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Kjære Schüco Partner

Det er en glede å ønske velkommen til denne første 
norske Partner-utgave! Partner er et magasin for alle våre 
samarbeidspartnere fra A til Å i byggeprosessen. For 
framtidsrettede og levedyktige byggeprosesser ser vi behov for 
stadig bedre samarbeid i alle ledd. Vi betrakter derfor alle aktører 
som partnere. Dette magasinet henvender seg først og fremst til 
byggherre, arkitekt, rådgiver, entreprenør og fasadeentreprenør. 

Bransjen vår opplever en akselererende utvikling som med 
det rette samspill åpner for nye muligheter innenfor arkitektur 
og miljø. Med miljø mener vi å ta hensyn til både mennesket 
og naturen. Nye produkter og løsninger dyrkes fram i lys av 
strengere krav og et felles ønske om å skape framtidsrettede 
løsninger. Bare med det rette samspillet her får vi levedyktige 
bygg som vil fungere langt inn i framtida.

Fasadebransjen er et av de aller viktigste byggfagene i moderne 
bygg. Vi har gleden av å tilby de andre partnere flere valg og 
uttrykk både teknisk og estetisk enn noensinne. Alle er enig om 
at et bygg trenger en fasade som klimaskille i et bygg. Fasaden 
skal ha maksimalt samspill med natur og omgivelser, den skal 
være miljøvennlig også i en livsløpsbetraktning og gi mulighet til 
menneskets trivsel i bygget. For å oppnå optimalt resultat må vi 
starte med samspill allerede i planleggingsfasen. 

Skal byggene bli sunnere og bedre må vi kanskje innse at 
det må samarbeides på tvers av fagene. Fasaden kan bidra 
til både nyttbar oppvarming og kjøling. Den kan slippe ut 
brukt luft og slippe inn ny frisk luft. Ved å spille på varierende 
solskjerming og lufting i kombinasjon med byggets varme og 
ventilasjonssystem kan vi få til unike hybride løsninger som 
bringer energibetraktninger ytterligere et hakk opp. Kunstig og 
naturlig belysning må samspille. Vi kan få til et godt innemiljø 
med åpne transparente flater mot utemiljø hvor mennesket trives 
og hvor kreativitet og arbeidslyst blomstrer. 

I tillegg kan fasaden ivareta sikkerhet mot brann, innbrudd, 
angrep med våpen og eksplosiver, og i tillegg skjerme mot støy. 
Sammen med våre partnere utvikler vi systemer som ivaretar 
behovene samtidig som krav til design og estetikk gir frihet til å 
utforme bygg vi kan trives med og i. De fleste av oss oppholder 
oss i bygg opp mot 90 % av livet. Ta fasaden på alvor i hele 
prosessen, den er byggets hud, klær, øyne og pustehull. 

Gøran Karlsen, daglig leder Schüco Norge
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Innhold 2015Schüco Partner Magasin

Schüco på  
verdensbasis 
På verdensbasis har Schüco International 
KG 4 800 ansatte og 12 000 partnerbedrif-
ter. Selskapet driver virksomhet i 80 land 
og genererte i 2015 en omsetning på 1,5 
milliarder euro. Schüco`s hovedkontor er i 
Bielefeld i Tyskland, hvor utvikling, testing 
og lagerhold av aluminiumsystemene 
foregår. 

Velkommen til Schüco Norge!

Schüco Norge og våre norske 
Schüco Partnere
Schüco har eksistert i det norske markedet siden midten av 70-tallet, først ved im-
port gjennom enkeltaktører, deretter gjennom agenturet til beslagleverandøren Be-
slagco i 1979. I 1986 ble avdelingen bygget opp rundt merkevaren Schüco fisjonert 
ut under navnet Becotech. I 1993 overtok Schüco aktiviteten og opprettet en egen 
salgsavdeling i Norge. Gjennom kontinuerlig rådgivning av norske fasadeentrepre-
nører og arkitekter og samarbeid om løsninger til norske prosjekter, har Schüco 
Norge vunnet en stor markedsandel innenfor alt fra spesialprosjekter, standardpro-
sjekter og boligprosjekter. Våre Schüco partnere, som er norske fasadeentrepre-
nører, er det viktigste leddet i vår verdikjede og alt fokus ligger i å vokse og utvikle 
oss i fellesskap. I dag er vi 13 medarbeidere på det norske kontoret, som jobber 
innenfor teknisk support, arkitekt- og prosjektrådgivning, salg og markedsføring og 
administrasjon. Vår oppgave er å bistå våre partnere og arkitekter med å finne de 
riktige løsningene for bærekraftige bygg, samtidig som byggherrens, arkitektens og 
byggetekniske krav imøtekommes. I Norge finnes det over 30 Schüco produsenter 
(se oversikt på side 31). 

05 Nyheter

06 Lean produksjonsteknikk hos en fasadeleverandør

08 SimplySmart 

12 Presisjon og effektivitet i alle ledd med SimplySmart

14 Schüco Premium Partner - Sammen står vi sterkere

16 Farstad Glass og Aluminium AS vant «Årets bolig 2015» 

18 Spesialkonstruerte glassfasader

20 BREEAM NOR er kommet for å bli

21 Profilteam på Hamar ser muligheten i Breeam 

22 Prisvinner kledd i Schüco FW 50+

24 Takk for turen til BAU 2015 – HOME. WORK. LIFE

26 Firedobling av satsningen mot arkitekter, rådgivere og  
 totalentreprenører

30 Priser og Awards 

31 En teknisk guru etter 25 år i Schüco Norge

32 Produktnyheter 2015

34 Partnernytt

35 Norske partnere

Som ledende systemleverandør av bære-
kraftige vinduer, dører og fasader i alumi-
nium og stål, har Schüco Norge gleden av 
å invitere alle aktører og kunder i bygge-
bransjen hjertelig velkommen til å besøke 

oss i våre nye lokaler på Helsfyr Atrium. 
I vårt showroom står de nyeste og mest 
solgte produktene utstilt. Det moderne og 
energieffektive bygget er kledd i Schüco 
elementfasader, som i 2010 ble levert av 

to av Schücos partnere, Bolseth Glass AS 
og Profilteam AS. Store glassfasader fører 
til mye naturlig lys hele året, noe som er 
viktig både for helsen og for arbeidseffek-
tiviteten. Velkommen til oss!

Utgave: Schüco Partner, kundemagasin 2015 (norsk utgave) 
Utgiver: Schüco International KG, avdeling Norge 
Ansvarlig redaktør og marketing: Hanne Sofie Flem 
Medredaktører: Gøran Karlsen, Ellen Tidemann

Helsfyr Atrium
Innspurten 15, 0663 Oslo
Tel. +47 23 13 40 80
www.schueco.no 
info@schueco.no 

08  SimplySmart 

22  Prisvinner kledd i Schüco FW 50+

thinking ahead – innovasjoner for effektiv 
planlegging, produksjon og montasje

16  Farstad Glass og Aluminium AS vant «Årets bolig 2015» 

Helsfyr Atrium. Foto: Jiri Havran 

Team Schüco Norge.

Schüco´s hovedkontor i Bielefeld.
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Når vi er på besøk blir vi tatt imot av Geir 
Straumsheim og driftsingeniør Ove Rune Vik. Firma-
et har fulle ordrebøker, og mange prosjekter under 
utførelse. Det som slår oss er den roen som preger 
aktivitetene, til tross for hektisk arbeidsmengde. Vi 
ser et firma med kontroll på sine rutiner. Det leder 
oss til årsaken for vårt besøk. Vi vet at firmaet har 
innført Lean for alle prosessene i bedriften, og er 
spent på erfaringer og resultater. Lean er en produk-
sjonsmetodikk best kjent fra suksessen rundt opp-
byggingen av bilfabrikken Toyota. Lean handler om å 
skape merverdi med mindre bruk av ressurser samt 
å redusere sløsing.

«Vi har i grunn alltid hatt stort fokus på effektiv 
håndtering av prosjektering, regnskap, logistikk, 
produksjon og montasje på byggeplass. Med innfø-

ring av Lean fikk vi satt ord på prosessene, og fikk 
innført hjelpeverktøy for å effektivisere prosesse-
ne», forklarer Geir. «Lean har blitt et begrep her som 
berører alle ansatte i bedriften. Alle blir hørt og alle 
må forholde seg til tenkesettet. Vi er blitt en dyna-
misk bedrift som behandler forslag om revideringer 
og forbedringer nesten hver eneste dag». 

Vi tar oss en tur ut i produksjonshallen og blir møtt 
av store mengder varer som nettopp er ankommet. 
Folk er i full gang med registrering og merking slik 
at varene finner sin rette plass og blir plassert på 
riktig prosjekt med en gang. En leveranse på flere 
tonn med profiler er nettopp ankommet fra Schüco.  
Vi går gjennom produksjonshallen og Ove Rune 
forklarer hvordan de enkelte prosessene håndteres 
og er forbedret. «Dette gir oss målbare resultatfor-
bedringer», forklarer han. Stein-Erik Haugen er pro-
duksjonsformann og forteller oss med entusiasme 
hvordan det ukentlige «tavlemøtet» i produksjonen 
organiseres. De har en tavle hvor det stadig kom-
mer opp gule lapper med forslag til forbedringer. 
Hver tirsdag samles alle til en evaluering av nye 
forslag og erfaringer med gjennomførte endringer. 
«Det er krevende, men inspirerende å jobbe på 
denne måten», forklarer Stein-Erik. «Alt vi tar opp 
her registreres også elektronisk. Det gir oss oversikt 
og mulighet til å implementere forslagene inn i nye 
og forbedrede prosesser».

Ove Straumsheim AS har utviklet et imponerende 
planleggingsverktøy som ivaretar alle prosesser 

Lean produksjonsmetodikk 
hos en fasadeentreprenør
I hjertet av Møre og Romsdal, nærmere bestemt i Sykkylven, har fasadeentreprenøren Ove 
Straumsheim AS sitt produksjonslokale. Ove Straumsheim AS er en veldrevet familiebedrift 
hvor daglig leder Ole Straumsheim og konstruksjonsansvarlige Geir Straumsheim er andre 
generasjon i bedriften som ble etablert i 1968. 

rundt anbudene de får inn. Geir forklarer at det er 
økonomiansvarlig Trond Helseth som har utviklet 
verktøyet på basis av innspill fra alle som jobber 
med prosjektene. «Her er lagret alt fra tilbudsfore-
spørsel til avsluttet prosjekt», forklarer Ove Rune. 
Han viser oss hvordan systemet håndterer og visu-
aliserer produksjons- og kapasitetsplanlegging, av-
viksanalyser, prosjektstyring, montasje og kontroll-
skjemaer. Prosjektregnskap viser i detalj hvor langt 
hvert enkelt prosjekt er kommet og hvordan det 
utvikler seg. Programmet er koblet til kalkulasjons-
verktøy og regnskapssystemet og oppdateringer går 
direkte inn i driftsregnskapet. Det er imponerende 
hvor god oversikt firmaet har over alle prosesser. 
«Systemet har til nå behandlet prosjekter for over 
100 millioner kroner. All informasjon rundt disse 
prosjektene ligger lagret her. Vil du se en ordrebe-
kreftelse fra Schüco eller branndokumentasjon på 
en branndør fra et vilkårlig prosjekt tilbake i tid, får 
du den fram på sekundet». Geir har grunn til å smile 
fornøyd.

