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Obiekt światowej klasy poszukuje rozwiązania światowej 
klasy
Crozer-Chester Medical Center (Crozer) to szpital dydaktyczny 
trzeciego stopnia, zlokalizowany w Upland w Pensylwanii, 
na obrzeżach Filadelfii, mieszczący ponad 400 łóżek. Jako 
centrum urazowe II stopnia, centrum medyczne przyjmuje 
ponad 19.000 pacjentów, leczy około 53.000 pacjentów 
Oddziału Ratunkowego i przyjmuje narodziny ok. 1.700 dzieci 
rocznie. Obejmuje również światowej klasy Regionalne Centrum 
Leczenia Oparzeń im. Nathana Speare’a. 

Podobnie jak wiele placówek służby zdrowia, firma Crozer 
używała wykładzin winylowych do podłóg w salach    
operacyjnych, ale okazało się, że trzeba je często wymieniać 
i naprawiać. Chociaż arkusze winylowe mogą wydawać się 
bezspoinowe, tak naprawdę nie są i nie mają niezbędnych 
właściwości fizycznych, aby sprostać wymaganiom środowiska 
o dużym natężeniu ruchu. Sale operacyjne są również narażone 
na uderzenia narzędzi chirurgicznych, ścieranie przez ciężki 
sprzęt oraz plamy pochodzących od stężonych chemikaliów i 
rygorystycznego czyszczenia. Spełnianie standardów kontroli 
zakażeń ma w tych przestrzeniach ogromne znaczenie. Bakterie  
i inne mikroorganizmy mogą gromadzić się i rozmnażać 
w  każdym otworze lub uszkodzonym obszarze systemu 

posadzkowego.   W obliczu ciągłych szkód firma Crozer wiedziała, 
że musi znaleźć trwałe, długoterminowe rozwiązanie. Stonhard 
polecił Stonres RTZ.

Dlaczego Stonres RTZ na sale operacyjne?
Stonres RTZ to system zaprawy uretanowej, który jest 
preferowany w salach operacyjnych ze względu na swoje 
ergonomiczne, sprężyste, redukujące hałas i odporne na 
plamy właściwości. Podobnie jak wszystkie żywiczne systemy 
posadzkowe Stonhard, Stonhard RTZ są bezspoinowe. 
Zapewnia to najwyższy poziom wsparcia w przypadku podłóg  
w programach kontroli zakażeń w placówkach służby zdrowia. 
Tego nie można powiedzieć o produktach z paneli winylowych; 
tylko wylewany system posadzkowy może zapewnić taką 
ochronę. Ponadto Stonres RTZ jest łatwy w czyszczeniu 
i konserwacji, a jego formuła jest odporna na spadające 
instrumenty chirurgiczne oraz na duży ruch sprzętu i personelu.

Niestandardowy produkt i instalacja dostarczone przez jedną 
firmę, od początku do końca
Stonhard od wielu lat dostarcza niestandardowe produkty 
i instalacje Stonres RTZ, aby sprostać potrzebom firmy 
Crozer. W przypadku sal operacyjnych, firma Crozer wybrała 
niestandardowe kolory z niestandardowymi obramowaniami 

System zaprawy uretanowej wylewanej na miejscu 
zapewnia sali operacyjnej bezspoinowe, trwałe i 
odporne na zaplamienia podłogi.

Stonhard zapewnia długoterminowe rozwiązania dla centrów 
medycznych, w których podłogi są stale niszczone i wymieniane

Produkty użyte w Crozer-Chester Medical Center, USA: 
Stonres® RTZ
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CZYM RÓŻNI SIĘ STONHARD 
Stonhard jest bezprecedensowym światowym liderem 
w produkcji i montażu wysokowydajnych polimerowych 
systemów posadzkowych, ściennych i liniowych. Stonhard 
zatrudnia 300 kierowników regionalnych i 175 zespołów 
instalacyjnych na całym świecie, którzy będą współpracować 
z Państwem w zakresie specyfi kacji i zarządzania projektem, 
końcowego przeglądu i serwisu posprzedażowego. Gwarancja 
z jednego źródła Stonhard obejmuje zarówno produkty, jak i 
instalację
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Służba zdrowia

i wzorami. Ekipy Stonhard usunęły istniejące wyroby z folii 
winylowej i zainstalowały jedną salę operacyjną Stonres RTZ. 
Kilka sal operacyjnych fi rmy Crozer zostało odnowionych przy 
użyciu tego trwałego, dekoracyjnego i sprężystego systemu 
podłogowego.

Oprócz możliwości dostosowywania do klienta, Crozer jest 
zadowolony z podejścia Stonhard, ponieważ współpracuje z 
jedną fi rmą od początku do końca, od specyfi kacji po instalację. 
Dzięki instalowanej na miejscu posadzki Stonres RTZ, sale 
operacyjne fi rmy Crozer nie muszą już być wyłączane z powodu 
kosztownych napraw podłogowych.

Stonres RTZ oferuje szeroką paletę kolorów z 
możliwością włączenia tradycyjnych wzorów 
lub niestandardowych projektów.


