Skou-bygningen,
Aarhus Universitet

“Vi valgte Altro Walkway 20 / VM20
i en varm farve med nistre for at få
et homogent, fint udtryk. Det var
afgørende at skabe en ubrudt
sammenhæng gennem bygningen.

Naturlig, enkel og lys æstetik
på campus

Gulvene skulle bare kunne fortsætte
uden stop eller skift mellem materialer.”

Bo Lautrup,
Partner og arkitekt i CUBO Arkitekter
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Skou-bygningen, Aarhus Universitet

Naturlig, enkel og lys æstetik
på campus

“Altro Walkway 20 / VM20 er på én gang
funktionelt og enkelt i udtrykket og på
den måde med til at understrege den
naturlige og lyse æstetik, der var så vigtig

Udfordring

at opnå gennem hele bygningen.”

Aarhus Universitets campus er let genkendeligt med sine længebygninger
i gule tegl, der rejser sig forskudt mellem træer, bevoksning, søer og stier i
den grønne park tæt på centrum. Med Skou-bygningen, der er opkaldt efter
Nobelprisvinder Jens-Christian Skou og huser Institut for Biomedicin, skulle
den karakteristiske arkitektur videreføres i helt moderne rammer.

Bo Lautrup,
Partner og arkitekt i CUBO Arkitekter

Tilgang

CUBO Arkitekter har tegnet projektet, der blev indviet i 2018 og i 2019
vandt stadsarkitektens pris, med fokus på at nyfortolke campus-arkitekturen.
Bygningen er designet som to forskudte længer, der mødes i et centralt atrium,
og der er opsat gavle i tegl, der hænger som løse riste uden på bygningen.
Desuden er der etableret glasspalter hele vejen op gennem bygningen med
udsigt til blandt andet domkirken. Inden døre har der været fokus på at
minimere mængden af forskellige materialer, så man kunne skabe et helt
enkelt, lyst og naturligt udtryk gennem hele bygningen. Samtidig trækkes
nogle af de organiske, naturlige former i området med ind i bygningen.
Altro Walkway 20 / VM20 er vores utroligt populære, slidstærke
2mm sikkerhedsgulv, der forebygger både skrid og slid igennem
hele produktets levetid.

Løsning

Ud over hvide vægge, egetræsinteriør og store glaspartier er der på de
to nederste etager anvendt gule klinker på gulvene. På de seks øverste
etager anvendes Altro Walkway 20 / VM 20 sikkerhedsgulve i farven
Cloud på gangene og i laboratorier. I alt er der brugt 9.000 kvadratmeter af
sikkerhedsgulvet, der reducerer skridrisikoen til en ud af en million gennem
hele levetiden.
Derudover er der anvendt 750 kvadratmeter Altro Walkway 20 SD / VM20 SD
i farven Fog i nogle af laboratorierne, hvor der var særlige sikkerhedskrav.
Endelig er der mange steder anvendt kunstværker for at skabe nye
sammenhænge og oplevelser både ude og inde.
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Ser godt ud sammen med:
1. Altro Aquarius™
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Sortimentet byder på 42 farver – både lyse og afdæmpede samt
dekorative design med fx kulørte flager, hvilket giver dig større
designmæssig fleksibilitet.
Med den statisk dissipative udgave af Altro Walkway 20 / VM20
kan du minimere risikoen for skader på elektronisk udstyr som
fx computere, der netop er følsomme over for statisk elektricitet.
Gulvet er ideelt til laboratorier, computerrum og steder, hvor der
er elektronik.

2. Altro XpressLay ™
3. Altro Wood ™ Acoustic
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