®

Floor Solutions

Wysokiej klasy, estetyczny system podłogowy Stonhard w winiarni
Castillo Peralada
Indywidualne rozwiązania podłogowe dla każdej
strefy winiarni

Systemyy zainstalowane w winiarni Castillo
Peralada: Stonshield® SLT • Stonclad® UR •
Stonkote® HT4 • HT primer • Stonkote® HT4

Dział tradycyjnych win oraz win musujących Cava grupy
biznesowej z rodziny Suqué-Mateu zainwestował 30
milionów w projekt, mający na celu osiągnięcie doskonałości
swoich produktów oraz wzniesienie marki na wyższy poziom,
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
Pracownia RCR Arquitectes, nagrodzona prestiżową nagrodą
Pritzker Architecture Prize, zaprojektowała wyjątkowy
budynek. Jest on w pełni zintegrowany z otoczeniem,
pionierskim projektem w Europie pod względem zgodności
z założeniami zrównoważonego rozwoju.
Zajmuje powierzchnię 18.200 m2 i posiada zdolność
produkcyjną przekraczającą dwa miliony butelek wina
rocznie. Obiekt jest pierwszą w Europie winiarnią z
certyﬁkatem LEED® BD+C.

System wysokiej klasy
Właściciele winiarni Castillo Peralada szukali systemów
podłogowych wysokiej klasy, które byłyby odpowiednie do
każdego konkretnego obszaru obiektu, a przy tym
estetyczne. Stonhard zasugerował zabezpieczenie systemem
żywicznym, także wszystkich podpór i ław zbiorników. Dzięki
temu uzyskano schludny, jednolity wygląd. W obszarze
Zaproponowaliśmy zróżnicowane rozwiązania dla każdego
obszaru, w którym wymagana była maksymalna trwałość.
butelkowania i przechowywania zainstalowaliśmy nasz
wysokowytrzymały system Stonclad UR/Stonkote HT4
zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Stonshield SLT
zastosowano również dla podłóg obszarów takich jak: obszar
zbioru, piwnica, magazyn beczek, pomieszczenie do
pozyskiwania energii geotermalnej, laboratorium i tłocznia.

Jakość Stonhard
Stonhard jest niekwestionowanym światowym
liderem w produkcji i montażu wysokiej jakości
polimerowych systemów podłogowych, ściennych i
okładzinowych. Firma posiada 300 kierowników
terytorialnych i 175 zespołów montażowych na
całym świecie, którzy są gotowi do współpracy w
zakresie ustalania szczegółów projektu, zarządzania
projektem, inspekcji przeglądowej i obsługi
posprzedażowej. Gwarancja Stonhard obejmuje
zarówno produkty, jak i ich instalację.

Zalety wyjątkowego podejścia Stonhard przekonały do nas
zarówno inżynierów, winiarnię Castillo Peralada, jak i ﬁrmę
budowlaną. Nasze możliwości instalacyjne oraz gwarancja
zarówno na materiały jak i montaż przez własne zespoły
Stonhard, to kluczowe czynniki, które zadecydowały o
sukcesie tak dużego projektu.

Podłoga 10.200 m2 & ściany 1.700 m2
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Niemniej ważne były również rozwiązania i szczegóły
konstrukcyjne dostosowane do potrzeb każdej przestrzeni
winiarni oraz bogate doświadczenie i wiedza Stonhard przy
podobnych projektach w branży winiarskiej na całym
świecie.
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