En av fordelene de drar fram som et viktig bidrag fra 
Schüco er bidragene til opplæring og kvalitetsforbe-
dring i produksjon og montasje. «Her skal vi bli enda 
flinkere til å bruke de tilbud Schüco gir på opplæring 
og kompetanseheving i bedriften», avslutter Geir 
Straumsheim.

Ove Straumsheim AS er velrenommert og har stor 
tillit i markedet. De jobber hovedsakelig i Møre og 
Romsdal, men har jevnlig oppdrag i andre deler 
av Norge. Et av deres kjennetegn er hvor høyt de 
setter kundene sine. De håndterer oppdragene sine 
med punktlighet og har som mål å gjøre jobbene 
komplett og feilfri. Fornøyde kunder setter pris på 
å samarbeide med et firma de kjenner og som de 
vet er i nærheten når det trengs assistanse. Ove 
Straumsheim AS er et firma preget av kontroll og 
god ledelse. Vi setter stor pris på at de har valgt 
Schüco som sin systemleverandør.

«Med Lean fikk vi innført 
hjelpeverktøy for å effektivisere 
prosessene»

Stein-Erik Haugen viser hvordan de ukentlige ”tavlemøtene” gjennom-
føres.

Geir Straumsheim er konstruksjonsansvarlig i den familieeide bedriften i 
Straumgjerde.

Alt på lageret har sin faste plass 

Ove Rune forklarer hvordan de enkelte prosessene håndteres og er 
forbedret.

Produksjonshallene er systematisk bygd opp for å unngå ”sløsing”.

Tekst: Gøran Karlsen
Bilder: Schüco 
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Enkelt enklere?  
Hvorfor mindre er mer 

Temaet Simplicity eller forenkling på norsk er i dag det man 
kaller en megatrend. Her dreier det seg om å redusere kom-
pleksitet og implementere prosesser som er tidssparende. 
Schüco tar denne utfordringen og tilbyr enkle løsninger, som 
alle skal profittere av. 

Å jobbe, planlegge karriere, videreutdanne seg, tilbringe tid 
med familien, treffe venner, holde seg oppdatert på sosiale 
medier, være aktiv, handle, husarbeid – «to-do» - listen er lang. 
Mange føler at kravene, som stilles oss i vår komplekse verden, 
fører til et tids- og ytelsespress. Det er forståelig at det utvikles 
bevegelser som skal jobbe mot dette presset. I tallrike IT-selska-
per er forenkling budskapet som viser vei: Brukere ønsker soft- 
og hardware som kan betjenes intuitivt. Hvordan det fungerer, 
har iPhone, iPad og Co allerede vist.  

Suksessoppskrift Enkelhet 
Om det er «Ease Unlimited», «Simpleksitet» eller lignende be-
tegnelser som gjelder – trenden har oppstått, fordi mennesket 
faktisk har behov for det. Trenden er også på full fart inn i be-
driftsprosesser. Det er etterspørsel etter reduksjon av komplek-
sitet, transparens (gjennomsiktighet) og høyere effektivitet for 
å kunne redusere tidsbruken i prosesser og arbeidsoppgaver. 
Konkurrenter, nye forskrifter og teknikker fører likevel til at pro-
duktenes egenskaper og funksjoner stadig må videreutvikles. 
Den som greier å oppnå mer med mindre, oppnår en avgjøren-
de fordel overfor konkurrentene. Schüco`s svar på utfordringen 
er SimplySmart. 

Den innovative teknologien står for enkelhet, flek-
sibilitet og kostnadssikkerhet i planlegging, pro-
duksjon og montasje. Dette gjøres for eksempel 
gjennom å slå sammen og optimalisere produkt-
grupper, grensesnitt og verktøy, samt skreddersy 
software-verktøy for planleggingsprosessen. For 
arkitekter, fasadeentreprenører og byggherrer be-
tyr Schüco SimplySmart kontinuerlig utvikling og 
forbedring av innovative teknologier og prosesser i 
den kjente Schüco-kvaliteten, som skaper tids- og 
kostnadssparende rutiner på kontoret, i verkstedet 
og på byggeplass. 

SimplySmart ble for første gang presentert for to år 
siden på BAU 2013 i München med introduksjonen 
av det nye beslaget Avantec SimplySmart. Beslaget 
viste et revolusjonerende montasjeprinsipp. På BAU 
2015 fulgte Schüco opp med flere produkter innen 

SimplySmart:  
– Innovasjoner for effektiv planlegging, 
produksjon og montasje 

En konkurranse-
dyktig produksjon 
og montasje 
Tekst: Ellen Tidemann

Med de stadig skjerpede kravene til våre produkters 
tetthet og isolasjonsegenskaper, har kompleksiteten 
i Schücos profilsystemer ført til en mer krevende 
bearbeiding og produksjon. Dette har Schüco nå tatt 
tak i, og vi har satt fokus på å forenkle produksjons-
prosessen for å spare kostbar tid i verkstedet. 

I tett dialog med våre partnere har vi studert og 
analysert prosessene for vindusproduksjon.  Dette 
samarbeidet er essensielt, og den kompetansen 
våre produsenter innehar er svært viktig i vårt arbeid 
med stadig å utvikle og forbedre våre systemer. 
Resultatet har blant annet blitt det nye prisvinnende 
vindusbeslaget AvanTec SimplySmart, nye omløpen-
de midtpakninger og ny glassfalsisolasjon. Alle ny-
hetene følger prinsippet om tidseffektiv og forenklet 
produksjon. Dette konseptet brakte Schüco Simply 
Smart helt til topps i sin klasse i «reddott award 
2014», og product design reward fra iF 2014.

Vår satsning på tids- og kostnadseffektivisering for 
våre partnere gjelder ikke bare vindussystemene. 
Prinsippene om å forenkle sammensetningen av 
våre profilsystemer, har ført til utviklingen av et helt 
nytt dørsystem, ADS SimplySmart. Med nye profiler 
og en halvering av antall artikler, sørger vi for at våre 
partnere blir enda mer konkurransedyktige på både 
pris og kvalitet. En betydelig effektivisering av pro-
duksjonsprosessen går ikke på bekostning av gjen-
nomført funksjon, design og teknikk, egenskaper 
som alltid har vært Schüco`s varemerke.

SimplySmart-teknologien. Blant annet ble fasade-
løsningen Schüco FWS 35 PD i Panorama Design 
med unike slanke profilbredder på kun 35 mm og 
isolasjonsytelser på passivhusnivå vist fram. Schüco 
FWS 60 CV er en fasade med integrert dreie-vipp-
vindu og en profilbredde på kun 60 mm. Den nye 
dørplattformen Schüco ADS SimplySmart har utmer-
kede systemegenskaper som høy energieffektivitet 
og forbedret statikk med fleksible profildybder. Den 
nye mekatroniske beslagsgenerasjonen Schüco 
TipTronic SimplySmart er nærmest lydløs og vindus-
drevet er fullstendig integrert i profilen. 

Med Schüco SimplySmart understreker Schüco, 
som ledende teknologi- og innovasjonsdriver på 
markedet, sitt krav om alltid å være ett steg foran.  

Ellen Tidemann, Area Sales Manager   

Stilrent design med Simply Smart vindusbeslag.

Enklere monta-
sje gir kortere 
produksjonstid. 
Funksjon og 
estetikk i sam-
spill gir opti-
malt resultat 
og den beste 
brukervennlig-
heten.



10 11

SchüCal og SchüCad har blitt oppdatert 
med nye funksjoner som gjør bruken  
enda enklere og mer intuitiv. SchüCal opp- 
dateres jevnlig i takt med katalogene, 
og informasjonen er alltid i samsvar med 
katalogene. Nye SchüCal-funksjoner 
effektiviserer registrering, kalkulasjon, 
tilbuds- og regningsutskrifter med tilhø-
rende detaljtegninger, produksjonslister 
og bestillingsunderlag. Dette gjelder både 
for Schüco aluminiumsystem og Schüco 

Jansen stålsystem. Oversendelsen av 
SchüCal-elementene til den utvidede 2D-
og 3D-konstruksjonssoftware SchüCad, 
skjer ved hjelp av et lettvint grensesnitt. 

Nytt i SchüCad: tilgang til Schüco artikkel- 
og arkitektbibliotek hvor man kan hente 
snitt-tegninger av en enkel artikkel, pro-
fildetalj eller tilslutninger mot bygnings-
kropp. De forhåndsdefinerte detaljtegn- 
ingene fra CAD-biblioteket fremskynder 

produksjonen av konstruksjonstegning- 
ene. 

SchüCal mobile
Med den nye App SchüCal mobile tilbyr 
Schüco nå muligheten til å hente prosjekt- 
data og dokumenter hvor du enn er – 
både online og offline. Med online-tilgang 
kan posisjonsdata hentes direkte på  
byggeplassen.

Enkel planlegging og kalkulasjon 
 – effektiv konstruering og produksjon 

Integrert maskinstyring med 
SchüCam
SchüCal lagrer og tilpasser alle nødvendige profilbearbeidings- 
data som kan 3D visualiseres og tilpasses til prosjekt- 
kravene. Deretter overføres data til SchüCam som styrer de 
forskjellige sagtyper og CNC-maskiner. 

Det optimerte samspillet mellom alle Schücos program-
varer og videre mot Schüco-maskinene sikrer en fleksibel 
tids- og kostnadssparende arbeidsforberedelse, samt en 
kvalitetsproduksjon med redusert feilpotensial. 

Schüco jobber tett 
sammen med investor- 
er, byggherrer, arkitekt- 
er, rådgivere, entrepre-
nører og håndverkere. 
I den forbindelse tilbyr 
Schüco maskiner, pro-
gramvarer, tegninger 
og dokumentasjoner for 
å optimalisere planleg-
ging og produksjon av 
Schücos systemløsning- 
er i byggeprosjekter. 

Den nye verkstedterminalen 
Den nye verkstedsterminalen sørger for enda mer rasjonelle verkstedsprosesser 
– en unik hard- og software-pakke. Ved hjelp av en touchscreen får produksjons-
medarbeideren den mest aktuelle digitale prosjekt- og kataloginformasjonen raskt 
og enkelt. Software-pakken inneholder Schüco Docu Center og en spesiell Schü-
Cal-versjon tilpasset produksjonsprosessene. 

Effektiv kalkulering og prosjektering 

med SchüCal og SchüCad

Detaljtegninger i 2D og 3D - CAD og BIM 

Schücos CAD-bibliotek for arkitekter tilbyr 2D- 
detaljtegninger for en rask og enkel planlegging 
av prosjekter. Arkitekter som til daglig jobber med 
CAD-programmer, kan hente profilsnitt og bygnings- 
kroppstilslutninger i DWG- og DXF-format fra CAD- 
biblioteket. Utover dette, tilbys BIM-objekter for arki-

tekter og rådgivere som jobber med 3D-modell- 
eringsprogrammet Revit® eller Archicad®. BIM- 
objektene inneholder, i tillegg til geometridata, om-
fattende tekniske informasjoner (som sikkerhets- 
klasse, termiske- og lydegenskaper). 

