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WICONA je del norveškega koncerna Hydro, ki je s svojimi rešitvami prisoten v 40 državah po svetu. 

Na 150 lokacijah zaposluje 35.000 sodelavcev in letno ustvari za 5,2 milijarde evrov prihodkov. 

WICONA je vodilni svetovni ponudnik rešitev iz aluminija za gradbeni sektor in sinonim za vrhunske 

sisteme aluminijastih profilov.  

Hydro je razdeljen v pet poslovnih sektorjev in deluje na vsej življenjski poti aluminija. Je globalni 

ponudnik rudnine (boksita) za aluminij, primarnega aluminija, aluminijastih izdelkov in rešitev iz 

aluminija ter vodi posle po celotni verigi aluminija, od pridobivanja surovin, energije, primarnih 

kovin, valjastih in ekstrudiranih  izdelkov ter reciklaže. V skupino, ki se ukvarja s postopki 

ekstrudiranja aluminija in proizvodnjo ekstruzijskih izdelkov, sodi tudi nemški sistem WICONA, ki je 

prisoten na vseh kontinentih in proizvaja okenske, vratne, drsne in fasadne aluminijaste sisteme ter 

senčila (brisoleji).  

 

WICONA pri okoljevarstvenih vprašanjih daje izjemno velik poudarek trajnosti, njen slogan pa je 

'Graditi za jutri'. Nove rešitve išče zaradi vse bolj očitnih podnebnih sprememb, ki prinašajo 

segrevanje ozračja in taljenje ledu ter vse bolj intenzivne urbanizacije. Ocene kažejo, da se bo v 

naslednjih treh desetletjih svetovna populacija povečala za 2 milijardi ljudi, 70 % prebivalstva pa bo 

živelo v urbanih središčih. Ob vseh teh trendih se zaostruje tudi zakonodaja, ki prinaša davek na CO₂ 

emisije. Vse to so tudi razlogi, zakaj se pri Hydro posvečajo razvoju novih rešitev. Trajnost je ključ za 

prihodnost, zato si je EU zadala ambiciozne cilje. S trajnostno gradnjo je mogoče vplive na okolje 

občutno zmanjšati. Do leta 2030 morajo vse nove stavbe zadovoljiti zahtevam po neto emisijah 

ogljika, neto ničelne emisije pa so do leta 2050 predvidene za vse stavbe. 55-odstotno znižanje emisij 

do leta 2030 velja za vse sektorje, tudi gradbenega, razogljičenje pa je strateški načrt tudi v Sloveniji. 

Doseganje teh načrtov zahteva prilagoditve industrije, ki bo na ta način gradbenemu sektorju ter 

projektantom pri načrtovanju zgradb z novimi rešitvami omogočila dosegati evropske trajnostne 

cilje.  

Ogljični odtis nam pokaže, koliko CO₂ in drugih toplogrednih plinov v okolje spuščajo stavbe. Izračuni 

za pisarniške stavbe kažejo, da izpusti znašajo 500-1000 kg emisij CO₂ na m². Enokrilno okno, ki 

sestoji iz stekla (62 %), aluminija (24 %) in ostalih elementov (15 %), ustvari približno 200 kg emisij 



CO₂. Največ prihranka je mogoče doseči pri aluminiju (65 % emisij CO₂), pri steklu 20 % in ostalih 

elementih 15 %.  

Potencial za razogljičenje je torej velik prav pri industriji aluminija. Hydro zato razvija izboljšane 

sisteme, ki proizvedejo manj emisij CO₂. V ospredju sta dva pionirska izdelka – Hydro Reduxa 

(aluminij z nizko vsebnostjo ogljika) in Hydro Circal (proizveden iz recikliranega aluminija).  

Pri reciklaži obstajata dva tipa aluminijastih odpadkov – odpadek iz predelave (kjer izdelki še niso bili 

uporabljeni kot končni izdelki), ter potrošniški odpadek (to so izdelki, ki se jim je življenjski cikel 

enkrat že iztekel in se po vgradnji vračajo nazaj v proces proizvodnje). Konkurenčna podjetja za zdaj 

med obema odpadkoma še ne razlikujejo, kar z vidika trajnosti ni spodbudno in tudi daje napačne 

podatke.    

   

Hydro Reduxa predstavljajo aluminijasti izdelki, ki proizvedejo 4,0 kg ali manj emisij CO₂ na 1 kg 

aluminija, Hydro Circal, v katerem je vsaj 75 % recikliranega potrošniškega odpadnega aluminija, pa 

ustvarijo še nižji ogljični odtis, saj proizvedejo le 2,3 kg emisij CO₂ na 1 kg aluminija. Obe skupini 

izdelkov sta preverjeni (s strani DNV GL) in potrjeni z listino EPD (Environment Product Declaration). 

Hydro si prizadeva reciklirani delež pri izdelkih Circal povečati celo na 85 %.  

Razpoložljivi podatki o ogljičnem odtisu aluminija na svetovni ravni kažejo, da Kitajska ustvari 20 kg 

emisij CO₂ na 1 kg aluminija, svetovno povprečje znaša 16,7 kg CO₂/kg, medtem ko Hydro s svojimi 

standardnimi izdelki dosega 5,7 kg CO₂/kg, s Circal-om pa le 2,3 kg CO₂/kg aluminija.  

Circal se danes že uporablja za vse WICONA sisteme za vgradnjo v stavbe. WICONA uporablja 

kalkulacijski računalniški program WICTOP, ki omogoča kalkulacijo materialov, stekla, statičnih 

vrednosti, U-vrednosti elementov, CAD prikaze in CNC obdelave na 

profilih, BIM modeliranje in pripravo EPD poročil, v prihodnje pa bo 

omogočal tudi simulacije akustike.  

Med referencami Hydro izpostavlja projekt OKERN PORTAL, ki ga bodo z 

aluminijem kvalitete Circal kot enega največjih razvojnih projektov na 

Norveškem izvedli v Oslu od letošnjega maja do novembra. Na 

Norveškem je v teku tudi projekt THE PLUS, v katerem kot proizvajalec 

steklene fasade sodeluje slovensko podjetje Reflex. Tudi na Hrvaškem 

so izvedli 2 objekta v kvaliteti Circal. Od leta 2018 je Hydro s Circal-om 

izvedel že več kot 300 projektov in prihranil več kot 28.000 ton izpustov 

CO₂. Z več realiziranimi projekti bodo izboljševali ekološko ravnovesje 

materialov in stavb.  

V Sloveniji se trenutno zaključuje projekt Neuhaus v Ljubljani, projekt 

obnova Hotela Brdo, projekt Kovinarska na Vrhniki, med njihovimi bolj znanimi referenčnimi 

projekti pa so tudi Eles 1 in Eles 2 v Beričevem (2017-2020), projekt Hotel Plaza (2011) in EDA center 

v Novi Gorici (2010).     


