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Konkurs “Najlepsze rozwiązanie w budownictwie”
Zwycięzca w kategorii “Najlepsze wnętrze”
Muzeum zabytkowych samochodów zwyciężyło w
konkursie “Najlepsze rozwiązanie w budownictwie”
w kategorii “Najlepsze wnętrze”.
Czeski inwestor TM Bohemia z Ołomuńca,
złożył zamównie na hale stalową Astron z
przeznaczeniem na muzem zabytkowych
samochodów. Duża rozpiętość, która pozwoliłaby
na obsługę i konserwację aut oraz ciekawy projekt
architektoniczny były głównymi wymaganiami
stawianymi przez klienta. Budynek w kształcie
prostokąta ma wymiary 28x36m.
Dostęp do antresoli możliwy jest dzięki schodom
wychodzącym z wewnętrznego atrium.
W budynku znajduje się kawiarnia dla około 60
osób oraz oddzielna sala z 400 zabytkowymi
radioodbiornikami z lat 1890-1980. Muzeum zostało
wybudowane w nowoczesnym i eleganckim stylu.
Przestronne i funkcjonalne wnętrze pozwala
zaprezentować kolekcję 100 aut i 30 motocykli
Klient: T.S. Bohemia a.s.
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Budynek Miesiąca-Grudzień 2013
LAERA, Luksemburg

Autoryzowany Przedstawiciel Astron, firma MBS Buildings SA.
wybudowała budynek dla DAPIE LAERA. Obiekt powstał w specjalnej
strefie ekonomicznej Sanem (Luksemburg) . Firma MBS Buildings posiada
wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu hal stalowych
w systemie Astron. Obiekt o powierzchni 800m ² składa się z części
biurowej i magazynowej, oddzielonej ścianą p.poż.
Ściany budynku wykonane są z płyt warstowych w układzie poziomym.
W budynku biurowym wbudowano antresolę. Obiekt zapewnia
wystarczająco dużo miejsca dla dwóch firm wynajmujących powierzchnię
pod swoją działalność.
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Laverda
Nowa inwestycja

AGCO / Laverda, jako jeden z wiodących producentów kombajnów, potrzebował nowej powierzchni pod swoją działalność w Breganze (Włochy).
Na terenie o powierzchni 5000m² znajduje się
nowoczesny pod względem technicznym
kompleks budynków dostarczony przez Astron.
W skład kompleksu wchodzi również niezbędne
wyposażenie dla efektywnego i zoptymalizowanego procesu lakierowania dostarczonego przez
firmę CTI. Biuro Projektowe Astron wykonało
ekspertyzę technicznych rozwiązań niezbędnych
do spełnienia wymagających specyfikacji tego
zautomatyzowanego procesu. Było to prawdziwe wyzwanie, któremu sprostano dzięki bliskiej
współpracy pomiędzy firmami Astron oraz CTI.
Cała linia lakiernicza została wyposażona w pełni
zautomatyzowane rozwiązania techniczne, w tym
w dźwigi na różnych poziomach, windy, a także
stacje załadunku i rozładunku.
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Parking
w Maranello

We włoskiej miejscowości Maranello,
wybudowano nowy wielopoziomowy
parking, który wyeliminował problem braku
miejsc parkingowych dla pracowników
Ferrari. Stalowa konstrukcja okazała się
najlepszym rozwiązaniem ze względu na
wszechstronne zastosowanie, lekkość
oraz sprawny, szybki montaż. Parking
realizowany przez Autoryzowanego
Przedstawiciela Astron Ruggerini PIETRO
srl, składa się z dwóch pięter
i zapewnia 450 miejsc parkingowych.
Aby zoptymalizować cyrkulację powietrza

wewnątrz konstrukcji, zastosowano duże
rozpiętości z ograniczoną liczbą słupów
pośrednich. Dzięki lekkiemu systemowi
stropowemu Inodek znacząco podniesiono
ochronę przeciwpożarową.
Dolna półka oraz słupy zostały pokryte białą
farbą pęczniejącą. Zabiegi te rozjaśniły
wnętrze budynku zwiększając komfort
użytkowników oraz ich bezpieczeństwo.
Te powyższe cechy jak również czerwone i
srebrno-szare elementy fasady przyczyniają
się do podniesienia atrakcyjności wizualnej
projektu.
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Nowy budynek Oriflame nagrodzony
certyfikatem LEED Silver