Schüco Docu Center
Schüco Docu Center tilbyr produktinformasjon, som bestillings- og 
fabrikasjonsmanualer, arkitektinformasjon, instrukser og brosjyrer, 
i digital format til enhver tid. Schüco Docu Center er tilgjengelig i 
tre løsninger tilpasset brukernes behov og arbeidssituasjon, enten 
direkte fra en nettleser (Schüco Docu Center – Web), gjennom 
nedlastet App (Schüco Docu Center – Mobile) eller lokalt lagret på 
datamaskinen (Schüco Docu Center – Local).  Enkelt design, bruker- 
vennlighet og hjelpsomme funksjoner gjør bruken lett og sikrer rask 
tilgang til data og dokumenter. 
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Siden 1996 har det blitt produsert Schüco alumi-
niumssystemer på Enebakkneset. I løpet av den 
tiden har bransjen opplevd enorme endringer. De 
tekniske kravene til produktene blir stadig skjerpet, 
og sammen med økt konkurranse fra både norske 
og utenlandske aktører har det resultert i at Elver-
høy har vært nødt til å snu hver eneste stein for å 
forbedre sin konkurransedyktighet. I 2011 skjedde 
et generasjonsskifte i bedriften da sønnene Jan 
Remy og Tommy overtok etter foreldrene som i sin 
tid startet og bygget opp selskapet. Med friskt mot 
kastet de seg over oppgaven, og har på kort tid 
videreutviklet en av Skandinavias mest moderne 
produksjonsbedrifter i fasadebransjen. Oppskriften 
er ganske enkel, velg det profilsystemet med størst 
mangfold og de beste tekniske fortrinnene og bli 
den beste.

Jan Remy Taaje er helt tydelig på at de har vurdert 
flere profilleverandører, og landet på Schüco. De 
ønsker å kunne levere det markedet ønsker og har 
med sin lange erfaring opplevd at Schüco er det 
foretrukne profilsystem blant arkitekter så vel som 
blant private byggherrer. Når valget så er tatt, er det 
viktig for bedriften at de er så fleksible og kompe-
tente som mulig. Det er knappe marginer og det 
skiller ofte lite mellom pluss og minus på resultatet. 
Derfor har Taaje hatt en klar filosofi fra den dagen 
han overtok ledelsen av bedriften; øk kompetansen, 
øk effektiviteten og øk kapasiteten. 

Noe av det siste Finn Taaje gjorde før han trakk seg 
tilbake for å la sønnene overta, var å bygge en stor 
og flott produksjonshall, som ble ferdigstilt i 2010. 
Dermed startet Jan Remy Taaje på sett og vis med 

Presisjon og effektivitet i alle ledd med 

Schüco SimplySmart
I landlige omgivelser i Ytre Enebakk arbeider et ungt og dynamisk team med klokketro på at 
det er kvalitet og ekspertise som gir et lønnsomt resultat. Bieffekten er motiverte og engasjerte 
medarbeidere som gir det lille ekstra hver eneste dag. Suksessfaktoren er enkel, ifølge den vi-
sjonære daglige lederen, Jan Remy Taaje. Varig og stabilt partnerskap gir de beste resultatene. 
I denne tiden hvor man får inntrykk av at pris er den eneste faktoren som teller, har Elverhøy 
med sin kvalitetsbevisste og faglige integritet valgt å zoome ut fra dette snevre perspektivet, 
og opplever at markedet fremdeles foretrekker trygghet, punktlighet og kvalitet. 

blanke ark, og han valgte å fylle hallen med moderne  
produksjonsutstyr fra Schüco. Ny dobbel gjærings-
sag, ny presis glasslistsag og ikke minst det nye 
bearbeidingssenteret AF 450 gjør at Elverhøy til 
enhver tid klarer å levere et stort volum på kort tid, 
og med høyeste kvalitet på det ferdige produktet.

Schücos store satsing på å forenkle sammensetting 
av systemene passer perfekt inn i den effektiviserte  
produksjonslinjen hos Elverhøy. For 2 år siden 
lanserte Schüco det nye skjulte vindusbeslaget 
SimplySmart. Uten bearbeiding av profilene klipses 
beslagsdelene rett inn på profilen i vilkårlig rekke-
følge. Beslaget gir vesentlig kortere monteringstid 
og man oppnår en åpningsvinkel på 180°. Videre ble 
det på Europas største byggemesse Bau i München 
i januar i år presentert et helt nytt dørsystem fra 
Schüco. Her forfølges ideen om enklere og raskere 
produksjon. Antall artikkelnumre i dørsystemene  
reduseres kraftig og optimalisering gir redusert lager- 
hold. Når man så hører at prisen ikke heves og 
U-verdien blir forbedret, forstår man navnevalget på 
systemet – Schüco ADS SimplySmart. 

Noe av bakgrunnen for at Elverhøy valgte å investere 
i moderne datastyrte maskiner, er den fleksibili- 
teten og nøyaktigheten dette gir. De er i stand 
til å produsere nærmest hva som helst innenfor 
Schüco`s brede sortiment, uten å måtte supplere 
med stanseverktøy og bormaler tilpasset hvert sys-
tem. Kvaliteten på de ferdig bearbeidede profilene 
og sammensetting til ferdige elementer har også 
blitt vesentlig hevet på grunn av presisjonen det 
moderne utstyret gir. Prosessen fra prosjektering 
til produksjon blir sømløs og gir bedre effektivitet 

samtidig som bedriften får stabil service fra én leve-
randør av både profilsystem, programvare og maski-
ner. Den moderne opprustningen av verkstedet gjør 
Elverhøy til en attraktiv arbeidsplass. Unge, så vel 
som erfarne ansatte, setter stor pris på teknologi- 
satsingen, og det gjør det også enklere å lære opp 
nye medarbeidere. 

For Jan Remy Taaje er det et viktig poeng å ivare-
ta det stabile partnerskapet mellom Elverhøy og 
Schüco. Det er for den engasjerte daglige lederen 
et bevisst valg å «legge alle eggene i én kurv», 
som han spøkefullt formulerer det. Hans ønske er 
at Elverhøy hele tiden streber etter å være best i 
klassen. Han vurderer Schüco som den sterkeste 
systemutvikleren og samarbeidspartneren innenfor 
sin bransje, og bygger kompetansen i bedriften opp 
rundt dette. Han anser at et lojalt partnerskap gir det 
beste resultatet.

Parallelt med denne formidable satsningen, foregår 
det en modernisering også i prosjekteringsfasen. 
Taaje har selv utviklet en internettbasert forret-
ningsstyringsplattform som gjør det enklere for de 
ansatte og ledelsen å følge prosjektene i alle faser. 
Her visualiseres utviklingen i ethvert prosjekt og det 
varsles dersom man ligger bak planlagt fremdrift. 
På denne måten kan man raskt informere resten av 
teamet i statusmøter, og tiltak kan settes inn der 
det er nødvendig. Etter hvert som erfaringsdata og 
data fylles inn i systemet, vil Elverhøy sitte med ver-
difull informasjon som vil bidra til å lese markedet, 
kundene og å analysere hvor bedriften tjener penger.  
Resultatet blir en bedrift som forstår alle ledd i alle 
prosesser, og evner å gjøre nødvendige justeringer 

til riktig tid. I en bransje med tung konkurranse fra 
lavkostland, velger Elverhøy å møte denne med kva-
litet, kompetanse og personlig oppfølgning av alle 
sine kunder. Dette gir gode resultatet. Det er smart, 
ganske enkelt SimplySmart.

Tekst: Ellen Tidemann 
Bilder: Schüco

Stefan Baath styrer bearbeidingssenteret rutinert fra 
pc-skjermen. 

Ordnung muss sein i lagerhallen hos Elverhøy. 

Serieproduksjon i lyse og flotte lokaler.

Daglig leder Jan Remy Taaje har full kontroll med sitt 
spesialutviklede prosjektstyringsdataverktøy. 
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Tekst: Hanne Sofie Flem   
Foto: Harald Aase 

Schüco Premium Partner er et samarbeidskonsept 
bestående av fire norske fasadeentreprenører. Dis-
se har valgt å bli bedre enn konkurrentene i nisjen 
arkitekttegnede premiumboliger i sin region. Alle 
fire har lang erfaring på boligmarkedet og ser mu-
ligheten av å styrke sin posisjon ytterligere. Læring 
står høyt på listen – både av hverandre og ved hjelp 
av kurs fra Schüco. Det jobbes hardt for å få til kva-
litet i alle ledd i verdikjeden – fra privatkunden tar 
kontakt til produktet er montert og man er sikker 
på at produktene fungerer som tenkt hos kunden. 
Schüco Premium Partner danner en plattform for 
utveksling av erfaringer og samkjøring av kommuni-
kasjonen på privatmarkedet. 

For å bli en Premium Partner må bedriften blant 
annet ha god teknisk kompetanse og lengre erfaring 
på privatmarkedet. Partneren blir skriftlig sertifisert 
i en samarbeidsavtale med Schüco for perioder av 
et år. Dette for å garantere kvaliteten og samkjøre 
satsingsstrategien for det kommende år. 

Det gjelder å  
finne sin posisjon 
i markedet 
Tekst: Hanne Sofie Flem  

I et marked med små marginer og høyt prispress 
er det viktig å holde tungen rett i munnen og tenke 
gjennom hva som er markedet ditt.  Vil du være 
billigst, vil du være best eller prøver du på noe midt 
imellom? Her må det velges en klar strategi for å 
unngå å gå i fellen og sende ut et udefinerbart bud-
skap. Hvis priskampen blir for tøff, så er det en ting 
å gjøre: bli bedre enn din konkurrent. En kvalitets-
strategi betyr ikke at bedriften må være best på alt. 
Finn ditt område, din spesialitet og bli skikkelig god 
på det. Vit hva konkurrentene kan og ikke kan, og 
utnytt det. Kjenn markedet ditt og kundens behov. 
Finn ut hva du kan best og forbedre det – jevnlig. 

Å fokusere på intern kompetanse er aldri bortkastet. 
Ikke bare fører det til bedre kvalitet i verdikjeden, 
det fører også til økt motivasjon hos medarbeider-
ne. En verdikjede består av mange kontaktpunkter 
og ledd, som utgjør det helhetlige bildet av bedrif-
tens kvalitet. Inntrykket en kunde får av en bedrift 
er sammensatt og det er viktig å være klar over hvor 
inntrykkene skapes og hva som forventes av deg. 
Det er noe av det vi jobber med i Schüco Premium 
Partner. 

Schüco Premium Partner 

- Sammen står vi sterkere
F.v. Jan Remy Taaje (Elverhøy), Bjørn Braadland, Ole Sæland 
(begge Farstad) og Ole Straumsheim (Straumsheim) utveksler 
erfaringer fra privatmarkedet under årets første Premium 
Partner treff på Enebakkneset

Hanne Sofie Flem, Marketing Manager 
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Hvert år trekker Schüco Norge en vinner av «Årets bo-
lig» blant Schüco Premium Partner-medlemmer. Den 
boligen som vinner er Schücos favoritt når det gjelder 
arkitektur, produktvalg og leveranseprosess. Denne 
gangen gikk prisen til Farstad Glass & Aluminium AS 
og boligen «Revheim», tegnet av arkitekt Tommie 
Wilhelmsen. 

Schüco Premium Partner Farstad Glass & Aluminium 
AS holder til i Ålgård, like utenfor Stavanger og stod for 
leveransen av vinduer, skyve- og foldedører til «Rev-
heim». Bedriften er en av de faste samarbeidspartner-
ne til arkitekt Tommie Wilhelmsen. «Vi kan tilby det 
profilsystemet arkitekt og byggherre ønsker seg og 
det er vi glade for», sier daglig leder Bjørn Braadland. 
Bedriften har lang erfaring med leveranser til boliger 

Arkitektens hjørne 
Tommie Wilhelmsen har siden 2002 drevet 
Wilhelmsen Arkitektur og har i dag 4 ansatte 
arkitekter. Kontoret holder til i sentrum av 
Stavanger og har lang erfaring med eneboliger 
og hytter av høy standard. ”I denne type pro-
sjekter er det stort fokus på presis detaljering, 
gode materialer og skreddersydde løsninger. 
Schüco har veldig smekre profilsystemer, 
kombinert med høy kvalitet og velprøvde pro-
dukter” mener Wilhelmsen. Han sier samtidig 
at han er glad for å ha flere Schüco partnere i 
nærheten. ”Samarbeid over tid og lokale leve-
randører er viktig for å få til gode og effektive 
byggeprosjekter”, avslutter han. 

