PROJEKT

Outlet Park
Szczecin

Inwestor - firma Echo Investment znał
profesjonalizm firmy Armstrong z wielu
wcześniejszych realizacji. Rekomendował
więc naszą firmę architektowi. Dzięki
bliskiej
współpracy
doradcy
firmy
Armstrong i architekta oraz szerokiej
ofercie sufitów Armstrong udało się
dobrać różne materiały do różnych
obszarów obiektu tak, aby idealnie spełnić
wymagania funkcjonalne.
W holach zastosowano ażurowy sufit
metalowy Cellio, który nadał wnętrzu
nowoczesny charakter. Sufit ten sprawia
wrażenie monolitycznego, gdyż ruszt
nośny idealnie wpisuje się w rysunek sufitu.
Płyty
idealnie
obudowały
świetliki
w stropie nadając wnętrzu niepowtarzalny
charakter. Połączenie sufitu z płytą g-k
zostało elegancko wykończone za pomocą
profilu Axiom Transitions.
Metalowe
płyty
Axal
Vector
z Mikroperforacją wkomponowane w sufit
z płyty g-k, poza funkcją dekoracyjną,
mogą służyć także jako klapy rewizyjne
zapewniając łatwy dostęp do plenum.
W obszarach, które tego wymagały,
zamontowano sufit mineralny o odporności
ogniowej REI120. Zróżnicowany materiał
profesjonalnie wykończony wraz z dobrze
dobranym oświetleniem zapewnił wyjątkowy
efekt i idealnie spełnił wizję architekta.

Nowoczesny wygląd, trwały, wytrzymały materiał
Nowoczesna galeria handlowa wymagała odpowiedniego wykończenia wnętrz zarówno pod względem wizualnym, jak
i funkcjonalnym. Architektowi zależało na estetycznym, trwałym materiale, a także ładnym wyeksponowaniu świetlików
w suficie, które pozwalały na oświetlenie holi światłem dziennym. Zastosowanie zarówno sufitów z płyty g-k, jak
i akustycznych sufitów modułowych wymagało estetycznego połączenia sufitu modułowego i sufitu z płyt g-k.
W niektórych obszarach sufit miał również zapewnić barierę przeciwpożarową. Konieczność cotygodniowych inspekcji
urządzeń serwisowych narzucała potrzebę dostępu do obszaru powyżej sufitu podwieszanego, a co za tym idzie łatwego
demontażu i montażu płyt sufitowych.
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Echo Investment S.A.
Architekt
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Magdalena Słoka-Opłotny
Sufity
Cellio C64 RAL9006 - 1200m2
Metal Axal Vector z Mikroperforacją - 450m2
Perla Tegular - 200m2
Alpina Tegular - 200m2
Bioguard Acoustic Board - 70m2
Metal Hook-On 1850x300 – 154 szt
Ruszt
Axiom Transitions dla Vector
Bandraster 125mm - 300mb
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