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Arboga: Preconal Arboga, 0589-150 30.  
Borlänge: Dala Metallpartier AB, 0243-21 31 70. 
Borås: Edman & Birch Aluminium HB, 033-28 06 10.  
Eskilstuna: Aludoor i Eskilstuna AB, 016-51 17 18.  
Falkenberg: Preconal Falkenberg, 0346-554 50.  
Frövi: RockPart AB, 0581-62 68 60.  
Göteborg: Göteborgs Glasmästeri AB, 031-64 02 90.  
Göteborg: Göteborgs Metallpartier AB, 031-776 67 77.  
Göteborg: Tollor AB, 031-55 15 50.  
Habo: Skalab Skaraborg AB, 036-410 85.  
Hultsfred: Fasadia AB, 0495-24 96 50.  
Karlstad: Karlstad Byggaluminium & Montage 054-15 90 81. 
Karlstad: Preconal Karlstad 054-85 10 80. 
Malmö: GlasLindberg Fasad AB, 040-680 64 40.  
Malmö: NIBA Syd AB, 040-602 20 15.  
Malmö: Preconal Malmö, 040-12 04 22.  

Nossebro: Almeken AB, 0514-220 43.  
Skara: Aluminium Land AB, 0511-200 60.  
Stockholm: Abax Dörrsystem AB, 08-746 06 50.  
Stockholm: Fasadia AB, 076147 48 87. 
Stockholm: GlasLindberg Fasad AB, 08-556 119 60.  
Stockholm: Preconal Stockholm, 08-777 93 20.  
Stockholm: Sthlms Aluminium & Glas AB, 08-777 93 20.  
Stockholm: Väsby Metallprodukt AB, 08-590 710 05.  
Strömsnäsbruk: GlasLindberg Fasad AB, 0433-794 00.  
Tranemo: Borås/Tranemo Glas & Aluminium AB, 0325-763 40.  
Trehörningsjö: Alab Aluminiumsystem AB, 0662-51 21 00.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0573-218 30. 
Vetlanda: Alpro Aluminiumfasader AB, 0383-186 70.  
Ängelholm: Scandifasad, 0431-222 90.  
Örebro: GlasLindberg Fasad AB, 019-26 12 50.

Sapa Byggsystems licensierade tillverkare

SE: Sapa Building System AB  
 574 81 Vetlanda. 
 Tel 0383-94� 00. Fax 0383-76 19 80.  
 e-mail: system.se@sapagroup.com 
 www.sapabuildingsystem.se 
 Arkitektservice direkt: 0�0-74 �0 60

DK: Sapa Building System 
 Langhøjvej 1 Indgang A, DK-8381 Tilst.  
 Tel 86 16 00 19.  Fax 86 16 00 79  
 e-mail: system.dk@sapagroup.com  
  www.sapabuildingsystem.dk

FIN: Sapa Building System
 Sinikalliontie 18 A, 0�630 Espoo  
 Puh. 09-8678 �80 Faksi 09-8678 �8�0  
 e-mail: system.fi@sapagroup.com 
 www.sapabuildingsystem.fi 

NO: Sapa Building System
 Postboks 34, �0�7 Kjeller  
 Tel 63 89 �1 00 Fax 63 89 �1 �0  
 e-mail: system.no@sapagroup.com  
 www.sapabuildingsystem.no

Information och arkitektsupport

Omslag: Högskolan i Vestfold

Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, 56 96 30 28.  
Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, 43 96 11 11. 
Brønderslev: AP Facader A/S, 98 82 07 44.  
Glesborg: Solatek ApS, 86 99 88 28 
Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, 74 52 02 06. 
Hørning: KBL Metalbyg ApS, 70 26 23 53. 

Køge: Køge Tømrerfirma A/S, 56 63 17 90. 
Malling: Alu Gruppen, 87 81 77 11 
Sjølund: Jørgen Falk-Petersen A/S, 75 57 47 77.  
Skjern: N.J. Olesen Skjern, 97 35 23 10.  
Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, 58 50 07 28.  
Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, 74 71 13 90. 