Farstad Glass og Aluminium AS 
vant «Årets bolig 2015» 

og tar gjerne på seg krevende oppdrag til privatmar-
kedet. «Etter at vi begynte å produsere foldedører fra 
Schüco, er det blitt favorittproduktet. Vi har levert mer 
enn 30 bare det siste året og antallet øker fra år til år». 
Ole Sæland, prosjektansvarlig hos Farstad, mener 
at foldedører generelt sliter med et dårlig rykte. Han 
mener produktet forbindes med dårlige egenskaper 
og kvalitet. «Men når vi tar kunden med inn i produk-
sjonen og viser dem hva en Schüco foldedør er, så er 
det den de bestiller», sier Ole og ler. «Ingenting kan 
måle seg med Schüco sin foldedør. Markedets beste», 
legger han til. 

Farstad Glass og Aluminium AS leverer med sine 10 
ansatte systemer til praktfulle prosjekter. De jobber 
for å yte det lille ekstra som slike eneboliger krever. 

«Boligen er byggherrens stolthet og produktene og 
eiendommen må håndteres med silkehansker», sier 
Ole. Med egne montører beholder bedriften kontrollen 
over kvalitet og kompetanse på byggeplass. 

I tillegg til å ha spesialisert seg på Schücos foldedø-
rer, leverer Farstad en rekke vinterhager i systemet 
Schüco CMC 50. «Vi opplever en økende etterspørsel 
etter fullisolerte vinterhager, hvor byggherre ønsker å 
ha en følelse av å være ute hele året – uansett vær», 
sier Braadland. Han er veldig fornøyd med at Schüco 
kan tilby et komplett system med innebygd drenering 
og muligheter for problemfritt å kunne implementere 
vinduer, dører og skyvesystemer. «Det fjerner usikker-
het og problematiske grensesnitt, samtidig som kalku-
lasjonen blir korrekt», sier Sæland. 

«Vi opplever en økende etterspørsel 
etter fullisolerte vinterhager, hvor 
byggherre ønsker å ha en følelse av å 
være ute hele året – uansett vær»

Tekst: Hanne Sofie Flem
Foto: Wilhelmsen Arkitektur AS 
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En helhetlig prosjektering av glassfasader har av-
gjørende betydning for bygningens funksjoner. Den 
har mange oppgaver som må ivaretas for å sikre 
optimal energibruk og et godt innemiljø for bruker-
ne. Fasaden beskytter mot ytre påvirkning samtidig 
som den gir mulighet til dagslysutnyttelse, utsyn og 
god ventilasjon. Fasadens kompleksitet avhenger av 
klima, beliggenhet og ulike krav til funksjon, design, 
sikkerhet og energibruk. Schücos standardfasader 
er utviklet for å ivareta krav på ulike nivåer og legger 
til rette for mest mulig designfrihet. De imøtekom-
mer behov i markedet og forenkler hverdagen for 
fasadeentreprenøren, som ved hjelp av få tastetrykk 
kan hente frem tegninger og dokumentasjon ved 
hjelp av Schücos software, SchüCal. Standardløsnin-
ger garanterer trygge og gjennomprøvde konstruk-
sjoner, samtidig som kostnads- og tidsplanlegging 
forenkles. 

Krevende spesialkonstruksjoner 
Likevel finnes det fasader som avviker fra stan-
dard-konsepter og som ikke kan gjennomføres med 
lagerførte produkter. Enkelte av prosjektene løser 
fasadeentreprenøren selv ved hjelp av intern kom-
petanse. Et eksempel er «Schweigaardsgate 21-23» 
i Oslo, levert av Bolseth Glass AS. Her ble det blant 
annet levert en spesialkonstruert, luftet dobbelt-
fasade med åpningsluker. Prosjekter som krever 
spesialløsninger, håndteres med støtte fra Schücos 

Spesialkonstruerte glassfasader 
prosjektavdeling. Her utvikles de mest spektakulæ-
re fasadekonstruksjoner på grunnlag av arkitektens 
og byggherrens ønsker. Fasadeentreprenør, arkitekt 
og Schüco samarbeider tett for å oppnå ønsket 
løsning samtidig som byggetekniske krav ivaretas. 
Brann- og innbruddssikkerhet, samt maksimale 
dimensjoner på glass og åpningsbare enheter er 
blant faktorene som setter premisser for utførelsen. 
Når det er sagt, finnes det få begrensninger innen 
spesialdesign.

Standardløsninger bygges som prototyper i 
Schücos testverksted og testes i teknologisenteret 
før lansering. Spesialløsningene må ofte prøves ut 
for det enkelte prosjekt. Disse kan gjennomføres 
i Schücos teknologisenter i Bielefeld. Prototypen 
bygges hos fasadeentreprenør og fraktes til Tysk-
land for utprøving, slik som ved «Jonsvollkvarta-
let», prosjektet på bildet. Elementet ble bygget 
i Sandane hos Bolseth Glass AS og sendt til Bi-
elefeld der prototypen ble testet med hensyn til 
regn- og vindtetthet. Dermed garanteres kvalitet, 

TESTING I SCHÜCO`S  TEKNOLOGISENTER
sikkerhet og energi også på de mest utfordrende 
fasadekonstruksjonene! 

Sammen med våre Schüco partnere utvikles lan-
dets mest fascinerende og spektakulære bygnings-
fasader som dekorerer og inspirerer innbyggere 
og besøkende hver eneste dag i alle landets byer. 
Flere eksempler på spesialkonstruerte bygningsfa-
sader finnes i Schücos referansebibliotek på 
www.schueco.no.  

Spesial- 
konstruert 
glassfasade  
med utsikt 
mot Barcode- 
rekken. 
Levert av 
Schüco Part-
ner Bolseth 
Glass fra 
Sandane.

Schücos testsenter i Bielefeld gjennomfører egne og kunde- 
spesifikke tester på blant annet vind-, regn- og lydtetthet, skudd, 
eksplosjon og innbrudd.
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DGNB, Leed og Breeam representerer 
helhetlige metoder for å rangere bygnin-
gers eller områders totale miljøprofil. I 
Norge er det Breeam som representerer 
den foretrukne metoden for å miljøklassifi-
sere bygninger, ved bruk av Breeam NOR 
manualen utarbeidet av Norwegian Green 
Building Council. Systemet har vært be-
nyttet internasjonalt siden 1990 og er det 
eldste og mest utbredte.

I Norge ønsker stadig flere byggherrer 
og eiendomsutviklere å oppnå en Bre-
eam-klassifisering da denne i tillegg til 
miljøprofilen bidrar til økt lønnsomhet. 

Ordningen har følgende målsetninger:

• Redusere byggs påvirkning på miljøet

• Gjøre det mulig å anerkjenne bygg ut  
 ifra dets miljøstandard

• Tilby troverdig miljøklassifisering og  
 -sertifisering for bygg

• Stimulere etterspørselen etter  
 bærekraftige bygg

Og den har følgende formål:

• Gi anerkjennelse i markedet til bygg  
 med lav belastning på helse og miljø

• Sikre at beste miljøpraksis blir inn- 
 arbeidet i bygg

• Fastsette kriterier og standarder som  
 overgår de som kreves ved forskrift, og  
 utfordre markedet til:

o Utvikle innovative løsninger som  
 minimerer byggs miljøpåvirkning

o Bevisstgjøre eiere, brukere, designere  
 og de som drifter byggene om fordele- 
 ne ved bygg med høy miljøstandard

o Støtte virksomhetenes prioritering av  
 samfunnsansvar og dokumentere fram- 
 gang i forhold til miljø.

Breeam-klassifiseringen omfatter bygget 
som helhet og legger ingen føringer på 
enkeltprodukter utover krav om at visse 
farlige stoffer ikke er benyttet. Schüco-
systemene har betydelig potensiale til 
positive bidrag innen flere av bedøm-
mingskategoriene. Dette er dokumentert 
av et uavhengig eksternt rådgivningsfirma 
i Tyskland, Drees & Sommer AG.

Sertifiseringen er bygget opp over et 
poengsystem. Poeng oppnås innen ti ka-
tegorier der Schüco systemene kan bidra 
vesentlig innen «Helse og innemiljø» og 
«Energi», men også «Ledelse» og «Mate-
rialer».

Kvaliteter som isolasjonsegenskaper, 
mulighet for utsyn, dagslysutnyttelse, 
solbeskyttelse, ventilasjonsmuligheter, 
bestandighet, resirkulerbarhet og enkelt 
vedlikehold er vesentlige.

Analyser gjennomført av Drees & Sommer 
i samarbeid med PE International doku-
menterer at aluminium er jevnbyrdig med 
treverk og pvc med tanke på bærekraft.
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Profilteam AS på Hamar, har som en av Norges 
toneangivende fasadeentreprenører gjennom en 
årrekke gjennomført mange store prosjekter. I 
senere tid gjelder det også bygg med Breeam-
klassifisering. Ofte berøres fasadeentreprenøren 
kun av kravene til fravær av giftstoffer, anvisninger 
for vedlikehold eller behov for skaffe til veie EPD`er 
(environmental product declaration). Sistnevnte 
kan enkelt hentes ut i fullstendig (18 sider) eller 
komprimert (3 sider) utgave fra SchüCal, softwaren 
fasadeentreprenøren bruker i forbindelse med 
elementkalkulasjon. Dette er en standardisert 
dokumentasjon av et produkt med hensyn til 
dets påvirkning på miljøet, og som gjør det mulig 
å sammenlikne ulike produkter direkte. Videre 
finnes sikkerhetsdatablader tilgjengelig for alle 
relevante produkter slik at Schüco-systemene kan 
dokumenteres komplett.

Profilteam har nylig avsluttet «Papirbredden III» i 
Drammen og er i disse dager i ferd med å sluttføre 
fasadearbeidene på OCCI (Oslo Cancer Cluster 
Innovasjonspark), begge prosjekter med krav til 
et Breeam-nivå. De har vunnet fasade-kontrakten 
for «Sundtkvartalet» med Skanska som byggherre 
og utførende entreprenør. Målsettingen er å 

BREEAM NOR er 
kommet for å bli 

Thomas Aasen, prosjektsjef 

Profilteam på Hamar  
ser muligheten i Breeam 

oppnå Breeam Excellent. Gjennomsnittlig U-verdi 
på fasadene er satt til 0,71W/m2K. For best mulig 
utnyttelse av dagslyset benyttes hovedsakelig glass 
uten solbeskyttelses-belegg i kombinasjon med 
utvendig screen. Dette er kriterier som enkelt løses 
med standard Schüco systemer. Videre stilles krav 
til ISO 14001-sertifisering av ledd i forsyningskjeden, 
EPD-dokumentasjon av sentrale elementer i fasader 
og tak, og naturlig nok krav om å dokumentere 
fravær av farlige stoffer i systemløsninger og 
innfestingsmaterialer.

