Skiftede til udlejer med
bedre indeklima

Indeklima, naturligt lys og udsigt stod
højt på prioriteringslisten, da PayEx
Norge var på udkig efter nyt kontor.
Vi havde kontor i en bygning, hvor
udlejer ikke gik op i indeklima.
Derfor ﬂyttede vi til Sjøfartsbygningen.
Med MicroShade installeret i alle
ovenlysvinduerne får mere lys ind,
mindre varmepåvirkning og
medarbejderne kan se ud.
Christine Liland, PayEx Norge

Et himmelsk lys

Vi har installeret MicroShade, fordi der
var store problemer med solvarme fra
vinduer i kirkens sydfacade.
Vi er positivt overraskede over, at vi nu
kan stå midt i kirkerummet og midt i
solen, uden at der er nogen mærkbar
varme. Og så har vi fået et nærmest
himmelsk lys i kirken.
Marcel Buttrup, kirkeudvalgsformand,
Bistrup Kirke

Arkitektur og indeklima
- hånd i hånd

Vi stillede meget store krav til
formsproget i vores nye udstillings- og
konferencecenter.
Medarbejderne og gæsterne er meget
tilfredse med indeklimaet og de
naturlige lysforhold i vores udstillingsog konferencecenter, hvor der er
installeret MicroShade i facaden.
Markus Vogel, project manager,
Carl Zeiss AG

Bedre indeklima påkrævet

Lærere og elever klagede over
indeklimaet, og vi ﬁk et påkrav fra
Arbejdstilsynet.
Med MicroShade installeret i de store
sydvendte glasfacader, med vinduer fra
gulv til loft, har der absolut ingen klager
været over indeklimaet, og det er et
rigtig godt tegn. Alle er glade og
tilfredse.
Kim Maibom, pedel, Nyelandsvej Skole,
Frederiksberg Kommune

Skærmer uden
’indespærring’

Udsynet er frit, og lyset kommer ind i
rummet. Man føler sig ikke lukket inde.
De store vinduer på den sydvendte
kontorlokaler på Retten på
Frederiksberg fungerer uden, at det går
ud over indeklimaet, selv når solen
skinner mest intenst.
Som en visuel detalje har arkitekten
fået et barcode-mønster tegnet ind i
glassenes mikro-lameller.
Peter Christiansen, administrationschef,
Retten på Frederiksberg.

Forudsigeligt indeklima

MicroShade har den største eﬀekt på at
dæmpe solens opvarmning, og vi føler
os ikke lukket inde bag gardiner og
skodder. Vi er jo glade for sollyset og
for at kunne se ud. Desuden er det
vigtigt, at vi har et forudsigeligt
indeklima, når seks-otte mennesker
sidder og skal arbejde i et mødelokale.
Henning Hauge Hansen, arkitekt,
Jyske Banks nye hovedkontor i
Silkeborg

Indeklima med udsyn

Udsigten er en vigtig faktor, når man
har et WTZ Turm med 16 etager. Den er
fri og uhindret med MicroShade, som
også skaber rigtig godt lys i rummene
samt bidrager til indeklima og termisk
komfort.
Energieﬀekten samt brugerfordele er
netop vigtige parametre i DGNB’s
bæredygtighedscertiﬁcering og
MicroShade var et væsentligt element i
at løfte WTZ Turm op på GULD-niveau.
Uwe Trumpp, projektleder,
WTZ Turm, Heilbronn

Godt indeklima
forbedrer indlæringen

Et godt indeklima er afgørende for
børns indlæring. MicroShade har
sænket temperaturen i
undervisningslokalerne med 4-5
grader, når solen står højest på himlen.
Samtidig er der et godt og diﬀust lys,
hvor børnene kan se tavlen og bliver
ikke længere stegt i vinduessiden.
Ivan Herholt, administrativ leder,
Malling Skole, Aarhus Kommune

Godt dagslys og frit udsyn

Med valget af MicroShade kommer det
naturlige dagslys ind i rummet og lyser
op. Udsynet er samtidig frit og
ubegrænset. Det skaber en kontakt
med naturen, og man har en oplevelse
af at være ude, selv om man er inde.
Den arkitektoniske idé med en åben
facade og frit udsyn er sikret med den
”usynlige” solafskærming - her med
MicroShade Leaf.
Kirstine Toft Dahl, arkitekt,
Kopenhagen Fur

En plads i solen…

Med et sydvendt kontor og en
arbejdsplads tæt på facaden ville det
være ubehageligt at opholde sig dér i
ﬂere måneder om året pga. solens
varmepåvirkning.
Men med MicroShade installeret kan
jeg sidde ’direkte’ i solen med fuld
udsigt og samtidig undgå at blive
blændet, når jeg arbejder på
computeren.
Kasper Vindelev, Statsaut. Revisor,
PKF Munkebo Vindelev

En god beslutning

Vi installerede MicroShade i
bygningens glastag, fordi den
mekaniske solafskærmning ofte gik i
stykker.
Det var en god beslutning. Nu er der
dejligt lyst i vores kundeområde, og
selv på solrige dage er temperaturen er
meget behagelig.
Christof Graf, afdelingsleder,
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück

