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Byggnad Östra Hamngatan 45 – Danske Bank
Ombyggnad av befintlig fastighet, innehållande kontor, samt affärslokaler belägen på Östra
Hamngatan 45, Göteborg. Byggnaden består av 6 våningar inkl. Takterrass med glasfasad mot Öster
och Söder. Fyra våningsplan kontorslandskap och separata kontor i Öster, och Söderläge, samt
Entréplan med butiker.
Arkitekten har valt markisväv för Markisoletter i Perforerad Akryl våning 2‐4.Utmaning är att ge en
spännande och levande fasad, få balans mellan gammal arkitektur och moderna markiser, kontra
solljus och solvärmelaster, vilket man lyckats med tack vare dynamiska solskydd, samt ge en god
utsikt samt ett tillfredsställande bländskydd, att inte förlora utsikten över staden. Plan 7 med
takterrass är modernare med stora glaspartier, där har man valt vertikala ZIP screen med soltis 86,
med mycket goda värmereducerande egenskaper, god genomsikt.
Plan 6 består av vinklade takfönster (elektrokromatiska glas automatiskt styrda, uppfyller ej
funktionen att värmereducera eller skapa tillräckligt gott bländskydd) med invändiga takmarkiser, väv
akryl i ljus grå vilken ger god värmereducering, mycket gott bländskydd. Entré plan klassiska
korgmarkiser i Akrylväv.

Kompletteringar med bländskydd mot ljusgård bestående av lamellgardiner, som kan regleras
manuellt vid behov i ljusgrå lameller som matchar de invändiga takgardinerna
Solskydden ger ett estetiskt intryck till en vacker arkitektur, som gör byggnaden rättvisa.
Markisstativ är anpassade och har samma kulör som angränsande synliga ytor. Elinstallationer har
utförts med halogenfria material.
Solskydden styrs av Automatisk styrning med Sol‐, vind‐, temp/regn‐ och frostvakt. Möjlighet finns
för brukaren att ansluta trådlösa väggbrytare om önskemål finns.
.









Plan 2‐4: 54st Utvändiga Warema Markiolett 150E kåpa vit NCS S1502‐Y50R , sidoskenor RAL
8017, Väv Akryl Perfora 6372
Plan 7: 7st Warema ZIP screen, väv Soltis 86‐2047 Antrazhit
Plan 6: 8st Warema invändig takmarkis W10, väv 6310 ljus grå, RAL 9016 vit
Plan 5: 3st‐Invändiga Lamellgardin Techno FR ljusgrå.
Entré plan: 7st Riviera Korgmarkis väv akryl 97 grå.
Styrcentral Touch Center XL4C ‐ regn/frost‐, sol‐, vindgivare. Relä P4 VRS med möjlighet att
komplettera med trådlösa väggbrytare för separat styr. Styr markisoletter och ZIP screen.
Entreplan – kormarkiser styrs separat av WISO quattro, för att inte vara utfällda kvällstid och
riskera skadegörelse.

