P r o j e kt i n f o

N o. 2

CITYCRONAN
- visionär och kreativ
fusionsarkitektur

reativitet
K i toppform

Det prisbelönta kontors- och lägen-

De vita slätputsade väggarna bildar det fasta fundamentet, som med

hetskomplexet CityCronan har under

styrka och estetik bär upp den nya vackra zinkstaden. De grå fönsterpar

renoveringen krönts med en egen spän-

tierna matchar vackert ytbeklädnaden i stilren och exklusiv QUARTZ-ZINC®,
som med genomtänkta skiftningar i zinkens struktur ger djup, olikartade

nande ”stad” i zink. Ett unikt exempel

ljusreflektioner och liv åt ytorna. Utmanande möten mellan raka och

på funktionell fusionsarkitektur, som

runda linjer och varierande material ger spännande kontraster.

ännu en gång bekräftar att ingenting är
omöjligt när materialvalet är zink.

Med zinken som harmoniskapande element sätts hela byggnationen in i
ett övergripande arkitektoniskt sammanhang, som signalerar banbrytande
och visionär kreativitet.

Uttryck hållning och stil med zink
I den nutida arkitekturen är individualitet och

estetiska uttryck, sin sammetsmjuka yta och sina

personligt uttryck av helt avgörande betydelse.

flexibla och starkt funktionella egenskaper, är till

Strävan efter att distansera sig från det traditionella,

hundra procent ett återvinningsbart material som

och samtidigt signalera hållning genom valet av

kan samlas in, smältas ned igen och återanvändas.

material, betyder mycket i en värld där fokus

Ett medvetet och spännande materialval, som

ligger inte bara på personlig framtoning, utan

exklusivt öppnar otaliga möjligheter till en unik och

också på behovet av att visa en tydlig miljömässig

kreativ design i arkitekturen.

och estetisk medvetenhet. Zinken, med sitt rena
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ANVÄNDNING AV ZINK:
FAsAD- OCH TAKBEKLÄDNAD

”

FÄRG/YTA:
quartz-ZINC® BY VMZINC®

Observera att ytfärgen faktiskt är densamma

TEKNIK/Profil:

överallt. Genom att olika strukturer i förpatinerad

LODRÄT STÅNDFALS,
FJÄLLPANEL OCH SLUSSPANEL

QUARTZ-ZINC® har satts samman, skapas skuggverkningar och liv på ytorna. De lodräta ytorna är klädda
med slusspanel, som understryker de minimalistiska, raka linjerna, samt fjällpanel, som med
sin uppmjukande effekt och charm förstärker
de vågräta linjerna på fasaden. Till de
böjda formerna används ståndfals, som
tack vare sin flexibilitet och sitt alltid
lika stilsäkra, klassiska uttryck kan
användas överallt.

ANNAT:
Projektet belönades med
ROT-priset 2003 samt Årets
ombyggnad 2003.

Beställ våra
inspirationsbroschyrer
eller gå in på vår hemsida och se andra spännande
projekt som utförts med VM ZINC®.
Du är också välkommen att kontakta vår
svenska avdelning och prata med Christian Eriksson

Se fler referenser och specifikationer på
www.vmzinc.se

Umicore Building Products Scandinavia A/S
Telefon +46 8506 37270
Telefax +46 8756 1987
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på telefonnummer +46 8 506 372 70.

