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En

studiei zink
En estetisk och inspirerande ram runt en ung och interkulturell
inlärningsmiljö, där zinken distingerat framhäver översta etaget
och samtidigt integrerar det i en harmonisk helhet.
Den exklusiva skyddsväggen i mörk ANTHRA-ZINC®

materialen, som enkelt och elegant tillsammans

(förpatinerad skiffergrå zink), har upphävt tyngd-

finner ro och fulländar helhetsintrycket genom

lagen och verkar sväva över jorden på den blanka

den välplacerade och mörka kappan i zink.

glassockeln. De strama grafiska formerna får sin

- Södertörns Högskola är helt klart värd att studera.

visuella näring genom fusionen mellan de olika

Den kreativa zinken
Efterfrågan på underhållsfria, naturliga
och estetiska material, som kreativt
kan bidra till att skapa spännande, ny
och annorlunda arkitektur, är större
än någonsin. Samtidigt ställs krav på
flexibilitet, att offert och budget hålls,
och det ställer arkitekterna inför stora
kreativa utmaningar vid byggandet.
VMZINC® uppfyller alla krav på byggmaterial i skandinavisk arkitektur och
ger den garanterat perfekta lösningen.

Projektinfo
Projekt:
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Med ett oändligt antal möjligheter
och kombinationer av färger, ytor och
profiler, utgör zink ett flexibelt material

Plats:
HUDDINGE, SVERIGE

som i sig kan lösa de mest krävande

Byggår/renovering:

uppdrag och tillföra ett exklusivt, spän-
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nande och starkt personligt uttryck.
Självfallet är VMZINC® också underhållsfritt och till 100 % återanvändbart.

Arkitekt:
Malmström & Edström
Arkitektkontor AB

Användning av zink:
Fasadbeklädnad

Färg/yta:
ANTHRA-ZINC® Och
ZINC NATUR BY VMZINC®

”

TEKNIK/Profil:
Lägg märke till hur profilen
®

i ANTHRA-ZINC ändrar sig

och blir levande, utifrån betraktelsevinkeln.
Sedd framifrån visar fasaden upp ett
grafiskt mönster med både vågräta och
lodräta linjer. Tittar man tvärs över blir
de vågräta samlingarna osynliga, den
lodräta falsen träder fram och det
bildas en spännande, djup,
lamelliknande yta.

Fasad- och taksystemet
VMZ DEXTER® och lodrät
stående fals

Beställ våra
inspirationsbroschyrer
eller gå in på vår hemsida och se andra spännande
projekt som utförts med VMZINC®.
Du är också välkommen att kontakta vår
svenska avdelning och prata med Christian Eriksson
på telefonnummer +46 8 506 372 70.

www.scoop-reklame.dk /

Se fler referenser och specifikationer på
www.vmzinc.se
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