Alavus: Alavus Alufront Oy, 06-512 0900 
Haukipudas: Aluteräs Oy, 08-564 6400 
Isokyrö: Botnia fasad Oy, 020-756 2320 
Joensuu: ST-ikkuna Oy, 013-220 315 
Karkkila: AL-Tuote Oy, 09-223 3013 
Kokkola: Oy Metallilasi Lindqvist Ab, 06-822 1652 
Mariehamn: Holmbergs Ab, 018-23 555 
Naantali: Kaune Oy, 08-880 6700  

Nummela: Imera Oy, 09-222 5752 
Oulu: Sah-Ko Oumet Oy, 08-375 626 
Raisio: Turun Pelti ja Eristys Oy, 02-433 9888 
Rajamäki: V.J. Malkamäki Oy, 09-276 4200 
Tarvasjoki: Tarvasjoen Teräsovi Oy, 02-484 8131 
Turku: Konepaja Raimecon Oy, 02-439 9522 
Ylivieska: Alutec Oy, 08-410 5500

Svenska producenter 

Danska producenter  

Alta: Thermoglass AS, 78 44 36 80.  
Bergen: Bue Aluminium AS, 55 94 91 00.  
Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, 75 50 09 50.  
Fredrikstad: Saint-Gobain Bøckmann AS, 48 11 88 00.  
Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, 52 71 76 01.  
Holmestrand: H.Glass AS, 33 09 92 80.  
Kleppe: Pentagon AS, 51 42 11 30.  
Mjøndalen: FasadeConsult Aluminium AS, 32 27 02 00.  
Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, 48 08 19 65.  

Sandefjord: Umbra Produkter AS, 33 46 23 70.  
Sandnes: Time Aluminium AS, 51 97 38 80.  
Skien: Glassmester Thoresen AS, 35 50 93 00 
Sørumsand: Noractor AS, 63 86 85 20. 
Trondheim: Ratdal AS, 73 19 80 80.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0046 573 21830.  
Valderøya: Valumin AS, 70 18 97 70.  
Ålesund: H-Produkter AS, 70 21 74 00.

Norska producenter  

Forum ges ut av Sapa Building System AB.
Upplaga 10.000 ex. 
Allt material är copyrightskyddat.
Citat får göras med angivande av källan.

Redaktion
Laurent Andrzejewski 
laurent.andrzejewski@sapagroup.com

Ansvarig utgivare
Gunnar Ahlmalm

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

Foto 
där inget annat anges:
Hans L. Bonnevier
Pictures by Bonnevier®
Ekbacken, Näranshult 1312
343 90 ÄLMHULT 
e-mail: pix@pbbon.se  
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Design och idé 
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Condesign Infocom AB
e-mail: per.nihl@condesign.se

Tryck
Davidsons Tryckeri AB
Box 219
351 05 Växjö
www.davidsonstryckeri.se
Forum är tryckt på Tom&Otto silk 150 gr

Finska producenter

Isländsk producent
Reykjavik: Gluggasmidjan, 01-577 5050.



3Forum Sapa Byggsystem �-�010

Förstärkt arkitektsupport i Stockholm

Nu förstärker vi vår organisation när Sapa Building System erbjuder  

ännu bättre teknisk support i Stockholmsområdet. 

Den 1 september anställdes Mikael Rhodin som ansvarig för arkitekt-

support med bas i Stockholm. Mikael har lång erfarenhet inom bygg-

branschen och kommer från en liknande befattning där han varit 

verksam de senaste 8 åren. 

En av Mikaels första uppgifter blir att öppna vårt nya kontor i Stockholm. 

Han kommer att vara vår representant i Mälardalen och får en nyckel-

befattning som rådgivare för arkitekter och projektörer i området.