Tor Bergseng har, som medeier og prosjektleder i 
Profilteam, omfattende erfaring med håndtering av 
store prosjekter. Han påpeker at det er tidkrevende 
å sette seg inn i alle nødvendige aspekter knyttet 
til et økende omfang av dokumentasjonskrav i 
byggebransjen. Intensjonen med miljøsertifisering 
er god, og nye bygg kan blant annet vise til 
betydelig lavere energiforbruk. Likevel er det 
viktig og nødvendig at involverte aktører høster 
erfaring gjennom konkrete prosjekter for å kunne 
komme fram til et grensesnitt for informasjon 
og dokumentasjon som gavner formålet, sier 
Bergseng. Han ser også at nye krav innebærer en 
mulighet til å skaffe et fortrinn overfor konkurrenter 
som ikke innser betydningen av å utvikle rutiner 
tilpasset nye krav. Profilteam benytter prosjektene 
aktivt for å bygge opp sin interne Breeam-
kompetanse.

Anniken Baksjøberget og Tor Bergseng fra Profilteam 

Byggebransjen har de siste årene hatt fokus på energibruk og  
miljøbelastning knyttet til bygninger, og de fleste aktører har møtt 
ulike krav knyttet til bærekraftige produkter og teknologi. 

Byggebransjens aktører opplever 
at kravene til dokumentasjon sta-
dig øker. Intensjonen er god da 
det handler om å legge til rette 
for uhindret flyt av varer som skal 
være identifiserbare med hensyn 
til tekniske ytelser og miljømessige  
kvaliteter. 

Miljødokumentasjon har som for-
mål å minimere bygningens «fot-
avtrykk» i form av energiforbruk, 
klimagasser og giftstoffer, samt å 
stimulere til bruk av resirkulerbare 
materialer. Kravene til dokumenta-
sjon innebærer i utgangspunktet 
at seriøse aktører kan skaffe seg 
et forsprang på de mindre seriøse.

Dokumentasjonen på disse om-
rådene er i en utviklingsfase, der 
det ikke alltid er opplagt for produ-
senten hvordan dokumentasjonen 
skal presenteres, kunden vet ikke 
helt hva som skal etterspørres og 
myndighetene har ingen ferdig 
oppskrift på hva som skal kontrol-
leres og hvordan. 

En annen utfordring består i at 
den totale mengden dokumenta-
sjon kan bli så omfattende at den 
vanskelig kan tjene formålet.

Som systemleverandør arbeider 
Schüco for å etablere løsninger 
der våre partnere enkelt skal kun-
ne hente fram dokumentasjon 
som etterspørres, og vi samarbei-
der med myndigheter og entre-
prenører for å optimalisere innhold 
og omfang til best mulig å tjene 
formålet.

Tekst: Thomas Aasen 

Tekst: Thomas Aasen 
Foto: Schüco
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Papirbredden II er et av flere bygg på det 21 000 
kvadratmeter store området med samme navn i 
Drammen. Bygget inneholder et kunnskaps- og 
innovasjonsmiljø med et mangfold av ulike virksom-
heter, organisasjoner og prosjekter. Det var bysty-
ret i Drammen som i 2004 vedtok å revitalialisere 
dette området, som sies å være tidenes største 
kunnskapssatsing i byen. Her finnes tre høyskoler, 
bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et innova-
sjonsmiljø. Fellesnevneren hos dem alle er fokuset 
på kunnskapsutvikling og nyskapning. 

Papirbredden II har mottatt flere priser, blant annet 
«Årets bygg 2012» og «Drammens byggeskikkpris». 
Den sistnevnte ble gitt med følgende begrunnelse 
fra juryen: 

”Papirbredden II, hus 1, utmerker seg som et frem-
ragende urbant bygg. Et stort volum med mange 
kvadratmeter føyer seg på en overbevisende måte 
inn i en vellykket byutvikling på Grønland. Byggets 
volum er i seg selv en elegant skulpturell form, 
samtidig som hver av byggets ulike og fint nyanser-
te fasader gir noe positivt til byrommene de hen-
vender seg til.” 

(Kilde: www.papirbredden.no) 

Papirbredden III 
Profilteam AS (se artikkel på forrige side) leverte 
Schüco passivhusfasade FW 50+ SI og andre 
Schüco produkter til Papirbredden II i 2011/2012. 
Leveransen til Papirbredden III (bildet) ble avsluttet i 
mai og bedriften har levert hele 2100 kvadratmeter 
fasade, hvorav den skråstilte fasaden, som heller 
17 grader bakover, er på ca. 740 kvadratmeter. Erik 
Skåden hos Profilteam forteller at fasaden i prinsipp 
er bygget som et glasstak og er bygget i Schüco 
FW 50+.HI. «På de sør- og østvendte fasadene 
var det ikke mulig å få til utvendig solskjerming, så 
derfor ble det brukt solavskjermende glass på deler 
av fasaden», sier Skåden. På skråfasaden er det i 
tillegg til solskjerming i glasset også benyttet selv-
rensende glass. Totalt er det levert ca. 50 slagdører 
og automatikkdører innvendig og utvendig i ulike 
systemer: Schüco AWS/ADS 50.NI, Schüco ADS 80 
FR60, Schüco ADS 65.NI.FR30. 

Prisvinner kledd i Schüco FW 50+

Fakta om prosjektene Papirbredden II og III:  
Byggherre: Papirbredden Eiendom (eies 60% av Entra 
Eiendom og 40% av Drammen kommune) 
Arkitekt: LPO Arkitekter  
Hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS 
Schüco Partner: Profilteam AS  

Moderne arkitektur i samspill med historiske 
bygninger på det gamle fabrikkområdet Papir-

bredden i Drammen. Foto: Jiri Havran
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I 19. januar 2015 var det igjen klart for Schücos store 
happening i München. Med mottoet «Byggingens 
fremtid» ble den verdensledende messen innen 
arkitektur, byggematerialer og -systemer åpnet. 
Schüco var i år også med sine 2000 kvadratmeter 
messens største stand.  Med et stort antall partne-
re og arkitekter reiste Schüco Norge ned til Bayern 
i to puljer. Fast i programmet var blant annet en 
guidet rundtur på Schüco-standen og avsluttende 
middag og fest i den berømte Løwenbräukeller. 
Messen viste også denne gang hvorfor den er Eu-
ropas største byggemesse, og etter to dager var 
lageret for inntrykk fylt opp hos de fleste. Igjen - to 
vellykkede turer til BAU! 

I år var temaet for Schücos stand «HOME. WORK. 
LIFE.» Bygningen er midtpunktet. Vi bor, jobber og 
lever i dem. De store byene vokser og bygninger 
reiser seg – det ene høyere enn det andre. Kva-
dratkilometer med glassfasader, som skal fungere 
som et beskyttende skall rundt byggets indre. Hos 
Schüco utvikles det aktive fasadekonstruksjoner 
med integrerte funksjonselementer, som gjennom 
hele byggets livssyklus skal sikre optimal energispa-
ring, komfort og sikkerhet. De skal sørge for å utnyt-
te solstrålene og solvarmen på vinteren og skjerme 
om sommeren, de skal åpne og lukke vinduer og 
lufteluker når luften i rommet har behov for å skiftes 

ut, og de skal gi mulighet for integrert, desentral 
ventilasjon, slik at hver bruker kan avgjøre beho-
vet sitt. Bygningsfasaden kan også utstyres med 
intelligent LED-belysning i profilene, slik at bygget 
oppnår et individuelt uttrykk selv i mørket. Utover 
funksjoner som Schüco benevner som intelligent 
funksjonalitet, spiller friheten til å designe og forme 
bygget en stor rolle. Det ene skal ikke sette begren-
singer for det andre. Med fasadeinnovasjonen Para-
metric System kan arkitekten planlegge avanserte 
geometriske strukturer effektivt slik at kostnadene 
begrenses og produksjon og montasje kan skje 
effektivt - uten store overraskelser. 

Schüco presenterte samtidig systemløsninger for 
energieffektiv fasademodernisering, som muliggjør 
en rehabilitering av bygg i drift og som tar hensyn 
til utfordringene i en slik prosess. Kostnads- og tids-
forutsigbarhet er sikret gjennom systemtankegang. 
Her kan eier velge ulike tilleggsløsninger for å øke 
komforten og sikkerheten i bygget. Avhengig av 
valgt løsning er rehabilitering til både passivhus- og 
plusshusnivå mulig.

Selv i private hjem, går utviklingen mot mer kom-
fort, sikkerhet og design. Schüco presenterte inno-
vative konsepter som legger til rette for dette. 

Takk for turen til BAU 2015 

– HOME. WORK. LIFE
Tekst: Hanne Sofie Flem
Bilder: Schüco 

Deltakerbedrifter: R. Daaland AS, Farstad Glass og Alumi-
nium AS, Profilteam AS, Snekkermester Birger Morstøl AS, 
Prosjekt Vest Bygg AS, Gjesdal Aluminium AS, Skaalevik 
Glass, Elverhøy Aluminium og Glass AS, Ove Straumsheim 
AS, Bolseth Glass AS, Westbys Lås & Innbruddssikring AS, 
Glassteam AS, Kebo Glass AS, Glass og Fasadeforeningen

Deltakere Bau «Arkitektgruppen» 
Spor Arkitekter, Xform AS, Nordic Office Of Architecture AS, On arki-
tekter og ingeniører AS, Narud Stokke Wiig, Arkitekt Lars B. Jørgensen 
(vinner), Backe Entreprenør Holding, Sunniva Rosenberg Arkitektur, 
Glass og Fasadeforeningen, Nicopan AS / NNA, Sivilarkitekt MNAL 
Espen Surnevik, Riis Glass og Metall AS

Schüco Parametric System var et av de store høydepunktene på messen.
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Bli kjent med  
senior-rådgiver  
Tom Erik Wiger 
Bygningsingeniør Tom Erik Wiger er ikke 
et ukjent ansikt ute i de norske arkitekt-
kontorene. I snart 16 år har han reist 
landet rundt i all slags vær, blitt stoppet 
av snøstormen på fjellet, fått kjenne på 
Vestlandets verste kuling, nytt midnatts-
solen i Nord-Norge og kjørt endeløse E6 
på ensomme vinterkvelder. Selv om lange 
arbeidsdager borte fra heimen til tider 
preger arbeidssituasjonen, virker det som 
han trives med det han gjør. Selv har han 
en klar formening om hva som er suksess-
faktoren i en slik jobb.    

Hvorfor startet du i Schüco?  
Jeg fikk sjansen til å bli bedre kjent med 
et varemerke jeg var nysgjerrig på og 
interessert i, ut i fra min tidligere jobb i 
bransjen som produsent. 

Hvordan føler du at markedet har for-
andret seg gjennom de årene du har 
jobbet hos Schüco?  
Markedet har vært tøft lenge, og er noen 
ganger så konkurransepreget at det går 
på bekostning av den kvalitet vi besitter 
og gjerne vil levere. Vi skulle gjerne sett 
at det oftere ble valgt den mest hensikts-
messige og levedyktige løsningen. Sterke 
krefter i innkjøpsleddet presser noen gan-
ger prisene så hardt at marginene blir for 
små for de gode løsningene, og man fris-

tes til å levere enklere løsninger. For ofte 
ser jeg at dette handler om å konkurrere 
med lavere kvalitet i stedet for likeverdige 
produkter. Men vi ser en klar trend til at 
byggherre selv engasjerer seg i prosjekt- 
ene sine, og med det kommer fokus på 
riktig kvalitet tilbake. De tekniske kravene 
er blitt mye strengere, og her er vi beredt 
til å følge utviklingen.

