
ANNONCE

Et omfattende renoveringsprojekt i Hillerød har forvandlet et umoder-
ne blokbyggeri til et tidssvarende attraktivt ejendomsmiljø. Nye frem-
skudte altaner gør en særlig forskel – designede og bygget i samarbej-
de mellem arkitekter, højstyrkebetons- og inddækningsspecialister

Hi-Con A/S specialiserer sig i højstyrke-
beton og har leveret løsninger til flere 
prisvindende byggerier i hele landet. 
Succesoplevelser, der ifølge Hi-Con i 
høj grad skyldes sparring mellem aktø-
rer helt fra start. 

Hi-Con opfordrer altid sine kunder og 
samarbejdspartnere til at tage kontakt 
så tidligt som muligt. Der kan nemlig 
være muligheder for både at optimere 
processen og finde besparelser i projek-
tet, hvilket gør sig gældende for Skole-
parken i Hillerød. 

– Vi bød ind på den oprindelige løsning, 
men så muligheder for at optimere pro-
cessen sådan, at arbejdsgangen blev 
minimeret og resultatet blev mere let, 
slankt og funktionelt. Vores alternati-
ver betyder blandt andet en besparelse 
på omkring 1650 løft med kran og 110 
punktfundamenter. Punktfundamenter-
ne var oprindeligt tiltænkt en 250 mm 
bred søjle, der skulle have stået inde på 

altanen, men den kan undværes med vo-
res løsning, hvilket også gavner altanin-
dehaveren, fortæller Michael Uhrenholt, 
projektkonsulent hos Hi-Con.

Optimerede løsninger og bedre total-
økonomi
Den igangværende ejendomsfornyelse 
indebærer ombygning og renovering af 
330 altaner, der går fra at være indbyg-
gede i en monoton betonfacade til at 
være fremskudte teglstensbelagte alta-
ner, forstørrede med knap 3 m2.

–  Ved at støbe mod en overflade-dug, 
er det muligt at beklæde altanerne med 
teglstensskaller på 4 – 5 cm i stedet for 
hele mursten. Dermed er brystningen 
reduceret fra 208 mm - 115 mm i total-
tykkelse, hvilket optimerer både vægt og 
plads. Det er ikke billigere rent element-
mæssigt, men totaløkonomisk set er det 
heller ikke dyrere. Det er derfor, vi fore-
trækker at være med så tidligt i projekt-
fasen som muligt - for at sparre omkring 

optimerede løsninger, slutter Michael 
Uhrenholt.

Blokbyggeriet på Hillerødholms Allé er 
blevet forvandlet fra at fremstå som soci-
alt boligbyggeri fra 60’erne til et moder-
ne og attraktivt boligområde med store 
miljøforbedringer og elegante finesser. 
Ikke mindst ved hjælp af de fremskudte 
altaner – æstetisk og hensigtsmæssigt 
inddækket af fleksibelt foldeglassystem.

Alument bidrager for alvor til finishen af 
den omfattende renovering af Skolepar-
ken med eksklusive og fleksible inddæk-
ninger af de i alt 330 ombyggede altaner.

– Vores inddækningssystemer har både 
miljømæssige, funktionelle og æstetiske 
fordele. I forbindelse med energirenove-
ring kan man spare op til 10 % på varme-
regningen, fordi glasset genererer en eks-
tra klimaskærm, og vores præfabrikerede 
ventilationsprofil gør samtidig, at luftcir-
kulationen og husets åndbarhed er opti-
meret året rundt – også når altanen er helt 
lukket. Lydmæssigt reducerer inddæknin-
gen op til 12 dB, hvilket kan være en stor 
fordel i tætbeboede områder med mange 
mennesker og trafik, og det fleksible fol-
deglassystem gør, at altanen kan fungere 
som både inde- og uderum, fortæller Lars 
Bomholt, salgschef hos Alument.

Lidt som en miniudestue
Foldeglassene åbnes og lukkes i princippet 
som foldedøre og er af en helt klar, kantfri 
og robust kvalitet. Indvendigt er der mon-
teret skydelameller i cedertræ, der udover 
sin praktiske afskærmende funktion også 
giver hele huset et dekorativt udtryk.

– Som beboer har man nærmest to rum 
i et. Møbler og andet, man har i rummet, 
er beskyttet fra vind, vejr, blade og andet 
snavs og når der for eksempel er sommer-
varmt, kan man åbne helt op – lidt som en 
miniudestue kan man sige. Og så er det 
rigtig praktisk med henblik på vindues-
pudsning, hvor man med skydeglas er af-
hængig af en vinduespudser på ydersiden, 
slutter Lars Bomholt.

Omdannede altaner 
som prikken over i’et

FAKTA

•  Hi-Con A/S er specialister i højstyrke-
beton og producerer samt monterer 
trapper, altaner, udendørsmøbler, fa-
cadeelementer, broer og sikringsfor-
anstaltninger til byggeprojekter i hele 
Europa

•  Det danske hovedkontor er placeret 
20 km nord for Aalborg og Hi-Con 
brandet omfatter også kontorer i Hol-
land, Norge, Sverige og Finland

•  Hi-Con vinder i 2016 Akademikerpri-
sen for fokus på vækst via viden og 
ansættelse af akademikere og har 
leveret højstyrkebetonelementer til 
flere prisbelønnede byggerier

• Læs mere på www.hi-con.dk

FAKTA

•  Alument ApS er stiftet i 2012 og kå-
res i 2017 til Gazelle

•  Virksomheden producerer og mon-
terer en bred vifte inden for altan- 
og terrasseinddækning, herunder 
folde- og indglasning, balustrader, 
mobil solafskærmning i aluminium 
og træ, mobile glasvægge, glastage 
samt terrasselukninger

•  Alument samarbejder både med pri-
vate og erhverv

•  Alument kan tilbyde professionelle 
kunder en såkaldt Partnering, hvor 
Alument samarbejder med både 
bygherre, arkitekt, ingeniør og un-
derentreprenører for at underbygge 
den helt rigtige løsning

• Læs mere på www.alument.dk

Elegance og finesse med udsigt

Den gode løsning fra start
 AF SARA TALLBACKA


