
Referencie - fasádne produkty

Európske centrum Solidarity

Pre túto obdivuhodnú budovu sme dodali oceľ Cor-Ten®.
Rozhodnutie použiť materiál Cor-Ten®, okrem jeho odolnosti voči
poveternostným vplyvom, bolo ovplyvnené aj skutočnosťou, že tento
materiál sa tradične spája s technológiami lodiarstva. Forma
budovy mala mať maximálne priamočiary tvar, napodobňujúc ciele a
metódy hnutia Solidarita. Oceľové steny vyzerajú ako keby sa hýbali,
pričom prvá sa láme a nakláňa.
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Partneri

Investor: Gdańskie

Inwestycje Komunalne Sp.

z o.o.

b

Architekt:

Przedsiębiorstwo

Projektowo-Wdrożeniowe

FORT Sp. z o.o.

b

Stavebná spoločnosť:

Polimex Mostostal S.A.

b

Európske centrum Solidarity bolo otvorené v roku 2014 a dokonale ladí s lodenicou v meste Gdańsk v

Poľsku. Budova stojí v historickej časti námestia Solidarity, vedľa lodenice v meste Gdańsk a stala sa

miestom stretávania ľudí niekoľkých generácií, napomáha rozvíjať myšlienky podporujúce rast

občianskeho spoločenstva. Okrem toho slúži aj ako výskumné a vývojové centrum, knižnica a

konferenčné centrum. Okrem toho sú v budove kino a divadlo, usporadúvajú sa tu rôzne výstavy a

návštevníci tu nájdu aj stálu expozíciu predstavujúcu vznik a rast hnutia Solidarita.

Európske centrum Solidarity navrhlo architektonické štúdio Fort so sídlom v meste Gdańsk. Podľa slov

architektov projektu mala mať forma budovy maximálne priamočiary tvar, napodobňujúce ciele a

metódy hnutia Solidarita. Projekt sa vyznačuje jednoduchým usporiadaním paralelných a pravidelne

usporiadaných stien bez akýchkoľvek komplikovaných detailov. Oceľové steny vyzerajú, ako by sa

pohybovali, pričom prvá sa láme a nakláňa. Na posilnenie vizuálneho účinku boli fasádne steny

vyrobené z ocele Cor-Ten® dodané spoločnosťou Ruukki. Okrem odolnosti proti poveternostným

vplyvom bolo rozhodnutie pre voľbu Cor-Ten® ovplyvnené tiež skutočnosťou, že tento materiál je

tradične spájaný s technológiami využívanými v lodeniciach.

Spoločnosť Ruukki dodala oceľ Cor-Ten® v dvoch akostiach A a B s odlišnou hrúbkou. Najväčšie

platne použité pre fasádu mali rozmery 2 500 mm x 6 000 mm. Oceľové plechy o sile 5 mm a

individuálnych rozmeroch boli vyrobené na zákazku na základe licencie US Steel vo výrobnom závode

v Raahe, čo je valcovňa spoločnosti Ruukki vo Fínsku.

Oceľ panelov Cor-Ten® sa vďaka svojmu chemickému zloženiu vyznačuje vysokou odolnosťou voči

atmosférickým vplyvom. Vzhľadom pridanie lgujúcich prvkov (meď, chróm, nikel a fosfor) sa na

povrchu ocele Cor-Ten® vplyvom poveternostných vplyvov vytvára hustá ochranná vrstva patiny, ktorá

významne spomaľuje rýchlosť korózie.

Oceľ Cor-Ten® je použitá aj vnútri budovy. V tomto prípade je plocha panelov menšia a ich hrúbka je

1,00 mm. Panely Cor-Ten® navrhnuté pre vnútorné steny boli predpatinované, pretože jej vytváranie vo

vnútorných priestoroch by trvalo niekoľko rokov.
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Referencie pre fasádne obklady podľa skupiny produktov
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Referencie - fasádne kazety Liberta

b

Referencie - fasádne lamely

b

Referencie - design profily

b

Referencie - perforácia & podsvietenie
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https://www.ruukki.com/svk/building-envelopes/referencie/referencie-fasadne-obklady/referencie-fasadne-kazety-liberta
https://www.ruukki.com/svk/building-envelopes/referencie/referencie-fasadne-obklady/referencie-fasadne-lamely
https://www.ruukki.com/svk/building-envelopes/referencie/referencie-fasadne-obklady/referencie-design-profily
https://www.ruukki.com/svk/building-envelopes/referencie/referencie-fasadne-obklady/referencie-s-perforaciou-a-podsvietenim
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Referencie - fasády na mieru
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https://www.ruukki.com/svk/building-envelopes/referencie/referencie-fasadne-obklady/referencie-riesenia-na-mieru
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