Firma Oriflame została nagrodzona certyfikatem LEED Silver
przyznawanym przez the U.S. Green Building Council, za
nowe centrum dystrybucji w Noginsku, koło Moskwy.
Astron gwałtownie rozwija się na rynku rosyjskim
w zakresu prefabrykowanych systemów budowlanych
ze stali i wentylacji. Te produkty są skierowane do
międzynarodowych klientów, którzy chcą rozszerzyć swoją
działalność w Rosji i innych krajach WNP. Jednym z takich
klientów jest szwedzki gigant w branży kosmetycznejOriflame. Ze względu na wzrost sprzedaży w Rosji, firma
zdecydowała się na wybudowanie nowego centrum
produkcji i dystrybucji w Noginsku, na obrzeżach Moskwy.
Obiekt o całkowitej powierzchni 56.000 m², składa się

z dwóch połączonych ze sobą budynków.
Budowanie z myślą o środowisku, było jednym z kilku
punktów, które zadecydowały o przyznaniu kontraktu przez
Oriflame.
“Rozwiązanie Lindab w postaci systemu wentylacji
oraz optymalizacji izolacyjności dzięki systemowi Astron
oznaczało, że budynek kwalifikuje się do certyfikacji LEED.
Tym samym spełnił surowe wymagania dotyczące ochrony
środowiska propagowane przez Oriflame.” wyjaśnia
Alexander Seleznov z StoryTech 5, generalnym wykonawcą
projektu.

Certyfikat LEED
LEED jest jedyny z najważniejszych
certyfikatów dotyczących oceny wpływu
wszelkich nowopowstałych form budownictwa
na środowisko. Kryteria stosowane do
oceny budynku obejmują zrównoważone
budownictwo, innowacyjność i wzornictwo,
racjonalne zużycie wody, zużycie energii,
jakość środowiska wewnętrznego i
lokalizacje.
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Luxembourg:
Route d'Ettelbruck
L-9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Czech Republic:
Kojetínská 71
CZ-75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222

Hungary:
Derkovits u. 119.
H-4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
Pozharskogo str., 73
RU-150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
D-55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-00

Poland:
ul. Kolejowa 311
Sadowa
PL-05-092 Łomianki
Tel.: +48 (0)22 489 88 91

France:
10 avenue du Gué Langlois
CS 40017 – Bussy Saint Martin
77603 Marne la Vallée Cx 03
Tel.: +33 (0)1 6462-1616

United Kingdom:
Evans Business Centre
Mitchelston Ind. Estate
GB-Kirkcaldy, Fife
KY1 3NB
Tel.: +44 1592 65 23 00

Russia:
15, bldg.1, Zubarev lane
office 336
Moscow, 129164, Russia
Tel.: +7 495 981 3960

Ukraine:
Nikolaya Grinchenko str. 4
office 155
Kiev, 03038, Ukraine
Tel.: +38 050 452 9 452

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
RO-077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Italy:
Via S. Martino Solferino 40
I-35122 Padova
Tel.: +39 333 3286388

Kazakhstan:
124, Kopernika str., office 100
Medeuskiy District 05007
ALMATY
Tel.: +7 727 328 9316

Russia:
Malaya Mitrofanevskaya str. 1
Lit. A, office 21
St. Petersburg, 198095, Russia
Tel.: +79108134137

Belarus:
pr-t gazety "Prawda", 11
BY-220116 Minsk
Tel.: +375 29 311 44 59
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