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Budynek Roku 2013:
Uczestnicy konkursu...

Konkurs na “Budynek Roku” podkreśla potencjał stali i pokazuje jak
rozwiązania Astron dotyczące upraszczania budownictwa pomogły
zbudować kilka z najbardziej udanych budynków w Europie.

Konk urs
Zwycięski Budynek Roku 2013 został wybrany przez Autoryzowanych
Przedstawicieli Astron w drodze głosowania, spośród 12 Budynków Miesiąca
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Budynek Roku 2013:
Zwycięzca:
Gratulacje dla Nancy Construction za nowoczesny
budynek dla firmy Zenium (pow. 1355m²).
Ten generalny wykonawca, dołączył do sieci
Autoryzowanych Przedstawicieli Astron w 1981 roku
i do tej pory wybudował 400.000 m² w systemie
Astron. Pan S. Vinel, Dyrektor Zarządzający Nancy
Construction, powiedział:
“To zawsze wielki zaszczyt otrzymać nagrodę.
Chciałbym podziękować wszystkim Autoryzowany
Przedstawicielom, którzy głosowali na nas.
Gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym
w ten projekt. Przede wszystkim naszemu
architektowi Panu I. Hamami. Dzięki jego
kreatywności i oryginalności udało się zdobyć to
zamówienie.
Podziękowania dla Pana N. Zerr, Kierownika
Biura Projektów który zaprojektował ten budynek,
Kierownika Budowy Pana C. Lyonnet ,który
nadzorował projekt, a następnie całemu zespołowi
NYC i Astron.
Chciałbym również podziękować Pani Mangenot
i Panu Bourgaut z Zenium. Firma Zenium projektuje,
opracowuje i produkuje specjalistyczne urządzenia
oświetleniowe do gabinetów stomatologicznych
i medycznych. Jest to drugi budynek zrealizowany
dla tej firmy.
Na koniec podziękowania dla wszystkich osób
z zespołu Astron za ich zaangażowanie, zwłaszcza
dla Pana M. Picco, który przyczynił się do
wykonania tego projektu.
Oryginalność, innowacyjność i dbałość o szczegóły
pomoże nam kontynuować sprzedaż i budowanie
pięknych projektów.”
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Inwestycja BASF wybudowana przez WPIP
zwyciężyła w konkursie “Bezpieczna Budowa”

W organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie
“Bezpieczna Budowa” zwyciężyła inwestycja BASF, realizowana
w Środzie Śląskiej przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Przemysłowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbyło się 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
Celem konkursu organizowanym corocznie przez PIP jest
upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
na placach budów, a także promowanie wykonawców robót
budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w
procesie realizacji obiektów budowlanych. Ustalając kolejność
miejsc komisja PIP oceniała następujące zagadnienia:
•
sposób opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ),
•
wielkość i złożoność prac budowlanych,

•
jakość oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych
stanowiskach, stan poinformowania o nim pracowników, stopień
identyfikacji zagrożeń,
•
jakość koordynacji i skuteczność nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów bhp przez podmioty działające na
budowie,
•
przestrzeganie przepisów i zasad bhp na budowie,
•
stan wypadkowości w okresie trwania konkursu,
•
prezentacje niestandardowych rozwiązań w dziedzinie
bhp.
Zgodnie z umową W.P.I.P. zostało odpowiedzialne za powstanie
zakładu przemysłowego zajmującego powierzchnię ponad
26 000 m², budynku biurowego o powierzchni użytkowej
ok. 2 500 m² oraz infrastruktury drogowej. Budynek produkcyjny
został wykonany w konstrukcji stalowej systemu Astron.
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Hala tenisowa w prezencie dla miasta Leninogorsk
w Rosji

Firma Tatneft związana z górnictwem naftowym,
obchodzi 70-lecie powstania. Ze wzgledu na fakt,
że została założona w Leningorsku, podarowała
miastu nową halę tenisową.
Inwestycja kosztowała około 2 mln euro.
Wybudowaniem centrum sportowego zajęła się
firma Vector, Autoryzowany Przedstawiciel Astron
z Bugulmy. Tatneft był bardzo zadowolony ze
wzpółpracy z Vector i Astron przy poprzednich
projektach, bez wahania powierzył im kolejny,
trzeci projekt.
Hala tenisowa został wykonana w konstrukcji
AZM1 (hal jednonawowa) z systemem dachowym
LPR1000 .Budynek spełnia wszystkie wymagania

nowoczesnych obiektów sportowych.
Jest wyposażony w dwa korty tenisowe.
Na parterze znajduje się mała siłownia, pokój
trenerów, szatnie, biura, a na pierwszym piętrze
sale fitness i siłownia. W pobliżu znajduje się
także otwarty kort tenisowy.
Uroczyste otwarcie odbyło się w sierpniu 2013 r..
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Globalne podejście do zrównoważonego
rozwoju:
Zrównoważony rozwój jest jedną z globalnych
kwestii, które dotyczą każdego rodzaju
działalności.
Dla wszystkich przedsiębiorstw działających
w sektorze budowlanym jest już priorytetem.
Idea zrównoważonego budownictwa polega
na projektowaniu i budowaniu z myślą o

środowisku. Istotne jest ograniczenie zużycia
energii, wykorzystania zasób naturalnych,
ograniczenie produkcji odpadów i transportu.
W Astronie zwracamy uwagę na trwałość,
zapewniając uproszczone i bardziej przyjazne
dla środowiska rozwiązania, aby pomyślnie
zakończyć projekty naszych klientów.

Co miesiąc, przedstawimy niektóre z działań,
które podejmujemy w ramach globalnego
podejścia do idei zrównoważonego rozwoju.

Surowce naturalne
Projekt

Strategia produktu
Zrównoważone

Transport
Montaż
Produckja

budownictwo

•
•
•
•
•

Optymalny projekt
Produkcja bezpieczna dla
środowiska
Szybki i łatwy montaż
Podejście systemowe w
projektowaniu i budowaniu
obiektów
Możliwość rozbiórki lub
recyklingu konstrukcji stalowej

Rozbiórka / Recykling

Podejście do
sprzedaży

Zarządzanie wiedzą

Narzędzia/
Oprogramowanie

Ograniczenie zużycia energii
•
•
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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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