
Magazyn wysokiego składowania Amica

Magazyn wysokiego składowania firmy Amica we Wronkach ma
wysokość 47 m i jest najwyższym tego typu obiektem w Polsce i
największym w Europie w branży AGD. Ten imponujący obiekt
powstał przy współudziale firmy Ruukki, która dostarczyła płyty
warstwowe do wykonania jego elewacji.
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https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Magazyn wysokiego składowania firmy Amica we Wronkach ma wysokość 47 m i jest

najwyższym tego typu obiektem w Polsce i największym w Europie w branży AGD. Ten

imponujący obiekt powstał przy współudziale firmy Ruukki, która dostarczyła płyty warstwowe do

wykonania jego elewacji.

„Głównym kryterium wyboru była wysoka jakość, gwarancja trwałości oraz pewność realizacji

przy zachowaniu oczywiście rozsądnych cen. Przy tego typu obiektach nie można

eksperymentować z materiałami, tylko należy wybierać pewne i sprawdzone produkty, które

zagwarantują odpowiednią jakość i trwałość na wiele lat. Ewentualne problemy z obudową, np.

korozja, nieszczelność, odspoinowanie blachy od pianki/wełny byłyby bardzo trudne do usunięcia

ze względu na wysokość obiektu i wpływ prac naprawczych na funkcjonowanie obiektu. O

wyborze Ruukki zadecydowała uznana marka, powszechnie znana wysoka jakość produktów

gwarantująca spokój na lata, doświadczenie, wysoki poziom obsługi klienta, bliskość dostaw i

optymalna cena”, mówi Tomasz Machaj, dyrektor ds. inwestycji i utrzymania ruchu w Amica S.A.

Ruukki dostarczyło w krótkim czasie 15 000 m2 płyt warstwowych w dwóch rodzajach, z

rdzeniem PIR i z rdzeniem z wełny mineralnej, które montowane były na tej samej elewacji. Płyty

wyprodukowane zostały w zakładzie Ruukki w Obornikach.

„Naszą ogromną przewagą jest to, że możemy dostarczyć jednolitą z wyglądu kombinację płyt z

rdzeniem PIR i z wełny mineralnej. Szerokości płyt i profilowania są identyczne”, wyjaśnia Eryk

Podpora, Regionalny Kierownik Sprzedaży, Ruukki Polska, który odpowiadał za współpracę z

klientem.
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Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by
zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych

błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian.
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