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Karl Heinz Castlunger har med hjälp av PREFA skapat ett extraordinärt objekt i Flavon 

 

Marktl - ”Husets C-form är skapad för att efterlikna en hand som skyddar huset”, förklarar arkitekten 

Karl Heinz Castlunger sitt koncept för Casa Giovannini, vilket har genomförts i italienska Flavon, 

Trentino. Både form och material är ganska ovanliga för denna miljö och sticker verkligen ut i det 

norditalienska landskapet. Huset implementerades med Prefalz i P.10 antracit. I hans ursprungliga 

hembygd, Alta Badia, är Castlunger emellertid mest känd för sina trähus, då han förde tillbaka trähuset 

till Sydtyrolen och inledde därmed en renässans på 1990-talet.  

Castlunger låter gärna sina verk inspireras av omgivningen. Då Flavon skulle byggas med särskild tanke 

på kostnadseffektivitet, fann han den här gången inga ”ledtrådar”. Fastigheten ligger mitt bland 

fruktträdgårdar och formen föll sig därmed naturligt, säger arkitekten. ”Jag behöver inte göra ett 

konstföremål som folk pratar om. Jag placerar ett hus i ett landskap, på ett ställe, som om det alltid 

hade funnits där”, förklarar han sin filosofi och inställning.  

Flexibilitet och enkel bearbetning 

För genomförandet var takläggaren Claudio Gasperetti ansvarig. Casa Giovannini var ett ovanligt 

projekt för honom, ”vi hanterar inte direkt halvcirkelformade tak särskilt ofta”, berättar takläggaren. 

Omgivningen präglas av traditionella bondgårdar, kyrkor och hus. Detta landskap har sitt utseende 

medvetet och avsiktligt. Landskapsbevarandet, samhällena och borgmästarna är inte särdeles förtjusta 

i iögonfallande, modern arkitektur eller nya material. Det byggs mycket med tegel och taken har de 

traditionella formerna. ”Med PRFEA kan du göra saker som du inte kan göra med andra material”, 

förklarar hantverkaren. Flexibiliteten och den enkla förbehandlingen var särskilt viktiga för detta 

projekt.  

Material: 

Prefalz® P.10 antracit 

 

 

Om PREFA. PREFA Aluminiumprodukte GmbH har mer än 70 framgångsrika år bakom sig över hela Europa inom 

utveckling, tillverkning och marknadsföring av tak- och fasadsystem i aluminium. PREFA-koncernen sysselsätter 



 
sammanlagt omkring 500 personer. Produktionen av över 5 000 högkvalitativa produkter sker uteslutande i 

Österrike och Tyskland. PREFA ingår i den industriella Dr. Cornelius företagskoncern, som sysselsätter över 8 000 

personer vid mer än 40 produktionsanläggningar världen över. 
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