
Europejskie Centrum Solidarności

Dostawa Ruukki dla ECS objęła dwa gatunki stali Cor-Ten® - A i B
o różnych grubościach. Łączna ilość dostarczonej stali Cor-Ten
to ok. 1000 ton. Największe arkusze blach miały wymiary 2500
mm x 6000 mm.
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https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Produkty

Fasady specjalneb

Stal COR-TEN®b
Partnerzy

• Inwestor: Gdańskie

Inwestycje Komunalne Sp. z

o.o.

• Architekt: Przedsiębiorstwo

Projektowo-Wdrożeniowe

FORT Sp. z o.o.

• Wykonawca: Polimex

Mostostal S.A.

Otwarte w 2014 roku Europejskie Centrum Solidarności znakomicie wpisało się w stoczniowy

krajobraz Gdańska. Budynek, zlokalizowany w historycznym miejscu przy Placu Solidarności, w

pobliżu Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, stał się miejscem spotkań dla wielu pokoleń, promującym

rozwój idei służących budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Europejskie Centrum Solidarności zaprojektowała gdańska pracownia architektoniczna Fort.

Według założeń architektów, bryła budynku miała być maksymalnie prosta, podobnie jak cele i

metody działania ruchu solidarnościowego. Obiekt tworzy nieskomplikowany układ równoległych

i równomiernie rozmieszczonych ścian, pozbawionych skomplikowanych detali. Stalowe ściany

wyglądają tak, jakby się poruszały; pierwsza z nich pęka i przechyla się. Aby wzmocnić efekt

wizualny, ściany te wykonane zostały z blachy Cor-Ten®, dostarczonej przez Ruukki. Do wyboru

tej stali, oprócz jej własności związanych z odpornością na warunki atmosferyczne, przyczynił się

również fakt, że jest to materiał kojarzony z technologią stoczniową.

Dostawa Ruukki objęła dwa gatunki stali Cor-Ten® - A i B o różnych grubościach. Największe

arkusze blach, z których powstała elewacja, miały wymiary 2500 mm x 6000 mm. Na specjalne

zamówienie arkusze blachy grubości 5,00 mm o indywidualnych wymiarach wyprodukowane

zostały w hucie Ruukki w fińskim Raahe na licencji US Steel. Na potrzeby realizacji całego

projektu Ruukki dostarczyło około 1000 ton stali Cor-Ten.

Także we wnętrzu budynku wykorzystano panele z blachy Cor-Ten. W tym przypadku

powierzchnie paneli są mniejsze, a grubość blachy wynosi 1,00 mm. Panele Cor-Ten

przeznaczone do ścian wewnętrznych dostarczane były z gotową patyną, ponieważ pojawienie się

pełnej patyny na aplikacji wewnątrz obiektu trwałoby kilka lub nawet kilkanaście lat.
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https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/produkty/okladziny-elewacyjne/fasady-na-zamowienie
https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/produkty/okladziny-elewacyjne/materialy/cor-ten
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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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