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Exteriér:

    Areál je zasazen do urbanistického kontextu průmyslové zóny města Lanškroun při vjezdu 
do města po silnici I/43 od Svitav. Prostor je dlouhodobě poškozen historickými zásahy a bu-
dova je navržena tak, aby svým průčelím definovala uliní čáru, na kterou dále do centra nava-
zují starší budovy. Navržená stavba je netypicky pro tento typ využití umístěna bez oplocení 
k přilehlé komunikaci. Tím je dán městotvorný charakter jinak roztříštěnému území, kde se 
nacházejí benzinové pumpy a polorozbořené, neudržované areály. 
    Budova se hlavním vstupem obrací k centru města. Vstup je uvozen železobetonovou stěnou 
s rozměrným nápisem Wendell přes výšku tří pater a zastřešen odvážnou konzolou. Na vstup 
navazuje vertikální komunikační hala, která je zasklena tmavým sklem s vysokou odrazností 
tepla. Uliční průčelí je dále doplněno o atypické hliníkové lamely ve dvoubarevném modro-
-stříbrném provedení. Korunní římsa tvořená ŽB deskou navazuje na přístřešek nad vstupem 
a na západní straně je svedena opět k zemi. Za stíněním jsou umístěna tři nízká pásová okna, 
která jsou minimalizována co do rozměru tak, aby byly co nejvíce potlačeny tepelné zisky na 
jižní fasádě. Zbývající převážně výrobní část je provedena v antracitově šedém odstínu z hliní-
kových lamel a PUR panelů. Na východní straně jsou prolomena čtyři pásová okna. Na západní 
straně je fasáda skladu bez otvorových prvků. Severní strana objektu je připravena k dalšímu 
rozšíření.

Interiér:

    Vstupní hala je přes tři podlaží otevřena ze dvou stran prosklenou věží. Schodiště se vine 
kolem ŽB vřetenové stěny tak, že do hlavního prostoru haly vstupují jen dvě ramena. Ta jsou 
vynesena atypickou ocelovou konstrukcí s plným zábradlím. Prostor je doplněn proskleným 
výtahem. Administrativní část je standardním kancelářským prostorem, který se obrací do vý-
robní dvorany požárním zasklením. Dvorana je prosvětlena střešními světlíky. Ve výrobní části 
je ve 2NP instalována recepce, která ve smyslu fraktálového designu odkazuje na stínění hlav-
ního průčelí. Hala určená pro vývoj je vybavena šesti světlíky a  24 lichoběžníky, které svým 
šikmým zavěšením přivádí do prostoru maximum světla a zajišťují akustickou pohodu.


