning som minner om glødende 
morild. 

Arkitektene i Schmidt Hammer Lassen og landskapsarkitektene i SLA samarbeidet om bygget og uteanlegget. Underveis i prosessen ble de enige om at bygget 
skulle løftes opp og nærmest sveve over plassen.
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FLEKSIBLE LØSNINGER
Bygningen bæres primært av et rombe-
formet konstruksjonssystem i stål, som 
er plassert umiddelbart innenfor fasaden. 
Systemet fungerer som et arkitektonisk 
element, og frigjør samtidig bygningen for 
søyler. En løsning som gir maksimal flek-
sibilitet for medarbeiderne i kontorareale-
ne. Fleksibiliteten gjør det mulig å variere 
mellom åpne kontorer, lukkete cellerom og 
møtelokaler. 

Under bygget ved det ene hjørnet er 
det fri passasje og utsyn mot Glasskuben  
og havnen. I tillegg til fleksibilitet er 
bygningens indre betinget av kravet om 
funksjonalitet og effektivitet. Den typiske  
etasjeplanen er i en Z-form rundt to atri-
er, som sikrer at alle arbeidsplassene har 
godt dagslys og utsikt. For arkitektene 
har lys og utsyn for alle vært avgjørende 
for designet.

Bygningens mangefasetterte glass- 
fasade speiler både dagslys og de umid-
delbare omgivelsene. Det doble glasset 
har integrert solavskjerming og gir byg-
get mulighet til å tilpasse seg de skiften-
de lysforholdene. Glassfasaden endrer 
derfor karakter med årstidene. Utvendig 
er glasset dekorert med et diskret silke-
trykk, som skjermer for solen samtidig 
som det skaper atmosfære i havneom- 
rådet. 

REFLEKSJONER I VANN
Uteanlegget designet av SLA ble innviet i 
mai 2011. Det har fått navnet Skyen etter 
tåken av vann som dannes rundt de man-
ge fontenene som går av og på etter et gitt 
system. Rislende vann og vannspeil reflek-
terer omgivelsene med forbipasserende,  
arkitektur og skiftende vær, noe som gir 
Københavns innbyggere anledning til å 
oppleve sol, vind, regn og gråvær som 
attraktive og sanselige begivenheter. Når 
mørket senker seg får vannspeilet en blå-
grønn belysning, som kan minne om glø-
dende morild. 

Sammen interagerer Skyen og Krys-
tallen med omgivelsene i et byrom som 
endrer uttrykk med været. Samtidig 
komplementerer Skyen og Krystallen 
hverandre. 

PRISVINNER
Verdens største arkitekturnettverk, Arch- 
Daily, kåret Krystallen til vinner av arki- 
tekturprisen Årets Bygg 2011 i kategori-
en Kontorbygg. Men ikke nok med det. 

Krystallen har også vunnet Emirates 
Glass LEAF arkitekturpris i kategorien 
Beste Strukturelle Design 2011, og Euro-
pean Steel Design Award 2011. I tillegg 
ble bygget nominert til World Archite-
cture Festival 2011 arkitekturpris og den 
lokale københavnske arkitekturpris Årets 

Det er mulig å variere mellom åpne kontorer, lukkete cellerom og møtelokaler. For arkitektene har det vært viktig 
at byggets brukere skal ha lys og utsyn.

Arne 2012.  Uteanlegget Skyen ble tildelt 
diplom av Foreningen Hovedstadens 
Forskønnelse 2011.

I samarbeid med Link Arkitektur har 
schmidt, hammer & lassen tegnet Nord-
lyskatedralen i Alta. Katedralen ble inn-
viet av kronprinsesse Mette-Marit i 2013.
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Balkonginnglassing Bøyd glass

Designglass

Beslag

Østensjøveien 18, 0661 Oslo,tlf: 22 07 17 70
E-post: post@permordt.no 

www.permordt.no

Totalleverandør av interiør og 
bygningsglass

Tlf. 38 15 10 00

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert

Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

Tomtegt.  330 42 744

Vi leverer alt av 
Bøyd & 
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Brannhemmende glass

Komplett leverandør av glassbeslag

Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

LEVERANDØR AV:
- 2 mm bilde glass, 
- Float glass, 
- Laminert Glass, 
- Speil og speil farga         
   med sikkerhets folie

 Tlf: 51 66 17 85  •  www.beslag-grossisten.no

Bilglass

Bilglass

Tlf. 090 09
bilglass.no

Martin Lingesvei 
25, 1364 Fornebu

62 41 28 43, Elverum

Dører og vinduer

mail@hglass.no

  ( forts)

firmapost@bolseth.no

www.fasadeconsult.no
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Glassleverandører

Glassleverandører

Glassarbeider

Totalleverandør av interiør og 
bygningsglass

Tlf. 38 15 10 00

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert

Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

www.glassfabrikken.no

Eidskogvn. 46, 2211 KONGSVINGER
Tlf: 62 81 82 33
Telefax: 62 81 80 05 post@modumglass.no • www.modumglass.no • +47 32 78 31 30

GLASSPRODUKTER

GLASSINDUSTRI AS
MODUM 

produsert av
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Tlf: 95409979
post@ewglass.no
www.ewglass.no

Lager: Transittgt.16
7042 Trondheim

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

LEVERANDØR AV:
- 2 mm bilde glass, 
- Float glass, 
- Laminert Glass, 
- Speil og speil farga         
   med sikkerhets folie

 Tlf: 51 66 17 85  •  www.glassgrossisten.no

Tlf: 55 28 29 20

Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
 Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no

