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Nowy Budynek Kulinarny Wymaga Posadzki, Będących w Stanie 
Spełniać Wymogi Estetyczne i Użytkowe
Los Angeles Trade Technical College (LATTC) to publiczna 
dwuletnia uczelnia, która przygotowuje studentów do kariery w 
wielu branżach. Siedziba najstarszej, nieprzerwanie działającej 
szkoły kulinarnej w kraju, oferuje kursy sztuki kulinarnej,
profesjonalnego zarządzania piekarnią i restauracją. Położona 
w Los Angeles, mekki najlepszych restauracji na świecie, firma 
LATTC pragnęła stworzyć światowej klasy przestrzeń dla swoich 
kulinarnych studentów i gości. Nowy budynek, zajmujący się 
sztuką kulinarną, wymagał trwałych posadzek, dostosowanych 
do szkolenia przyszłych kucharzy, a także dekoracyjnych podłóg 
odpornych na duże natężenie ruchu w obszarach przeznaczonych 
do organizacji imprez. Na łącznej powierzchni około 3900 m2 
zespoły Stonhard i Liquid Elements miały duży potencjał by 
pokazać swoje możliwości.

Procedury Przygotowania Powierzchni Stonhard Zapewniają 
Długotrwały Sukces
Eksperci od posadzek firmy Stonhard zbadali najpierw o betonową 
płytę firmy LATTC. Nałożono Stonfil OP2, żywiczny podkład 
posadzkowy, aby złagodzić potencjalną wilgoć. Następnie, 
ponieważ należało rozwiązać problemy z poziomowaniem i 
pęknięciami, instalatorzy Stonhard zainstalowali Stonproof ME7, 
płynną, uretanową membranę hydroizolacyjną, która działa również 
jako warstwa mostkująca rysy. Te procedury przygotowawcze 
gwarantują, że system posadzkowy działa zgodnie z oczekiwaniami, 
przez wiele lat.

Posadzki Poliuretanowe Stonhard Spełniają Potrzeby 
Dynamicznych Kuchni Komercyjnych
Rekomendowaną podłogą dla komercyjnej i kulinarnej kuchni 
szkoleniowej LATTC był Stonclad UT, zacierany, poliuretanowy 
system zaprawy teksturowanej, który jest odporny na rozlania, 
kwasy organiczne, agresywne czyszczenie i chemikalia. Stonclad 
UT jest również bezspoinowy, higieniczny, antypoślizgowy i 
ognioodporny, ma wysoką wytrzymałość i nadaje się do dużego 
natężenia ruchu.

Artystyczna Marka Posadzek Firmy Stonhard Spełnia Cele 
Estetyczne i Użytkowe Firmy LATTC
W przypadku przestrzeni frontowych budynku gastronomicznego, 
marka Stonhard, Liquid Elements, zaoferowała doskonały 
produkt zapewniający atrakcyjne korzyści w zakresie wzornictwa 
i wydajności. Reflect, ręcznie wykonany, metaliczny epoksydowy 
system posadzkowy, nadaje tej przestrzeni dekoracyjny wygląd, 
zapewniając jednocześnie elastyczność, komfort pod stopami 
i redukcję hałasu. Ponadto, ponieważ podłogi są wylewane 
na miejscu, są łatwe w czyszczeniu i konserwacji oraz bardziej 
higieniczne niż tradycyjne systemy podłogowe. Decydenci wybrali 
kolor, Black Vortex, z młotkowanym wykończeniem, aby stworzyć 
estetykę, którą pragnęli.

Kuchnia szkoleniowa, w której trenują przyszli 
zawodowi kucharze, jest chroniona przez posadzki 
uretanowe Stonhard, odporne na rozlania, kwasy 
organiczne, chemikalia i środki czyszczące.

Od zaplecza po front budynku, Los Angeles Trade Technical College 
zaufał firmie Stonhard w zakresie światowej klasy rozwiązań 
posadzkowych.

PRODUKTY STOSOWANE W LATTC, LA USA: 
Stonclad®UT • Stonfil®OP2• Stonproof®ME7 • Liquid 
Elements®Reflect®
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CO NAS WYRÓŻNIA
Stonhard jest bezprecedensowym światowym liderem 
w produkcji i instalacji wysokowydajnych polimerowych 
systemów podłogowych, ściennych i okładzin.  Stonhard 
zatrudnia 300 kierowników terytorium i 175 ekip instalacyjnych 
na całym świecie, którzy współpracują w zakresie specyfi kacji 
i zarządzania projektami, końcowego odbioru i wsparcia 
po sprzedaży. Jedno źródło gwarancji Stonhard obejmuje 
zarówno produkty, jak i instalację.

LIQUID ELEMENTS
Artystycznie wylane podłogi fi rmy Liquid Elements są 
trwałe i łatwe w czyszczeniu, bez szczelin i fug, które 
mogłyby zatrzymywać brud i bakterie, jak ma to miejsce w 
przypadku tradycyjnych podłóg. Kluczowe cechy produktu 
to antypoślizgowość, odporność na zużycie i zarysowania, a 
także komfort pod stopami i redukcja hałasu. Zaawansowany 
projekt i wysoka wydajność działają razem. Liquid Elements 
współpracuje ze społecznością architektów i projektantów, 
aby wspierać specyfi kacje.

Edukacja

LATTC Culinary Arts Building Uzyskał Złoty Certyfi kat LEED
Certyfi kacja!
LATTC poważnie traktuje sposób budowania i jego wpływ na 
środowisko, o czym świadczy ich certyfi kat LEED Gold. Będąc 
efektywnym energetycznie i zasobooszczędnym, budynek Culinary 
Arts oferuje zdrowsze miejsce do pracy i nauki, przy najmniejszym 
obciążeniu dla środowiska. Stonhard i Liquid Elements oferują 
zrównoważone rozwiązania i mogą przyczynić się do certyfi kacji 
LEED. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
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Refl ect od Liquid Elements zapewnia 
dekoracyjny wygląd w przestrzeniach 
przeznaczonych na zorganizowanie wydarzeń 
w szkole kulinarnej LATTC.


