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Bygherre
Rhonda Cynon Taff Borough Council
 Tonypandy, South Wales
 England
 
Udførende arkitekt
Gaunt Francis
 Cardiff, South Wales 
 England
 
Rådgivende arkitekt
Darnton B3
 Cardiff, South Wales
 England
 
Håndværksmæssig udførelse
Varla Cladding Ltd
 Nether Poppleton, York
 England
 
Tekniske data
Tag: 900 m² 5 t System med stående dobbeltfals
RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Facade: 1.240 m² 9 t Kvadratrudesystem
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
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Llys Cadwyn-projektet - også kendt som Chain Court - repræsenterer Rhondda Cynon Tafs stærke og
stolte industrielle arv og det kendte Brown Lenox kædeværk, som var placeret i centrum af byen
Pontypridd under Wales' industrielle storhedstid.

Genåbningen af flodbredden med en attraktiv strandpromenade moderniserer området markant og
bringer store økonomiske fordele til byen - og ikke kun takket være de 14.700 m² kontorlokaler
designet til at rumme over 1.000 mennesker.
 Den futuristiske, grå, buede bygning - som rummer et bibliotek, fitnessfaciliteter, et multifunktionelt
udlejningslokale og en café for besøgende - er blot en del af det overordnede koncept.

Den futuristiske bygnings iøjnefaldende buede vægge blev omhyggeligt konstrueret ved hjælp af et
stålskelet, beklædt med præcisionskonstruerede, laminerede finér-træpaneler.

Omkring 6.500 titanium-zinkruder fra RHEINZINK i overfladekvaliteten prePATINA blaugrau blev
derefter monteret på facadens trækonstruktion. I forbindelse med materialevalget gik bygherren og



arkitekten specifikt efter et særligt naturligt materiale, der spiller ind i begrebet bæredygtighed.

Dette kommer yderligere til udtryk ved brugen af solcellepaneler, luftvarmepumper og et af de første
brintbrændselscelle CHP-systemer (kombineret varme og kraft) i Wales til at generere varme og
elektricitet.

”Llys Cadwyn er i hjertet af byens fornyelse, og med den bringes hundredvis af arbejdspladser til byen,
antallet af eksisterende virksomheder øges, og der pustes nyt liv i et stort strategisk område, som ikke
har været i brug længe," sagde Robert Bevan , Rhondda Cynon Taf Councils kabinetsmedlem for
forretningsudvikling.
 
 
   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