Dører og vinduer

2

GLASSFASADER - GLASSTAK  
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER 

www.sagaaluminium.no Tlf: +47 915 45 200
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Skyveluker

Glassmester Glassmester
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Svalson AB · +46 911 667 25
sales@svalson.com · www.svalson.com

Isolerglass

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden

Tlf.: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de

www.glassfabrikken.no

post@hfs-glasservice.no
www.hfs-glasservice.no

Innramming

Interiørglass

Sikringsgitter og tyverivern

2

Tomtegt. 4, 3183 Horten 
A/S GLASSRØNNING

Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg
Te

www.glassronning.no
l 33 35 22 50

Din glassmester i Stavanger-regionen

Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

Glassløsninger_5x3_0113.indd   2 04.09.13   11.20

Isolerglass

Totalleverandør av interiør og 
bygningsglass

Tlf. 38 15 10 00

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert

Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

En av de mest moderne glassprodusentene i 
Skandinavia med det mest avanserte utstyret 
markedet kan tilby.

Anbefalti overkant trang!kun bytte av logo
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Solskjerming

Profesjonell
solskjerming

tlf 815 00  570
w w w . v e n t a l . n o

Vental_profilann_105x80  08-01-14  10:16  Side 1
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Speil og sliping

Aluminiumbaserte profilsystemer  
til vinduer, dører, fasader,  
glasstak og solskjerming

Sapa Building System  
Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller, Tlf. 63 89 21 00 

www.sapabuildingsystem.no

Systemleverandører

Vinduer. Dører. Fasader

Mer informasjon finner du her: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 10,5x6.indd   1 30.01.2015   15:48:42
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Systemleverandører

Ønsker du å 
annonsere i 

Glass & Fasade?

Kontakt Mia V. Berg
Tlf. 995 75 849

mia@flisatrykkeri.no
for gode tilbud!

NB: Samlet bestilling 
gir større rabatt!
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Tak og fasader Tak og fasader

Tak og fasader

Systemleverandører

 Profilteam: Den komplette leverandør

 Profilteam prosjekterer, produserer og monterer 
fasader-glasstak-dører-vinduer-spesialfasader i aluminium og stål.

All produksjon foregår i vårt topp moderne fabrikkanlegg på Hamar.
Brannprodukter i E30- EI30-EI60-EI90-EI120.
Rustfritt: dører og vinduer.

Postboks 4333 2308 HAMAR
Tlf.: 62 59 71 00  Fax.:  62 59 62 60

 profilteam@profilteam.no

Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
 Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no

  ( forts)

firmapost@bolseth.no

www.fasadeconsult.no

Tlf: 55 28 29 20

Verktøy og maskiner

Østensjøveien 18, 0661 Oslo,tlf: 22 07 17 70
E-post: post@permordt.no 

www.permordt.no

CNC Maskiner

Powr-Grip løfteåk

Maskiner som dekker dine behov

Verktøy og maskiner

Veribor sugekopp

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 5x6.indd   1 30.01.2015   16:12:15

2

WICONA
Postboks 34,
2027 Kjeller
Tlf: 22 42 22 00

Besøksadresse:  
Kjeller Vest 6, 
2007 Kjeller

Aluminium Profilsystem...
Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer

www.wicona.no

...Technik für Ideen

GlassoFasade_Branschreg.indd   1 2014-05-07   15:49:39



Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i 
aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt 
nett av erfarne byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.

STATE OF THE ART

HUECK-produsenter: 
Oslo: Fasadesenteret AS, Tel.: 90 52 16 63
Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS,  
Tel.: 35 02 00 53
Råde: Fas-Tec AS, Tel.: 69 28 22 22
Holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80
Tvedestrand: ABA-Tech AS , Tel.: 37 19 94 00
Tiller: Glassbygg AS, Tel.: 91 65 38 60
Spillum: Namdal Glass og Fasade AS,  
Tel.: 74 21 32 20
Tovik: Nord-Norsk Aluminium AS, Tel.: 77 08 94 40

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Fasade- system i  aluminium
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Astrup AS: Tel: 22 79 15 00,  
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo,  
E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no

Ikke alt fra 60- og 70-tallet 
var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall 
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning 
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et 
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt. 

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no
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GEZE Pendulo – Funksjonell løsning med 
maksimal fleksibilitet.

GEZE Pendulo systemet består av ulike en- og to-fløyede 
pendeldører med og uten overlys samt fastfelter som kan 
kombineres sammen med dørfeltene etter behov. Alle 
elementtyper har Pendulo profiler i bunnen. Pendulo kan 
kombineres med standard hjørnebeslag i topp. Systemet 
kan tilpasses herdet sikkerhetsglass i 8 eller 10mm tykkelse.

Bruksområdene er like varierte som selve  
systemet – fra enkle vestibyle løsninger til 
deling av store lokaler i bygg.

· Skillevegger mellom kontor og korridor 

· Møterom

· Venterom på legekontor

· Butikk fasader

· Vestibyle løsninger i private og offentlige bygg.

Produkt info:

· Integrert dørlukker i dobbeltvirkende bunnskinne.

· Dørlukker funksjon uten uttak i gulvet.

· Profiler for dører og fastfelt for helhetlig løsning.

sImPly CleAR

B E w E G u n G  M I t  S y S t E M

GEZE Norge 

Industrivegen 34 B, 2072 Dal · www.geze.no · Tel. 63 95 72 00

Det nye PenDulo systemet 




