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Ruotsalainen arkkitehtitoimisto Gatun Arkitekter
on suunnitellut Peabin toimeksiannosta pysäköinti-,
kuntosali- ja toimistorakennuksen Solnan
Ulriksdaliin. Ilmeikkäillä Cembrit Patina Original
-julkisivulevyillä koristeltua rakennusta voi ihailla
alueelta, mutta se näkyy myös lähistöllä kulkevalle
E4-tielle. Vastaavana arkkitehtina projektissa toimineen Roger Spetzin mukaan katsojalle syntyy
rakennuksesta leikkisä vaikutelma.
”Halusimme rikkoa P-kansien vaakasuoraa järjestystä
ja lisätä hennon kerroksen vahvan rungon vastakohdaksi. Talo on yhdistelmä keveitä ja raskaita rakenteita. Ylemmät, betonipylväiden tukemat rakenteet
pitävät sisällään kuntosalin ja toimistoja. Haluamme
katsojan miettivän uteliaana, mitä ylhäällä oikein
tapahtuu.”
Julkisivulevyjen luova käyttö projektissa määräytyi
lopulta toimivana yhdistelmänä käytännöllisyyttä ja
haluttua visuaalista vaikutelmaa.
”Cembrit- julkisivulevyistä muodostuva kuvio on ratkaisu kahteen seikkaan. Ensinnäkin aukot varmistavat
P-kannen luonnollisen ilmanvaihdon. Toinen seikka
on se, mitä julkisivulevyjen liitoskohdille pitäisi tehdä.
Odottamaton kuvio syntyy reunoja leikkaamalla”,
kertoo Spetz.
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Kuitusementtilevyn etuna Spetz pitää sitä, että koristeellista kuviointia voi luoda jo muutamilla yksinkertaisilla laserleikkurilla tehdyillä viilloilla.
”Värjätyssä kuitusementissä on hieno mattapinta.
Levyt ovat ohuita ja sen takia melko kevyitä. Olemme
vahvistaneet niitä sisäpuolelta, jotta ne kestävät tuulikuormia ja liitokset olisivat tarpeeksi tukevia.”
Projektiin toimitettujen levyjen sahauksesta vastannut Jesper Wallgren kommentoi: - Saimme
arkkitehdiltä hyvät dwg-tiedostot, jotka syötimme
CNC-jyrsimeen. Olemme tottuneita orgaaniseen
muotokieleen, joten toteutus onnistui hyvin.
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Cembrit Oy kuuluu Cembrit Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat
kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Cembritin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi
kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa
julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön.
Cembritin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyttä että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten
tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Cembritin ratkaisuja,
niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.

