
Eurobeef – budovy pro skladování v chladu

Eurobeef Sp. z o.o. patří k největším producentům masa v
polském vojvodství Wielkopolska, který se specializuje na
porcování hovězího masa a výrobu vysoce kvalitních produktů z
něj. V letech 2016-2017 společnost rozšířila své zázemí a
vybudovala novou halu pro skladování v chladu, chladírnu a
mrazírnu s výškovými regály.
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https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes


Související
produkty

Sendvičový panel SPB

WE

b

Sendvičový panel SP2B

E-PIR

b

Sendvičový panel SP2E

E-PIR

b

Sendvičový panel SP2C

E-PIR

b
Partneři

Biuro projektowe: Usługi

Projektowo Budowlane

PIRAMIDA Jakub

Strużyński Koło

b

Wykonawca konstrukcji i

lekkiej obudowy: Zakład

Produkcyjno Montażowy

Consteel Michał

Bartkowiak Koło
b

Kromě toho investice zahrnovala rekonstrukci výrobních hal a renovaci stávající fasády.

Společnost Ruukki vyrobila a dodala sendvičové panely na fasády, střechy, pro příčky a podhledy

chlazených provozů. Ruukki navíc dodala nosné profily T35 na střechu, lemování a příslušenství.

„Pro Eurobeef jsme dodali 14 000 metrů čtverečních panelů. Dodávky zahrnovaly jak panely PIR,

tak panely z minerální vlny; posledně jmenované pro části s vysokými požadavky na požární

odolnost. PIR panely byly použity ve výrobních a chladírenských částech (šokový zmrazovač,

mrazírna s výškovými regály). „Je třeba zmínit, že s našimi výrobními kapacitami jsme byli

schopni dodat stěnové panely pro mrazírny v jednom kuse (přibližně 16 m) bez nutnosti jejich

spojování,“ říká Dariusz Borowski, manažer pro chlazené provozy a potravinářský průmysl v Ruukki

Polska.

Díky našim rozsáhlým znalostem a dlouholetým zkušenostem s řešením pro skladování v chladu

jsme byli vybráni jako dodavatel pro společnost Eurobeef. Byl to druhý projekt, který jsme pro tuto

společnost dokončili.

„Eurobeef doporučuje spolupráci s tak kompetentním a spolehlivým partnerem jako je Ruukki –

vysoká kvalita produktů, přesnost dodávek, odborná podpora a péče o detaily dělají z této

společnosti velmi dobrou volbu. S oběma fázemi našeho investičního projektu jsme opravdu

spokojeni,“ shrnuje Grzegorz Grabowski, generální ředitel Eurobeef.
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https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/produkty/stenove-konstrukce/sendvicove-panely-pro-vnejsi-zdi/sendvicove-panely-detaily/sendvicovy-panel-spb-we-pro-vnejsi-a-vnitrni-zdi
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/produkty/stenove-konstrukce/sendvicove-panely-pro-vnejsi-zdi/sendvicove-panely-detaily/sendvicovy-panel-sp2b-e-pir-pro-vnejsi-zdi-vnitrni-zdi-a-stropy
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/produkty/stenove-konstrukce/sendvicove-panely-pro-vnejsi-zdi/sendvicove-panely-detaily/sendvicovy-panel-sp2e-e-pir-pro-vnejsi-zdi
https://www.ruukki.com/cze/building-envelopes/produkty/stresni-konstrukce/sendvicove-panely-pro-strechy/sendvicove-panely-detaily/sendvicovy-panel-sp2c-e-pir-pro-strechy
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