Mikael kan nås på 072-732 92 93 eller mikael.rhodin@sapagroup.com.

Under 2011 introduceras en ny logotyp och en uppdaterad grafisk identitet 
för Sapa Building System AB. Bilden av vårt företag är viktig för att vi ska 
bli uppfattade på rätt sätt. Den ska signalera vad vi står för och vad man 
kan förvänta sig av oss.

Sapa är ett mycket väletablerat varumärke, med en stark internationell 
genomslagskraft. Sapa står för högsta kvalitet, och att vi formar framtiden 
är en välbekant sanning. Men för att tydliggöra vårt affärsområde krävs det 
mer information. 

Bilden av Sapa är allmänt hållen och speglar inte vår specialisering. I linje 
med Sapas visuella identitet har vi därför uppdaterat och kompletterat  
vår logotyp.

På Sapa Building System formar vi framtiden med arkitektoniska 
aluminiumlösningar. Med vår nya logotyp slår vi fast detta, klart och tydligt. 

Ny grafisk profil

Ta chansen att fördjupa dina kunskaper om hur man 
kan bygga energieffektivt och använda solenergin 
på ett smart sätt för att minska byggnadernas 
energiförbrukning. 

Torsdag 3 feb på Norra Latin i Stockholm håller vi ett 
gratis solarseminarium med begränsat antal platser.

Mer information och anmälan på: 
sapabuildingsystem.se/BIPV

Ange följande kod vid anmälan: forum

Sapa Solarseminarium



Marienlyst ungdomsskole

Skole med passivhusstandard 

Fakta 

Objekt: Marienlyst ungdomsskole 
Ort: Drammen, Norge 
Byggår: 2009-2010 
Arkitekt: Div.A Arkitekter MNAL 
Producent: FasadeConsult Aluminium AS 
Byggherre: Drammen Eiendom KF 
Entreprenör: OBAS 
 

Fasader: 4150 SX  
Dörrar: 2050, 2074,  
2050 E30, 2074 EI 30  
Fönster: 1074 SX 
Glastak: 5050 
Ytbehandling:  
Pulverlackering RAL 7021
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Arkitektens beskrivning 

Oppdragsgiverens føringer var blant annet å ta hensyn til skolens hoved-
visjon – ”sunnhet, helse, fysisk fostring, glede og begeistring”. Videre ønsket 
man en byskole som beslagla minst mulig av tomtens areal. Den arkitekto-
niske løsningen skulle være både spennende og funksjonell, og oppleves 
som et markant og inspirerende element i Drammens bybilde. Det var også 
et mål å skape en skole som teknologisk sett var blant de fremste i landet 
både bygningsmessig og pedagogisk. Andre forutsetninger var å utforme 
en tydelig, felles hovedinngang, skape et transparent anlegg som også 
hadde skjermede møtesteder og læringsarenaer, og ta hensyn til universell 
utforming. Kommunen ønsket seg en kompakt, arealeffektiv, elastisk og 
fleksibel byskole. For å svare på alle rammebetingelsene valgte vi et enkelt 
volum i tre etasjer. Dette rasjonelle hovedgrepet reflekteres både i form  
og uttrykk. Volumet består av en åpen del med hovedinngang, vestibyle  
og kantine/serveringsområder, og en mer lukket del med spesialrom og  
trinnarealer.

Plangrepet er fleksibelt og kan endres over tid i tråd med endringer i peda-
gogiske føringer. Det arkitektoniske uttrykket spiller på materialkontrast og 
kontrasten mellom åpent og lukket på en enkel og økonomisk måte. 

Oppdragsgiver ønsket et skolebygg som kunne gi rike muligheter til å  
utprøve og endre arbeidsformer og organisering. Vi valgte derfor et konsept 
basert på en fleksibel konstruksjonsmodul på 7.2 x 7.2 m og tre etasjer. For 
å forankre dette enkle volumet til tomten, og svare på programønsket om å 
skape et “hjerte” i skolen, valgte vi å utnytte terrengfallet til å skape en amfi-
løsning i forbindelse med adkomst, og vestibyle/forsamlingslokale.

