
Centrum Galaxy w Szczecinie

Nową elewację Centrum Galaxy w Szczecinie tworzy system
szklanych paneli przeplatanych kasetonami stalowymi Ruukki
Liberta 102 Grande w kilku kolorach.

1

https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Produkty

Liberta Original 102

Grande

b
Partnerzy

Właściciel: EPPb

Projekt rozbudowy: Open

Architekci

b

Wykonawca elewacji

stalowej: EKOL Stanisław

Paczyński

b

Dla tego obiektu dostarczyliśmy GreenCoat® - skandynawskiej jakości stal SSAB dla

zrównoważonego budownictwa.

Dowiedz się więcej o GreenCoat®.

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy powstało w Szczecinie w 2003 roku, w ścisłym centrum

miasta. Kilkukondygnacyjny obiekt zaprojektowano jako dwie prostopadłościenne bryły. W

elewacji dominował kolor klinkieru. Po dwunastu latach użytkowania centrum wymagało

gruntownej renowacji, ale przede wszystkim podjęto decyzję o rozbudowie i poszerzeniu oferty o

wiele nowych lubianych przez klientów marek. Prestiżowa lokalizacja stwarzała konieczność

zastosowania rozwiązań, które nadadzą obiektowi ponownie atrakcyjny i konkurencyjny wygląd, a

jednocześnie będą funkcjonalne oraz łatwe i szybkie w montażu.

Projekt renowacji i rozbudowy centrum przygotowała pracownia Open Architekci. Nową elewację

tworzy system szklanych paneli przeplatanych kasetonami stalowymi Ruukki Liberta w kolorach

ciemnoszarym, szarym i białym. Panele i kasetony elewacyjne o wysokości do 200 cm i

szerokości 50 lub 100 cm ułożone są pionowo. Na specjalne zamówienie firma Ruukki wykonała

również kasetony o różnej głębokości (30-50 mm).

Udział Ruukki w tym projekcie stanowi udany przykład wykorzystania oferty produktowej

stworzonej na potrzeby renowacji istniejących obiektów. Koncepcja Ruukki Renovation

zastosowana w przypadku centrum Galaxy bazowała na systemie kasetonów elewacyjnych

Liberta. Uniwersalność systemu pozwala na montaż do ścian o dowolnej strukturze lub

konstrukcji ryglowej. Dzięki produkcji na zamówienie możliwe jest wykonanie kasetonów o

indywidualnych wymiarach i kolorach z wybranego materiału, zgodnie z założoną wizją

architektoniczną.
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https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/produkty/okladziny-elewacyjne/liberta/kasetony-grande-produkty/liberta-original-102-grande
https://www.ruukki.com/pol/redirects/read-more-about-about-greencoat
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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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