Brandsikring i stilrent
design
Anna Kirke i København har fået en ny glasbrandvæg, der matcher P.V. Jensen
Klints oprindelige arkitektur. Væggen er leveret af Skandi-bo, som lægger
stor vægt på den tætte dialog med bygherre og arkitekt.
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg
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design, der samtidig er enkelt at konstruere og montere, uddyber Lars
Birk Biller.

a P.V. Jensen Klint i
starten af 1900-tallet
tegnede Anna Kirke
på Nørrebro i København, fyldte hensynet til brandsikring ikke alverden på tegnebrættet.
Sådan er det ikke længere, for kirken
har netop fået tilføjet en ny glasbrandvæg til adskillelse af køkken og
mødesal.

Klassisk håndværk
kombineret med
nytænkning

Skandi-bo udspringer af Arne Jensens tømrerfirma, og det afspejler sig
ifølge Lars Birk Biller tydeligt i deres
tilgang til opgaverne i dag:

– Opdraget lød på, at vi skulle levere en god og smagfuld løsning,
som passede til kirkens arkitektur,
fortæller Lars Birk Biller, salgschef
i Skandi-bo, der har leveret glasbrandvæggen.
En naturlig del af rummet

– Vi havde en tæt dialog med arkitekten om udformningen, der håndværksmæssigt var en interessant
udfordring for os. Væggen består af
matte glaspartier i aluminiumsrammer med buet overkarm. Den er
holdt i farver, der matcher kirkebygningen. På den måde fremstår væggen som en naturlig del af rummet.
Ud over at væggen overholder EI60,
der er højeste klassifikation inden
for brandsikring, så sikrer det matte
glasparti også lysindfald i mødesalen, der ligger midt i bygningen, via
køkkenet, forklarer Lars Birk Biller.
Ebbe Rostgaard-Hansen, der er arkitekt MAA og specialist i renovering
af kirkebygninger, var menigheds-
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rådets rådgiver på byggesagen. Han
fortæller om den nye væg:
– Vi havde fra starten et fint samarbejde med Skandi-bo om at finde
en løsning, der både funktionelt og
designmæssigt passede til formålet.
Det er jo vigtigt at have øje for husets
oprindelige arkitektur, så nye tiltag
ikke kommer til at stikke ud som
fremmedelementer. Brandvæggens
slanke profiler og hjørnedetaljerne
er gået op i en højere designmæssig enhed, og brugerne er meget tilfredse med resultatet.
Én profil til mange formål

Den mest markante detalje på
glasbrandvæggen i Anna Kirke er
Skandi-bos unikke aluminiumspro-

fil. Profilen kan anvendes både til almindelige glasvægge og -døre og til
glasvægge og -døre, hvor der stilles
krav om brandsikring eller lydisolering. Den kan desuden bruges til
såvel nybyggeri som renoveringsopgaver.
– Fordelen ved vores aluminiumsprofil er, at den samme geometriske
form kan anvendes til mange forskellige formål. Det gør, at arkitekten
ikke behøver at tage særlige hensyn,
men kun skal forholde sig til én profil på tegnebrættet, uanset om han
tegner almindelige vægge eller døre,
en brandvæg eller branddør, eller
en væg eller dør, hvor der er særlige
krav til lydsiolering. Profilen er blot
30 mm i bredden og 85 mm i dybden, og dermed sikrer den et stilrent

– Arne Jensen var én af pionererne
herhjemme, der var med til at etablere alu-tømrer-uddannelsen og
også stod bag udviklingen af vores
særlige alu-profil. Og vi arbejder stadig med megen opmærksomhed på
detaljerne og den traditionelle håndværksmæssige kvalitet, selv om vi
også går nye veje for at finde endnu
smartere løsninger.
– Vi har for nylig udviklet en glasbrandskydedør, hvor hele konstruktionen overholder EI60-kravene. I
branchen har den hidtidige model
været, at den bevægelige del og den
faste del testes og godkendes hver for
sig. Men vi kan nu levere en brandskydedør isiddende en glasvæg, hvor
hele den samlede konstruktionen er
testet og godkendt til højeste klassifikation, afslutter Lars Birk Biller.
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