
Ikano

Dzięki kompleksowej dostawie, w skład której weszła
konstrukcja stalowa, konstrukcje elewacyjne oraz dachowe
profile nośne, uzupełnione o nadzór i kontrolę produkcji
pozostałych elementów budowlanych, Ruukki zobowiązało się do
zapewnienia poziomu szczelności Premium o wartości 0,6.
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https://www.ruukki.com/pol/building-envelopes/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Partnerzy

Deweloper: Ikano Retail

Centres Vanda Oy

b

Generalny wykonawca:

Peab Oy

b

Projekt architektoniczny:

Schauman Architects Ltd

b

Projekt konstrukcyjny:

Rakennussuunnittelutoimisto

Sormunen & Timonen Oy

b

Galeria handlowa Ikano w fińskim Vantaa stanowi pilotażowy projekt dla

systemu energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki. Dzięki kompleksowej dostawie, w skład

której weszła konstrukcja stalowa, konstrukcje elewacyjne oraz dachowe profile nośne,

uzupełnione o nadzór i kontrolę produkcji pozostałych elementów budowlanych, Ruukki

zobowiązało się do zapewnienia dla budowanego obiektu poziomu szczelności Premium o

wartości 0,6.

Konstrukcję dwukondygnacyjnej części centrum handlowego tworzą słupy zespolone, belki WQ,

kratownice WQ oraz stropy pośrednie wykonane z płyt kanałowych. W części

jednokondygnacyjnej obiektu oraz na stropach znalazły zastosowanie konstrukcje kratownicowe.

System zraszaczy, który zaopatruje budynek w wodę, wykorzystano do stworzenia systemu

ochrony przeciwpożarowej.

Za zastosowanie tego szczególnego rozwiązania ochrony przeciwpożarowej firma Ruukki została

wyróżniona certyfikatem przyznanym przez Centrum Badań Technicznych VTT z Finlandii.

Konstrukcja szkieletowa budynku sprawiła, że wykonanie projektów systemów ogrzewania,

wentylacji i klimatyzacji oraz proces budowy przebiegały w łatwiejszy sposób i umożliwiły

elastyczne wprowadzanie modyfikacji.

„Początkowo plan zakładał postawienie budynku w oparciu o konstrukcję betonową, ale gdy

zaczęliśmy uzgadniać harmonogram dostaw i realizacji, postanowiliśmy zastosować w zamian

stalową konstrukcję szkieletową Ruukki. Nasz wybór konstrukcji elewacyjnych padł natomiast na

nowy, szczelny system energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki,” mówi Markku Luolakai,

kierownik budowy, Peab Oy.
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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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