Hvordan var din start i Schüco?  
Jeg erfarte tidlig at bransjeerfaringen var 
viktig og trygg for meg. Videre har jeg 

alltid hatt som mål å gi Schüco et sterkere 
feste ute i det norske markedet via arki-
tekter og øvrige beskrivende ledd i pro-
sjekteringsfasen. 

Hvordan har behovene hos arkitekten 
endret seg?  
Tidligere hadde nok arkitektene mer makt 
i gjennomføringen av en byggesak fra A-Å, 
særlig før totalentreprisen ble domineren-
de. Dette varierer selvsagt fra prosjekt til 
prosjekt og behovet for vår støtte er fort-
satt stor, men kanskje ikke så mye ”skul-

Schüco er markedsledende i Norge på vinduer, dører og fasader i aluminium og en av de viktigste 
grunnene til det er den kontinuerlige rådgivningen ut mot arkitekter og rådgivere. For å fortsette den 
gode trenden og samtidig spille på det Schüco er god i, ansatte bedriften i 2014 tre nye ingeniører – 
alle i rollen som rådgivere ut mot arkitekter, rådgivere, totalentreprenører og byggherrer.

der ved skulder” som tidligere.   
Arkitekter behersker alle former for data- 
behandling og er på den måten mer 
selvhjulpne fra nettsider og programvare.  
Allikevel kan forståelsen for et problem 
eller oppgave fortsatt være enklere å 
jobbe seg gjennom ved å ta et møte med 
oss. Faglig erfaring og kunnskap er fort-
satt uvurderlig.

Hva liker du ved jobben?  
Utfordringene som preger den utrolig  
raske utviklingen i byggebransjen gene-
relt, er krevende og spennende. Men  
viktigheten av å komme frem til et opti-
malt resultat for at vi i Schüco Norge ge-
nererer gode løsninger for virksomheten 
gjennom våre partnere /produserende 
kunder, er hva jeg brenner mest for. 

Hvordan greier du å holde motet oppe 
på lange turene og reisene?  
Vel, jeg reiser jo vesentlig rundt i bil og 
underveis hører jeg på musikk eller en 
lydbok. Ellers vet jeg at jeg er på vei til 
hyggelige møter med forventningsfulle 
arkitekter og andre bransjefolk. Enten 
de er avtalte eller om jeg kommer på 
uventet besøk. Gode telefonsamtaler er 
det også nok av tid til bak rattet og skal 
ikke undervurderes. Det hender jeg også 
får satt av tid til en strekk på beina, jeg 
elsker fjellet - sommer som vinter.

Hvilke geografisk område dekker du 
nå?  
Deler av Oslo, Østfold og Vestlandet  
generelt.

Vi møter  
Samim Azimi  
Samim Azimi fullførte i 2014 det såkalte 
Junior Sales Programme, et internt trainee- 
program hos Schüco. I et og et halvt år var 
han innom ulike områder i organisasjonen 
og fikk være med på ulike prosjekter –alt 
for å lære om Schüco og markedet. Som 
en trainee har han vokst til å bli en rådgi-
ver med god faglig bredde og innsikt. Han 
har kjennskap til hele prosjektets verdikje-
de, noe som gir ham en god forståelse for 

hvordan målgrupper og marked fungerer. 
Dette er viktig i hans rolle som rådgiver 
både mot arkitekt og entreprenør. Men 
hva skiller egentlig rådgivningen mot de to 
målgruppene? Vi spør han selv. 

Hvordan vil du beskrive din stilling hos 
Schüco?  
Min stilling innebærer byggteknisk rådgiv-
ning mot alle involverte i et byggeprosjekt: 
byggherre, arkitekt og entreprenør. Dette 
innebærer en spennende og aktiv hverdag 
med forskjellige oppgaver som må løses.

Hvordan skiller du mellom rådgivning 
hos arkitekt og entreprenør?  
I rådgivning mot arkitekter ligger fokuset 

mer på design og byggteknikk. Her går jeg 
ofte inn i detaljprosjektering og får hen-
vendelser angående overgangsdetaljer i 
prosjektet, u-verdi beregninger og dimen-
sjonering av fasader.

I dialogen med entreprenører diskuteres 
konstruksjonsteknikk på en mer generell 
basis. Her ønsker de som regel å få mer 
kunnskap om systemtekniske egenska-
per for våre produkter, som for eksempel 
brann, lyd og sikkerhet.

Hvordan ser arbeidshverdagen din ut?  
Til daglig jobber jeg som byggteknisk råd-
giver på kontoret, men drar regelmessig 
ut på befaringer, prosjektmøter eller fore-

Firedobling av satsingen mot 

arkitekter, rådgivere og totalentreprenører

 Thomas Aasen har etter mange år kom-
met tilbake til Schüco og er en erfaren 
byggingeniør i bransjen. I Schüco er han 
ansatt som prosjektsjef med fokus på de 
litt større prosjektene. Han er daglig i kon-
takt med både byggherrer, entreprenører 
og arkitekter, hvor han både bistår i pro-

sjektering og bygger relasjon mellom ulike 
parter i en byggeprosess. Et av hans store 
områder er miljøsertifiseringen, BREEAM 
NOR (mer om dette på side 20). 

I tillegg til å styrke teamet med  Thomas, 
ansatte Schüco Samim Azimi og Yau 

Luong. Sammen med Schücos senior-- 
rådgiver, Tom Erik Wiger, skal de reise land 
og strand for å bistå arkitekter med pro-
sjekteringen til Norges fremtidige  
bygningsmasse.

Tom Erik Wiger, Area Project Manager

Yau Luong og Samim Azimi (t.h.) 
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Gode, bærekraftige prosjekt 
krever ærlig samarbeid  

Lenge har systemleverandører og totalentreprenører levd  
separate liv. Bindeleddet mellom partene har alltid vært fasade- 
entreprenøren, som til enhver tid har vært under press både 
med tanke på pris og tid. Med prisen i fokus har noen byggepro-
sjekter endt med mindre bra resultat, noe som er synd både for 
lommeboken, miljøet og bransjen i sin helhet. Men vinden føles 
snudd og kontakten mellom Schüco, som systemleverandør og 
totalentreprenørene er preget av ønske om mer faglig forståelse. 
«Vi ser en økende etterspørsel etter kurs om våre produkter  
og temaer rundt det», sier prosjektsjef Thomas Aasen. 

Arkitekter og entreprenører på Schüco-seminar i Kristiansand.

Han forteller om ulike kurs i både Schücos produkter og Breeam 
hos ulike totalentreprenører på Østlandet. «Vi ønsker å heve kunn-
skapen om produktløsninger og –funksjoner slik at det blir enklere 
for totalentreprenøren å velge den mest optimale løsningen for sitt 
prosjekt», legger legger Aasen til.  

Ønsker du at Schüco skal holde kurs for dere? Vi tilpasser våre 
kurs til deres behov. Ta kontakt med Thomas Aasen på  
taasen@schueco.com 

drag hos både entreprenører og arkitekter. 
SchüCal, AutoCad og programmer for 
statikk-beregninger er viktige hjelpemidler 
i min hverdag som rådgiver.

Hvilket geografisk område dekker du nå?  
Jeg har ansvaret for prosjekter og rådgivning 
mot arkitekter og entreprenører i Oslo vest, 
Hedmark, Oppland, Sør- og Nord-Trøndelag, 
Nordland, Troms og Finnmark.

En prat med 
 Yau Luong  
Yau Luong startet hos Schüco i 2014 og 
kom rett fra Universitet i Agder, hvor hun 
tok sin andre Bachelor, denne gangen 
innenfor Byggdesign. Den første graden 
tok hun innenfor «Interior Design» ved 
University of Lincoln og mottok prisen 
som «Best student of the year in Ba 
(Hons) in 2008». Etter et år i Schüco be-
gynner fagkompetansen på produktene å 
sitte godt og det ser ut til at hun trives i 
rollen som arkitektrådgiver. Eller hva, Yau?

Hvordan er det å gå rett fra skoleben-
ken og over i en slik viktig stilling hos 
Schüco?  
Det er utrolig spennende og lærerikt. 
Samtidig er det utfordrende, det er noe 

helt annet enn det jeg er vant til både fra 
studentlivet og tidligere jobb. Som spørs-
målet sier, det er en viktig stilling. Det er 
mye å tenke og passe på, med alt fra de 
tekniske smådetaljene til å kunne se pro-
sjekter i større sammenheng. Jeg er hel-
dig som har erfarne kollegaer rundt meg. 
De lærer jeg mye av. 

 Hvor ser du den største utfordringen i 
jobben?  
Å gi arkitekten akkurat det de vil ha. Noen 
arkitekter er veldig kunstneriske og kreative,  
de tøyer grenser og ønsker å gjøre noe 
som ikke har blitt gjort før. Samtidig stilles 
det strengere krav til blant annet energi, 
miljø og sikkerhet, noe som begrenser 
hva som er mulig og ikke mulig. Jeg syns 
faktisk at det er vanskeligere å fortelle 
arkitekten at det de forestiller seg ikke 
er teknisk gjennomførbart.  Utfordringen 
er da å finne alternative løsninger og det 
synes jeg er spennende. 

Hvordan er møtet med arkitektene? Det 
fine med å jobbe for Schüco er at arkitekt- 
ene som regel kjenner merkevaren  
Schüco fra før. Tom Erik og Schüco ge-
nerelt har vært utrolig dyktig på å gjøre 
merket kjent og til å legge til rette for arki-
tektene. Det gjør naturligvis jobben lettere 
for meg. 

Møter med arkitekter går som regel veldig 

bra. Arkitektene er klar over de kravene 
som stilles og som gir begrensninger i 
kreativiteten. De som ofte stiller spørsmål, 
er jo de som vet at de har laget noe litt 
vanskelig (kanskje ikke mulig) å få til.  Jeg 
får noen ganger vanskelige spørsmål og 
det tar jeg som en utfordring. 

Arkitekter er forskjellige og har ulike be-
hov. Noen jobber i et spesifikt segment, 
mens andre tegner alle typer bygg. Noen 
ønsker tett oppfølging med spesifikke 
detaljer og tegninger, mens noen kun 
ønsker generell informasjon. Uansett føler 
jeg at de synes det greit å ha en bestemt 
kontaktperson, som de kan henvende seg 
til i alle tilfeller. 

Hva er ditt fremtidige mål i stillingen 
som arkitektrådgiver?  
Jeg ser frem til den dagen jeg kan betrakte  
meg som ekspert på fa

get, og er 100% sikker på meg selv. Litt 
artig å tenke på at jeg kan bli «kjendis» 
blant arkitektene og være den første de 
tenker på, hvis de trenger rådgivning fra 
oss. Jeg gleder meg til at bygninger, som 
jeg har vært involvert i, realiseres.  

Hvilket geografisk område dekker du nå?  
Nå dekker jeg Vestfold, Telemark, Aust- og 
Vest-Agder, samt en liten del av Oslo. Jeg 
tar selvsagt imot andre henvendelser også, 
selv om de ikke kommer fra mitt område. 