Valg av alle materialer, både inne og ute, er gjort i tett dialog med kommunen, 
og vedlikehold, holdbarhet og pris har vært viktige kriterier. Bygningens  
uttrykk består blant annet av en kontrast mellom glass og puss/tegl. 

Med sin direkte adkomst, kompakte form, sentrale heis og trapp, og over-
siktlige og logiske planløsning, kunne bygget enkelt tilpasses alle universelle 
utformingsparametre, som tilgjengelighet, ledelinjer, osv.

Div.A Arkitekter
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Arkitekten beskriver 

Ridhuset skall upplevas som en utomhusbana året runt och kunna  
variera i öppningsgrad beroende på årstid. Väggarna är en kombina-
tion av stora skjutbara portar och glaspartier. Huset blir genomsiktligt 
och på sommaren upplevs ridbanan som en utomhusbana.

Ridhusets placering relativt nära gårdsbyggnaderna innebär att vägg-
höjden inte får kännas för hög. Detta löstes med att ridbanan sänktes 
ca 60 cm under mark och taket förlängdes på långsidorna. Härmed 
skapades också en publikplats på ca 3 m mellan ridbanan och ytter-
väggen. Från det närliggande kontoret är ögonhöjden vid sittande den 
samma som ryttarens vilket upplevs som mycket trevligt. 

De stora takutsprången skyddar ridbanan för direkt solinstrålning.  
Gavlarna har mycket glas åt öster och är nästan helt tät åt väster.  
Ridhusets hörn är glasade för att ge huset ett lättare intryck och för  
att visa de dynamiska limträramarna.

Ridhusets limträramar har getts en framträdande roll som den  
vackra bågform de utgör. Detta förstärks ytterligare genom att de  
två stora takskivorna vilar på rambalkarna och att väggarna hänger  
en bit ifrån rambenen. Takskivorna förstärks ytterligare genom  
delnigen i nocken med den glasade taklanterninen som ger ett  
flödande ljus mitt i byggnaden. 

Takskivan är ett isolerat sandwichelement av plåt vilket förhindrar stark 
uppvärmning på sommaren och kondensproblem på vintern. Alla glas-
partier är isolerglas. Väggarna för övrigt är råspont som målats med 
Falusvart slamfärg. 

Ljusflödet, limträramarna, planksargen och den målade råsponten ska-
par en varm känsla som tillsammans med utblickarna till landskap och 
gårdsbyggnader gör ridhuset till en plats man vill vara på.

Mats Molén

Privat ridhus i Billinge

Naturligt ljus
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Objekt: Billinge ridhus 
Byggår: 2008-2009 
Ort: Billinge, Skåne 
Arkitekt: Molén Arkitekter AB  
Producent: Niba Syd AB 
Byggherre: Krister Andersson

Fasader: 4150 
Fönster: 1074 
Ytbehandling: Naturanodisering
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Arkitekten beskriver 

Fastigheten består av två kontorsbyggnader; I-huset & D-huset, på 
sammanlagt 15000 kvm.

Formspråket för byggnaderna är ett resultat av ambitionen att 
skapa ETT kvarter av två huskroppar. Genom att de två byggnaderna 
får ett enhetligt formspråk och ett genomgående fasadmaterial 
hålls kvarteret samman till en enhet.

Mot staden har kvarteret en okomplicerad yttre form som karak-
täriseras av sina naturstensfasader som ger tyngd och dignitet 
åt kvarteret. Naturstenens täta partier kontrasteras av generösa 
glasytor i olika storlekar som tillför en lätthet och transparens i 
fasaderna. 

