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De specialdesignade aluminiumprofiler som pryder fasaden utvecklades av Sapa Building System som alternativ till dyrare och tungre tegelstavar som 
var tilltänkta i början på projektet.

Entré Lindhagen, Stockholm

månadens projekt

Typ av Byggnad  Kontor 
Byggår  2013. Inflyttning 2014. 
Arkitektkontor  Sweco Arkitekter 
Producent  Preconal Fasad AB 
Byggherre  Skanska 
Entreprenör  Skanska 
Produkter  Projektlösning för fasadraster som fungerar  
  både som fasadutsmyckning och solavskärmning. 
Konstruktion Sapa Building System och Preconal Fasad.

Omfattning 23 km horisontella aluminiumprofiler, 
  9 km vertikala aluminiumprofiler, 
  400 st. bärprofiler med längden 3 700 mm med  
  cirka 50 hål i varje, alla i olika utföranden, 
  17 000 montageclips, 17 000 ändlock samt 
  70 000 skruvar, manuellt monterade.

Ytbehandling Smutsavvisande pulverlack, vit  
Foto   Mats Olander, Preconal. Laurent Heindorff,  Sapa.  
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Fasaden skulle förena avancerad design, ålderbeständighet och miljöaspekter, den skulle vara lätt att montera och ha 
ett bra pris. Sapas kunskaper och resurser inom aluminiumsträngpressning kom väl till pass för ro projektet i land utan 
kompromisser. Utvecklingsarbetet började med att utforma profilen med hänsyn till specifikationerna om vattenavrin-
ning och vindpåverkan. Tillsammans med Preconal Fasad tog Sapas tekniker fram en effektiv montagemetod med snäpp-
infästning. Med hjälp av en färgleverantör i Schweiz kunde vi ge ytbehandlingen sin finish: profilerna skulle till utseendet 
efterlikna ett vitt glaserat keramiskt material samtidigt som de skulle erbjuda förhöjd UV-beständighet, glimmereffekt 
och vara smutsavvisande. 
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Byggnadens dynamiska utseende är väl synlig från Essingeleden.  Profilerna löpper horisontellt längs fasaden och runt hörnen på ett stilfullt sätt. 



Sapa Building System AB  574 81 Vetlanda Tel. 0383-942 00  Fax 0383-76 19 80  E-mail: system.se@sapagroup.com

På baksidan av byggnaden har man valt verikala raster som anodiserades i olika nuanser av den bruna Hardoxalskalan.

De vågrätta vita profilerna från gaveln möter de lodrätta bruna sådana från baksidan. 
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