KONTAKT OSS
 
Thomas Aasen 
taasen@schueco.com
92 26 94 77

Tom Erik Wiger 
tewiger@schueco.com 
90 88 28 12

Samim Azimi 
sazimi@schueco.com 
93 06 46 25

Yau Luong
yluong@schueco.com 
99 70 91 68

Samim og Yau utveksler stadig erfaringer og kunnskap seg i mellom.
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Med entreprenører, arkitekter og rådgivere på øret 
og blikket festet mot sine to skjermer, sitter Håkon 
Eggestad og løser byggetekniske utfordringer. Det 
har han gjort de siste 25 årene av sitt liv. Han startet 
med i prinsippet 3 kataloger, dør- og vindussystemer 
som var delt i en bestillings- og tegningskatalog, 
og fasadekatalogen som inneholdt både bestillings- 
og tegningsdel. Dagens partnere vet at dette har 
endret seg. «Antall produkter og systemer har økt 
enormt, krav til dokumentasjon har økt og antall 
hyllemeter kataloger har økt tilsvarende. Digitale 
løsninger har tvunget seg frem, og det er veldig 
bra», sier han og peker på alle hyllene med kata- 
loger på kontoret sitt. 

Men selv om mye har endret seg, har mange kun-
der vært trofaste i alle disse årene. «Stemmen i den 
andre enden av røret kan fortsatt være den sam-
me», ler Håkon. Den gang i 1989 ringte kunden til 
Becotech som var en lisenspartner av merkevaren 
Schüco. Før Håkon fikk tilbud om å begynne som 
teknisk rådgiver hos Becotech, måtte han gjennom 
krevende intervjuer. Han var godt kvalifisert til job-
ben med en ingeniørdiplom utgitt fra «Lehrstuhl 
für Stahlbau» på RWTH i Aachen, Tyskland. Med 
fordypning i statikk, stål, betong og husbyggings-
teknikk, i tillegg til gode tyskkunnskaper, var Håkon 
klar for innsats. Blant de personene som avgjorde 
Håkons skjebne den gang var to av hans kollegaer i 
dag, Gøran Karlsen (daglig leder) og Thomas Aasen 
(prosjektsjef). «Det er egentlig helt utrolig å tenke 
på at de samme personene jobber sammen igjen 
etter alle disse årene», sier Håkon med et smil. 
Både Gøran og Thomas har vært borte fra Schüco i 
perioder, men nå er de tre samlet igjen. 

Hverdagen startet brått for Håkon. «Den husker jeg 
godt», sier han. Han ble sendt rett på utstillerstand 
på «Bygg Reis Deg», noe han mener var skummelt, 
men veldig lærerikt. Her fikk han treffe kunder og bli 
kjent med Schücos produkter i en rasende fart, noe 
som gjorde resten av innkjøringen enklere. Han ble 
sendt til Tyskland på et to-ukers kurs og fikk opplæ-
ring i SchüCal, ganske likt dagens opplæringsrutiner 
hos Schüco. Siden den gang har han opplevd flere 
generasjoner SchüCal. «Selv om brukervennlig- 
heten og løsningene har utviklet seg enormt, er det 
allikevel egentlig imponerende å se hva som også 
var mulig å konstruere og beregne med de PC-ene 
og programmene vi hadde på slutten av 80-tallet 
og begynnelsen av 90-tallet», legger han til og viser 
gamle bilder og tegninger han har liggende. 

En teknisk guru etter 

25 år i Schüco Norge
I 1993 tok Schüco over 
Becotechs virksomhet i 
Norge og det lokale lage-
ret forsvant. For Håkon 
var det lite som endret 
seg. «Siden den gang 
har omsetning og kunde-
gruppen økt jevnt og trutt, 
samtidig som organisasjo-
nen her i landet også har 
vokst litt. Men fortsatt er 
vi så få at vi alle har flere 
oppgaver og må kunne 
steppe inn for hver-
andre», sier han. Schüco 
sitt hovedkontor har også 
gått gjennom en betyde-
lig utvikling siden den gang. «Selskapet har hatt en 
enorm vekst og har nok lidd av voksesmerter  
i perioder», sier Håkon. Han mener at satsingen på 
andre land enn Tyskland også har endret seg veldig 
siden den gang. Nå er han glad for at fokuset på 
aluminium og stål er tilbake etter noen år med et 
utvidet produktspekter (solenergi). «Vi merker nå en 
helt annen innstilling når det gjelder satsing på de 
produktene vi trenger for lykkes her i landet og også 
at alle trekker i samme retning og ønsker å få til en 
positiv utvikling», legger han til. 

På spørsmålet om hva som er grunnene for at han 
egentlig har holdt ut i så mange år, svarer Håkon: 
«Det som gjør at jeg trives i jobben og at disse 25 
årene har gått så fort, er at det hele tiden skjer noe. 
I tillegg til en fremtidsrettet utvikling, hvor det hele 
tiden kommer nye produkter og løsninger, er det 
sjelden jeg vet hva dagen bringer når jeg kommer 
på jobb. Det er hele tiden kontakt med kunder, arki-
tekter og andre som har spørsmål eller trenger støt-
te og hjelp til et eller annet. Det er dette som gjør at 
dagene aldri kjennes lange og kjedelige». 

I dag er Håkon teknisk sjef i en avdeling på 4 med-
arbeidere, hvor alle samarbeider tett for å kunne 
tilby optimale løsninger. «Håkon er flink til å dele 
kunnskapen sin og det gjør jobben vår lærerik», sier 
en av hans kollegaer og legger til: «Han er en guru i 
sitt fag». 

Schüco Norge takker Håkon for sin betydelige inn-
sats og håper på mange flere år sammen med ham 
i Schüco. 

Priser og Awards 

PRISVINNENDE DESIGN  
til «TRE TÅRN»
«Tre tårn» mottok i april 2015 pris i Architizer-nettstedets prestisje-
fylte kåring blant verdens beste arkitektur og design. Flere enn 
300 arkitekter, kulturpersonligheter og næringslivsledere valgte 
«Tre Tårn» som vinneren av juryprisen i kategorien for høyhus over 
16 etasjer. 

Schüco Partner: Rubicon AS i Stavanger  
Byggherre: Rundeskogen AS  
(Kruse Smith AS 50% og Otium AS 50%)  
Arkitekt: Helen & Hard AS

FUTUREBUILT PRISEN 2014  
TILDELT «GRENSESVINGEN 7» 
Den 3. juni 2015 ble «Grensesvingen 7» tildelt FutureBuilt pri-
sen under FutureBuilt-dagene. Juryens begrunnelse var at byg-
get har en sentral lokalisering og tilrettelegging for syklende 
med bl.a. sykkelverksted og vaskeplass, stor grad av gjenbruk 
av materialer, rehabilitering til energiklasse A, BREEAM NOR 
Excellent, desentralisert og behovstyrt ventilasjonssystem og 
varmepumpe med luft-vann som energikilde. 

Schüco Partner: Bolseth Glass AS 
Byggherre: Oslo Areal AS 
Arkitekt: KIMA Arkitektur

STATENS BYGGESKIKKPRIS 
2015 TIL «STORMEN» I BODØ 
Stormen teater, konserthus og bibliotek i Bodø mottok Statens 
byggeskikkpris 2015. Juryens begrunnelse er at bygget er et 
enestående vakkert og gjennomarbeidet arkitekturverk på 
høyt internasjonalt nivå. Videre mener de at bygningene følger 
opp eksisterende gatestruktur og spiller sammen med øvrig 
bebyggelse og landskap på en måte som beriker hele sentrum 
av Bodø. Avsluttende sies det at arkitekt og byggherre har 
sammen skapt et fremragende forbilde for god byggeskikk. 

Schüco Partner: Bolseth Glass AS  
Byggherre: Bodø Kommune  
Arkitekt: DRDH Architects / DARK Arkitekter  
(landskapsarkitekt)

SCHÜCO TILDELT ARCHITECTS 
PARTNER AWARD 2014 
Siden 2009 har de to arkitekturtidsskriftene AIT og xia delt ut 
“Architects Partner Award“ (APA) til Tysklands beste salgste-
am. For prisen i år, har arkitekter og interiørarkitekter plukket 
ut 727 firma som de har lagt merke til gjennom høyt kvalifisert 
rådgivning. Schüco fikk gull-trofeet i kategoriene vindu og fa-
sade. I kategorien dører/porter oppnådde Schüco sølv og for 
låssystemer og beslag kom firmaet blant topp ti.

Foto: Kruse Smith Eiendom AS Foto: Schüco 

Foto: KIMA Arkitektur 

Foto: Byggeindustrien AS  

Håkon 
Eggestad, 
teknisk sjef 
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Schüco FWS 35 PD 
Nytt, spesielt slankt fasade- 
design for nesten rammeløs 
transparens

Arkitektur som skal tilfredsstille de høy-
este krav til estetikk behøver noe utover 
store glassflater. Slanke rammeprofiler 
bidrar til mønster og struktur. Kravene til 
estetikk og smale profiler løser Schüco 
med Panorama-Design fasaden Schüco 
FWS 35 PD. Den innovative fasaden har 
en profilbredde på kun 35 mm – og oppfyl-
ler kravene til passivhus.

Ved siden av systemets arkitektoniske 
kvaliteter, ble det lagt spesiell vekt på 
en enkel og kostnadseffektiv produksjon 
og montering. På verkstedet sørger nye 
prefabrikkerte systemkomponenter for en 
betydelig effektivisering av produksjonen. 
Et optimert system for tilslutning til byg-
ningskropp og det innovative, patenterte 
innfestingssystemet tillater en effektiv, 
sikker montasje med store toleranser.

Panorama-Design fasadesystemet Schüco 
FWS 35 PD er ideelt for representative 
fasadeområder på bakkeplan i eksklusive 
boliger og kommersielle bygg.

• Enhetlig pakningssystem for hele sys-
templattformen basert på pakningshøy-
dene 9 mm, 11 mm og 13 mm innvendig 
og 5 mm utvendig.

• Prefabrikkert festeprofil med pakning og 
isolerende skum: økonomisk produksjon 
med minimal forberedelse.

• Innovativ, patentert systemløsning for 
sikker glassmontasje og innfesting av 
festeprofil.

• Ny glassfalsforminskningsprofil og kald-
brystningsprofil med enkel klipsteknikk 
og optimal tetting gir sikker og ren pro-
duksjon.

• Innovativt gjennomgående system for 
tilslutning til bygningskroppen: sikker 
ventilasjon og drenering av fasaden i til-
koblingen til bygningskroppen, dermed 
svært effektiv montasje på bakkeplan.

Produktnyheter 2015

ADS SimplySmart 
Med et nytt og innovativt dørplattform setter Schüco en ny bransjestandard 
for aluminiumdører. 

Schüco ADS SimplySmart står for enkelhet, fleksibilitet og kostnadsef-
fektivitet. Her forenes designorienterte løsninger for arkitekten med en 
innovativ teknologi som ivaretar sikkerhet i planlegging, fabrikasjon og 
installasjon. Teknologien baseres på profiler bygget opp om et symmetrisk 
5-kammerprinsipp. I kombinasjon med en forenklet og patentert hybrids-
ammenkobling og et sentrisk pakningssystem oppnås svært god stabilitet 
og gode isolasjonsegenskaper. Dermed oppnås så forbedrede egenskaper i 
standardutførelse at behov et for spesialløsninger reduseres kraftig.

Schüco ADS SimplySmart forener designorienterte arkitekturløsninger i 
boligbygninger og prosjektspesifikke krav basert på en universell plattform. 
Derfor vil det på disse dørseriene for eksempel ikke gjøres forskjell mellom 
HD (Heavy Duty-) og ikke-HD-dører. 

Schüco SmartStop og SmartClose
Schüco SmartStop bremser ned farten på den bevegelige skyvedørsrammen forsik-
tig, men effektivt for å øke sikkerheten. Schüco SmartStop kan monteres på skyve-
dører med et høyere krav til sikkerhet. 