In mot gården skapar D-husets snedställda fasad ett annorlunda 
offentligt stadsrum som kan ses som en genväg ned till kajen, men 
som också inrymmer på- och avstigningsplats, entréer och bilramp 
ned till det gemensamma garaget.

Byggnaderna ska erbjuda en avstressad arbetsmiljö i stora  
generösa ytor där materialval, väl avstämd akustik och god all-
mänbelysning är viktiga inslag i helheten. Lägg till detta vackra 
utblickar över staden och vattnet från arbetsplatserna.

Byggnadernas generella struktur möjliggör flexibla lösningar t.ex. 
vid en omorganisation och är planerade för såväl öppna arbets-
platslösningar som för en struktur av traditionella arbetsrum.

Livet runt byggnaderna kommer att vara en viktig del av helhets-
upplevelsen. I gatuplan finns ett antal mindre verksamheter, butiker 
och kaféer, som också skapar förutsättningar för en levande utom-
husmiljö runt kvarteret. I detta sammanhang är kvarterets placering 
i staden är högst intressant, då Citykajen  hamnar mitt i stråket 
mellan Centralstationen, högskolan och den direkta anslutningen 
till den nya Citytunneln vid torget på Hjälmarekajen vilket innebär 
ett  stort flöde av människor som rör sig runt och förbi byggnaden, 
alla tider på dygnet.

Anders Pettersson &  Lars Iwdal

Kv. Scylla 3, Citykajen, Malmö

Centralt beläget på Citykajen
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Objekt: Kv. Scylla 3 
Byggår: 2008 
Ort: Malmö    
Arkitekt: Arkitektbyrån i Göteborg AB 
Producent: GlasLindberg Fasad AB 
Byggherre: Skanska

Fasader: 4150 
Dörrar: 2060 
Glastak: 5050 
Ytbehandling: RAL 7024 
Ytbehandling glastak inv.: NCS-S 0500-N
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Høgskolen i Vestfold, Horten

Tverrfaglig studiemiljø
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Arkitekten beskriver 

Bakgrunnen for prosjektet var beslutningen om å samlokalisere 
Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen med lærerskolen på Eik ved 
Tønsberg. Samlokaliseringen ville innebære en dobling av høg- 
skolens areal. Det har vært vår intensjon å skape en inspirerende 
arena for et vitalt sosialt og tverrfaglig studiemiljø felles for hele  
skoleanlegget. Vi ønsket en tett bygningsstruktur med nærhet  
mellom de ulike avdelinger. Viktige fellesfunksjoner ligger sentralt  
og samlet og utgjør høgskolens ansikt mot omgivelsene. 

Som en hel by. Med 4000 studenter og 450 lærere er høgskolen 
på Bakkenteigen på størrelse med en mindre sørlandsby. Som en 
levende by har sine gater, plasser, og møtesteder, har vi etterstrebet 
et variert nett med tilsvarende tilbud. Som en by har sine butikker, 
kafeer, institusjoner og kontorer osv. har vi her samlet alle fellesfunk-
sjoner ut mot hovedgangstrøkene. Fra ny hovedinngang kommer 
man inn i en romslig inngangshall som går over to plan med en 
innskutt mezzaninetasje. Hallen vi være et samlingssted med god 
oversikt over adkomstplassen og alle som kommer og går.

Arkitektonisk uttrykk og materialbruk. Eksisterende bebyggelse 
var en typisk representant fra slutten av 1980-tallet med hensyn til 
materialbruk og fargesetting. Vårt mål under utformingen av nybygget 
har vært å finne et utrykk som tilpasser seg den eksisterende  
bygningsmassen slik at anlegget fremstår som et samlet hele.  
Samtidig har vi ønsket et utrykk som er vårt eget, og som 

gjenspeiler tiden det er bygget i. Vi har videreført det eksisterende 
anlegg av stramme og klart definerte volumer med mellomliggende 
spalter i glass. Vi følger opp den lave karakteren av bebyggelsen 
med høyder i 2 til 3 etasjer slik at ikke "skyline" som dannes av den 
verneverdige vegetasjonen brytes. I proporsjoner og dimensjoner 
viser vi slektskap mellom de ulike tidligere byggetrinnene. I utvendig 
materialbruk har vi valgt å kle nybygget i trepanel. 

