Pressemeddelelse, 22. september, 2017
Digitaliseret byggeri der ”disrupter” sektoren – ny video tilgængelig

Massiv medieinteresse for Europas første 3D printede bygning, The BOD i
Nordhavn.
-

Mere end 100 artikler og TV/radio udsendelser i ind- og udland
TV dækning af begivenheden i Danmark, Rusland, Polen og Litauen
Se video af 3D printningen her: https://3dprinthuset.dk/the-bod/

Starten på 3D printningen af Europas første 3D printede bygning i København, som blev markeret ved et åbent hus
og presse arrangement i Nordhavn mandag i sidste uge, har tiltrukket sig massiv interesse i ind- og udland. Den
disruptive teknologi driver interessen. Flere danske TV og radio stationer var på plads for at lave udsendelser om 3D
printningen, og såvel TV Avisen, som TV2 Nyhederne og TV2 News bragte lange reportager om projektet.
Arrangementet blev afholdt mandag den 11. september for at markere, at byggeriet af The BOD (”Building On
Demand”) – Europas første 3D printede bygning - var igangsat og begivenheden tiltrak sig stor opmærksomhed fra
over 100 interesserede fremmødte, samt talrige repræsentanter fra pressen, radio og TV.
Siden arrangementet er også den udenlandske interesse for projektet eksploderet. Russisk TV og litauisk TV bragte
således i denne uge klip fra 3D printingen i nyhedsudsendelser, og specielt i Polen har projektet fået stor bevågenhed,
hvor flere TV kanaler bragte nyheden.
Den store interesse er delvist kommet bag på 3D Printhuset, der står bag projektet. Asger Dath, kommunikationschef i
3D Printhuset udtaler: ”Vi var naturligvis klar over, at vores projekt som et eksempel på ”disruption” ville få
opmærksomhed, men vi er virkelig overraskede over den store interesse fra TV, specielt fra udlandet og især de mange
polske indslag. Vi kan forstå, at vi har haft god dækning af nyheden i Rumænien, fordi vores arkitekt, Ana Goidea,
oprindeligt er derfra, men interessen fra Polen kan vi ikke lige greje”.
Dækningen i medierne i ind- og udland er sket såvel i almene medier, som i mere teknologi orienterede medier og ikke
mindst i byggeri relaterede medier. Ifølge 3D Printhuset har der været bragt mere end 10 reportager i specielt danske
og svenske byggeri medier, og adm. dir. Henrik Lund-Nielsen tilføjer: ”Vi er specielt glade for omtalen af projektet i de
byggeri relaterede medier, fordi projektet jo netop er et demonstrationsprojekt, der skal inspirere andre. Vi har
allerede hørt fra de første virksomheder, der kunne tænke sig at komme i gang med 3D printet byggeri. Vi hører gerne
fra alle, der vil i gang med at bruge denne spændende og disruptive teknologi.”
Efter at randfundamentet blev 3D printet i mandags, er der blev støbt ud og isoleret på traditionel vis. VVS og el folk
færdiggør nu deres af fundamentet, og når de er færdige efter næste uge, går 3D printningen af væggene i gang. Når
bygningen er færdig i slutningen af efteråret, skal The BOD fungere som et lille kontorhotel, hvor enkelte
arbejdspladser udlejes til virksomheder. Inden udlejning påbegyndes, vil The BOD blive fremvist til alle interesserede.
Video fra begivenheden og den første 3D printning af det organisk formede randfundament kan ses her:

https://3dprinthuset.dk/the-bod/
Reportage den 11. september på DR TV Avisen kan ses her: https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen-med-sporten/tv-avisen-med-sporten-tv/tv-avisenmed-sporten-2017-09-11#!/00:18:59
Reportage den 11. september på DR P1 kan høres her: http://www.dr.dk/radio/p1/p1-eftermiddag/p1-eftermiddag-2017-09-11/

For yderligere information kontakt:
Asger Dath, Kommunikationschef, 3D Printhuset, mobil: +45 20 67 95 35 eller email ad@3dprinthuset.dk
Henrik Lund-Nielsen, Adm. dir., 3D Printhuset A/S, mobil: +45 24 47 73 37 eller email: hln@3dprinthuset.dk
3D Printhuset A/S, Dronningens Tværgade 26, 1302 København K, www.3dprinthuset.dk

The BOD

www.3DPrinthuset.dk/The-Bod/

Arkitekt: Ana Goidea, MAA
Adresse:
The BOD
Kattegatvej 2 (hjørnet af Kattegatvej og Oceanvej)
2150 Nordhavn

The BOD (“Building on Demand”) bygning i Københavns Nordhavn med buede vægge og skrånende tag. Arkitekt: Ana Goidea, MAA

Stort fremmøde af interesserede og pressen ved åbningen af The BOD – Europas første 3D printede bygning
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Massiv medie dækning af 3D printningen af The BOD – Europas første 3D printede bygning

Henrik Lund-Nielsen, adm. dir. 3D Printhuset A/S, blev interviewet til flere landsdækkende TV kanaler ved åbningen af The BOD
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