• Enkel montasje i beslagsnot

• Enkel justering

• Kan benyttes i systemer i premium-segmentet (Schüco ASS 50 og) Schüco ASS 
70.HI

• Schüco SmartClose kan også monteres på åpningssiden

Schüco CCB og CAB 
Solskjermingssystemet CCB (Concealed Composite Blind) ble spesielt utviklet for 
bruk i det koblede vinduet Schüco AWS 120 CC.SI. I dette systemet installeres sol-
skjermingen i rammen mellom det utvendige enkeltglasset og det innvendige iso-
lerglasset, topp-profilen i persiennen er på denne måten fullstendig skjult. Dermed 
oppnås en minimal pakkehøyde når persiennen er kjørt helt opp og man unngår 
lysinnslipp på sidene når persiennen er nede. De spesiallegerte, 25 mm brede alu-
miniumlamellene kan kjøres opp og ned og vendes med en 24-volt-elektromotor.

• En behøver ikke å bore eller skru for å feste persiennen. Hurtig montasje foretas 
med klips som sikrer eksakt posisjon i det koblede vinduet

• Dimensjonene på persiennen avledes automatisk av vinduets dimensjoner

• Strømtilkobling via plug-in kontakt mellom persiennens topp-profil og vinduets 
rammeprofil

Schüco ASS 77 PD HI manuell
Nytt Schüco Panorama-Design-skyvesystem med manuelt 
beslag og lav karmhøyde fra 90 mm og 58 mm for optimal 
bygningsintegrasjon

Den videreutviklede, fullintegrerte lukke- og låseteknikken til Schüco skyve-
system ASS 77 PD.HI manuell muliggjør sikker lukking og stopping av den be-
vegelige rammen for hånd utenfor området for klemrisiko. Dette skyvesystemet 
uten mekatroniske komponenter innebærer en økonomisk løsning godt egnet 
for eksklusive boliger såvel som kommersielle bygg.

• Karm kan utføres både med rett kant og gjæring

• Fritt valg av karmkombinasjon

• Karmhøyde: vannrett 90 mm, loddrett kan både 90 mm og 58 mm brukes

De viktigste systemfornyelsene baserer seg på den nye profiloppbyggingen til Schüco ADS SimplySmart: En tydelig for-
bedret statikk, som eksempelvis tillater store rammeformater, i kombinasjon med utmerket energieffektivitet i form av 
optimal tetthet og isolering. Ekstra isolasjonssoner, et gjennomgående variabelt midtpakningsprinsipp og glassfalsisolering 
sørger for utmerkede systemegenskaper når det gjelder luft- og slagregnstetthet, vindlast og u-verdier. I tillegg har 5-kam-
mersystemet en felles delplattform for profiler med samme byggedybde. 

Panorama Design med manuelt beslag.

Solskjermingen ligger beskyttet mellom glassene, men med muligheter for inspeksjon og 
vedlikehold.



34 35

Schüco partnere  
investerer i norsk  
produksjon
Både Fasader og Glass AS, Alucon AS 
og Glassteam AS har nylig investert i og 
oppgradert sin egen produksjon. Den 
førstnevnte har kjøpt ny sag, en Schüco 
PDG Cut 550, Alucon AS har valgt bear-
beidingssenteret Schüco AF 250 og Glas-
steam har fått på plass sag- og bearbei-
dingssenteret Schüco HS 100. Effektivitet 
og kvalitet ønskes hevet opp til et nytt 
nivå hos norske produsenter og investe-
ring i maskiner er en nøkkelfaktor. Færre 
feilkilder, høyere tempo og nøyaktig bear-
beiding er noen av årsakene til at mange 
velger nye maskiner. 

Partnernytt Her er våre norske Schüco partnere 

Fasadeentreprenører som leverer 
aluminiumsprodukter 

ØSTLANDET

Profilteam AS
Elvesletta 25
2323 Ingeberg
Tel.: 62 59 71 00
E-post: profilteam@profilteam.no

Aluminium Fasader AS
Torsvang, Nordbyen industriomr.
3255 Larvik
Tel.: 33 16 35 50
E-post: post@aluminiumfasader.no

Elverhøy Aluminium og Glass AS
Fetveien 2242
1910 Enebakkneset
Tel: 63 88 70 50
E-post: post@elverhoy.no

Glassteam AS
Trykkeriveien 4
1653 Sellebakk
Tel.: 99 11 88 00
E-post: svein.mathisen@glassteam.no

Alu-Team AS
Rakkestadveien 17
1912 Enebakk
Tel.: 90 18 19 42
E-post: bjorn@aluteam.no

Westby Lås & Innbruddssikring AS
Østre Aker vei 243
0976 OSLO
Tel.: 907 95 783
E-post: post@westby-las.no

SØRLANDET

Tore Andersen AS
Vesterveien 653
4823 Nedenes
Tel.: 37 09 42 06
E-post: post@toreandersen.as

VESTLANDET

Bolseth Glass AS
Industriveien 4
6823 Sandane
Tel: 57 86 80 00
E-post: firmapost@bolseth.no

Ove Straumsheim AS
Sørestrandvegen 37
6220 Straumgjerde
Tel.: 70 25 45 00
E-post: post@straumsheim.no

A.S Rubicon
Orstadvn. 110
4353 Klepp stasjon
Tel.: 51 60 21 50
E-post: info@rubiconas.no

Kebo Glass AS
Esbenhaugen 55 
5258 Blomsterdalen
5179 Godvik
Tel: 55 50 14 00
E-post: post@keboglass.no

Gjesdal Aluminium AS
Ulsmågveien 35
5224 Nesttun
Tel: 55 92 25 00
E-post: post@gjesdal-aluminium.no

Farstad Glass og Aluminium AS
Industriveien 6
4330 Ålgård
Tel: 51 96 16 50
E-post: post@farstad-ga.no

S.E. Larsen Glass AS
Storeboten 11
5309 Kleppestø
Tel.: 56 14 42 10
E-post: post@larsenglass.no

Bårdsen Aluminium AS
Røkleivveien 17
4262 Avaldsnes
Tel: 52 84 01 75
E-post: post@baardsen-aluminium.no

Fasader og Glass AS
Leirvikåsen 37
5179 Godvik
Tel: 55 50 05 53
E-post: post@fasaderogglass.no

MIDT-NORGE

R. Daaland AS
Fossegrenda 3B
7038 Trondheim
Tel: 73 82 52 50
E-post:firmapost@daaland.no

Riis Glass og Metall AS
Jarlevn. 11
7041 Trondheim
Tel.: 73 92 90 60
E-post: rgm@riis.no

Midt-Norsk Glass AS
Sjøfartsgata 14
7714 Steinkjer
Tel: 74 16 13 33
E-post: post@midtnorskglass.no

NORD-NORGE

Nord-Norsk Aluminium AS
Sandstrand
9445 Tovik
Tel: 77 08 94 40
E-post: post@nna.no

Alucon AS
Lillnesveien 12
8210 Fauske
Tel: 75646500
E-post: post@alucon.no

Bodø Glass og Ramme AS
Terminalveien 14
8006 Bodø
Tel: 75 50 09 50
E-post: firmapost@bodoglass.no

Schüco Premium Partnere – Fasade- 
entreprenører med fokus på eksklusive 
løsninger for boligbygg

Elverhøy Aluminium og Glass AS
Fetveien 2242
1910 Enebakkneset
Tel: 63 88 70 50
E-post: post@elverhoy.no

Aluminium Fasader AS
Torsvang, Nordbyen industriomr.
3255 Larvik
Tel.: 33 16 35 50
E-post: post@aluminiumfasader.no

Ove Straumsheim AS 
Sørestrandvegen 37
6220 Straumgjerde
Tel.: 70 25 45 00
E-post: post@straumsheim.no

Farstad Glass og Aluminium AS
Industriveien 6
4330 Ålgård
Tel: 51 96 16 50
E-post: post@farstad-ga.no

Fasadeentreprenører som leverer  
stålprodukter 

Profilteam AS
Elvesletta 25
2323 Ingeberg
Tel.: 62 59 71 00
E-post: profilteam@profilteam.no

Ivar Bråthen Mekaniske AS
Gubberudveien 132
2312 Ottestad
Tel.: 62 57 60 00
E-post: post@braathenmek.no

Ove Straumsheim AS
Sørestrandvegen 37
6220 Straumgjerde
Tel: 70 25 45 00
E-post: post@straumsheim.no

Atlas Industrier AS
Hageveien 1
2613 Lillehammer
Tel: 61 24 70 50
E-post: atlas@atlasindustri.no

Ny daglig leder hos  
Aluminiumfasader AS 
Tom Erik Pettersen ble fra 01.06.2015 an-
satt som ny daglig leder hos Aluminium- 
fasader AS. Tom Erik har lang erfaring i 
bransjen, mest fra nettopp Aluminiumfasa-
der AS. Han overtok etter John Terje Jop-
perud, som etter flere år i bransjen gikk 
tilbake til legemiddelindustrien. Schüco 
ønsker Tom Erik og Aluminiumfasader AS 
lykke til videre. www.aluminiumfasader.no

Glassteam AS i  
Fredrikstad inn i nye 
lokaler 
Glassteam AS har nå flyttet inn i flotte lo-
kaler i Sellebakk ved Fredrikstad. De flyttet 
fra lokalene hvor Saint-Gobain Bøckmann 
drev samme virksomhet før nøkkelperso-
ner blant de ansatte overtok glass-service 
og fasadeentreprenøravdelingen og dan-
net Glassteam AS ved nyttår 2014.  
www.glassteam.no 

De første panoramaskyvedørene ASS 77 PD 
produsert hos Elverhøy Aluminium og Glass AS 
Norges første panoramaskyvedørene ble i mai/juni produsert hos Elverhøy Aluminium 
og Glass AS på Enebakkneset. De syv skyvedørene var bestilt til en arkitekttegnet og 
eksklusiv villa i Oslo-området og ble produsert i ulike størrelser. Det største elementet 
målte 3 meter i høyden og krevde spesialtransport. Bedriften er per dato den eneste 
som produserer Schüco ASS 77 PD og har opplevd stor etterspørsel etter skyvedøren. 
www.elverhoy.no

Schücos verksted- 
terminaler inntar nor-
ske produksjonshaller
Papirkataloger er tidkrevende og statiske, 
noe som fører til at bedrifter med fokus på 
effektivitet ønsker å komme bort fra disse. 
Schücos verkstedterminaler er smarte og 
bidrar godt i fremtidsrettet produksjon. 
Syv Schüco partnere, Farstad Glass & Alu-
minium AS, Gjesdal Aluminium AS, Alumi-
niumfasader AS, Kebo Glass AS, Riis Glass 
og Metall AS, Glassteam AS og Fasader 
og Glass AS, møter fremtiden med en 
digital hverdag i produksjonen. Det vil si at 
produksjonsunderlagene alltid er av siste 
oppdatering. Med en berøringsskjerm 
jobber man interaktivt mot samme platt-
form som salg og administrasjon, bare her 
ligger produksjonsdokumentasjon øverst.

Norsk partner  
samlet premier i  
Nordic Golf Cup
Henrik Karlsen fra Glassteam AS vant to 
premier i golfturneringen i slutten av juni. 
Hvert år inviterer Schüco sine partnere til 
turnering i Sverige. I år hadde vi gleden av 
å ha daglig leder Svein Mathisen og pro-
duksjonssjef Henrik Karlsen fra Glassteam 
AS med til Hooks Herrgård ved Jönköping 
i Sør-Sverige. Vi takker for deltakelsen og 
gratulerer med gode plasseringer. 