Bibliotek- og læringssenterets sentrale og åpne funksjon gjen-
speiles i store glassfasader fra gulv til tak. Biblioteket skjermes for 
solinnfall med regulerbare horisontale lameller som automatisk  
justerer sin vinkel i forhold til solhøyden. Tette bokser i fasadene  
her er kledd med oljet cedertre. 

Inngangshallen som vender mot nordøst har en åpen glass-
fasade som bidrar til at forplassen og det utvendige amfiet blir en 
del av hallen, og omvendt. Ute- og inneaktivitetene blir dermed til 
gjensidig berikelse, og vil til sammen skape et mangfoldig og aktivt 
adkomstområde.

Øvrige fasader og indre atrier er kledd med liggende panel i jernvitrol- 
behandlet osp. Disse fasadene vil over tid patinere til en sølvgrå 
overflate og det er ikke tiltenkt senere vedlikehold. En del rom på 
terreng er skjermet med galvaniserte stålrammer som er fylt med 
horisontale spiler i oljet cedertre.

Arkitektkontoret Lille Frøen AS
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Fakta  
Objekt: Høgskolen i Vestfold  
Ort: Bakkenteigen, Horten, Norge 
Byggår: 2009-2010 
Arkitekt: Arkitektkontoret Lille Frøen AS 
Producent: H. Glass AS 
Byggherre: Statsbygg 
Entreprenör: Hent AS

Fasader: 4150  
Glastak: 5050 
Dörrar: 2050, 2050 E30 og 2074 EI30  
Fönster: 1050, 1074 
Glas i fasad:  
SGG Cool-Lite SKN165 m/laminerat säkerhetsglas,  
SGG Contraflam, laminerat glas invändigt 
Ytbehandling glastak: Naturanodisering 
Ytbehandling övrigt: Pulverlackering RAL 7011

Høgskolen i Vestfold
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Arkitekten beskriver 

Advice House er et åbent og fleksibelt kontorfællesskab med mange 
perspektiviske kig og vinkler.

Advice House er det første udførte byggeri i Lysholtparken, en nyanlagt 
erhvervspark i det nordlige Vejle, og tjener med sin nærhed til motor-
vejen som landmark og blikfang for hele udviklingen. 

Advice House er et åbent og fleksibelt kontorfællesskab med mange 
perspektiviske kig og vinkler. Husets usædvanlige og spændstige form 
giver de forbipasserende på motorvejen et dynamisk og foranderligt 
indtryk, og denne foranderlighed - i form og skyggefald - understøttes 

af facadeløsningens farvespil og relief. Facadebåndene er udført som 
en 'tilfældig' komposition af i alt 13 varianter af aluminiums-kassetter, 
hvoraf nogle er udført med diagonale knæk, som danner et trianguleret 
mønster. Kassetternes overflade er lakeret med en særlig farvepig-
mentering, som skifter farve alt efter blikvinkel og lysindfald. Dette 
giver en usædvanlig graduering af facadernes indbyrdes vinklede 
flader, så huset aldrig fremstår helt ensartet. Farvespillet skifter med 
solens gang over himlen og er særligt iøjnefaldende for de forbipasse-
rende på motorvejen. 

Arkitektfirmaet C. F. Møller

Vejle Advice House

Skiftende 
farvespill

Objekt: Advice House 
Byggår: 2008-2009 
Ort: Vejle, Jylland, Danmark    
Arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller  
Producent: KBL Metalbyg 
Byggherre: Lysholt Erhverv A/S 
Entreprenör: Byggeselskabet Paulsen A/S

Fasader: 4150 
Dörrar: 2074 
Fönster: 1074 
Glas: Energirutor och emaljerat glas RAL 9007 
Ytbehandling: RAL 9007
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Arkitekten beskriver 

Brygghusets arkitektur henter inspiration i sine historiske omgivel-
ser: havnen, dokken og værftsmiljøet. Brygghuset repræsenterer et 
moderne, urbant bygningskompleks med kontorer for oven og show-
room, lobby, restaurant og café i bunden. 

Husets offentlige, transparente stueetage, balkoner og terrasser er 
med til at befolke Dockplatsen, ligesom facadens bevægelige screens 
skaber et med vejret skiftende mønster på pladsens ”bagvæg”, om 
dagen skinnede og om natten lysende. 

Huset dypper ”snuden” i vandet og har direkte kontakt fra restaurant 
og café til dokkens træbrygger, både og vandflade. Fra den omkran-
sende penthouseterrasse med tagpergola er der udsigt over hele 
Malmø og Øresund. 

Husets udtryk og konstruktion peger tilbage på skibsværftets  
rationelle byggeskik og de funktionelle skibskonstruktioner.

Husets bærende konstruktion er en simpel søjle-dæk konstruktion 
med fire åbne hjørner til balkoner, hvoraf to svæver ud i henholdsvis 
Dockans vandrum og Dockplatsens byrum.

Det sidste billede bag husets arkitektoniske fremtræden kunne være 
en analogi til krydstogtskibet lagt til kaj eller under søsætning. Den 
bølgende facade, beklædt med hvidmalede metalplader, forstærker 
dette indtryk. De vandrette vinduesbånd i varierende bredde skaber 
desuden et oplevelsesrigt lysindfald i kontorlandskaberne og et 
afvekslende udsyn til den omgivende bydel. 

JWH Arkitekter 

Brygghuset, Kv. Kranen 5, Malmö

"Skibet lagt til kaj"

Objekt: Brygghuset, Kv. Kranen 5 
Byggår: 2008 
Ort: Malmö 
Arkitekt: JWH Arkitekter Aps, Århus, Danmark 
Producent: GlasLindberg Fasad AB 
Byggherre: PEAB 

Fasader: 4150 
Dörrar: 2074 
Ytbehandling: Pulverlackering RAL 9007
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Fakta  
Objekt: Oxygen Building 
Ort: Victoria Dock, London  
Byggår: 2008 
Entreprenör: Fitzpatrick Construction 
Producent: Fleetwood Windows & Doors 
Arkitekt: Fitzpatrick Construction

Fasader: 4150  
Dörrar: 2074 och 1074 skjutdörrar 
Fönster: 1074 och 1074 undersidohängt 
Glas: 46 mm 3-glas 
Ytbehandling utv: Pulverlack RAL 7004 matt 
Ytbehandling inv: Pulverlack RAL 9010 matt 

Oxygen Building, England

Residential apartments 
near the river
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The developer’s description 

The Oxygen building is an impressive new waterside development of 240 apartments, 
on the edge of the Royal Victoria Dock, within minute’s walk of Canary Wharf. These 
stylish apartments are designed to the highest standards, large triple glazed windows 
offer unparalleled waterside views across the peaceful Royal Victoria Dock, the vibrant 
Canary Wharf and the Millennium Dome.

The building was aesthetically designed to compliment the other adjacent buildings 
using terracotta cladding, grey aluminium windows, doors and glazed balconies;  
however the Oxygen building stands out far amongst the rest with its stepped pent-
houses on the top four floors. 
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Design House Stockholm Shop i Jönköping
Byggår: 2009 
Ort: Jönköping, Sverige 
Arkitekt: Creacon i Jönköping 
Producent: Skalab och Alséns Glasmästeri AB

Fasader: 4150 med Addprofil och 5050SG 
Ytbehandling: Pulverlackering Gris 150 Sablé 
Dörrar: 2050 och 2074
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