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Najnowocześniejszy zakład pakowania produktów 
farmaceutycznych z posadzkami Stonhard. 

AstraZeneca jest brytyjsko-szwedzką globalną firmą 
farmaceutyczną i biofarmaceutyczną z siedzibą w 
Cambridge w Anglii, gdzie odbywa się większość ich badań i 
procesów rozwojowych. Ich produkty leczą choroby takie jak 
nowotwory, choroby układu krążenia, układu pokarmowego, 
infekcje,choroby układu nerwowego, układu oddechowego i 
zapalenia.  

Z europejskiego centrum pakowania i dystrybucji w 
Macclesfield, Anglia, dostarczają produkty do 130 krajów 
Świata. 

Lokalizacja AstraZeneca w Macclesfield jest drugim co do 
wielkości zakładem produkcyjnym na Świecie, zakładem 
produkującym leki takie jak Zoladex, lek na raka prostaty. Kiedy 
AstraZeneca zdecydowała się przekształcić istniejący magazyn 
w Macclesfield w najnowocześniejszy zakład pakowania 

farmaceutyków, podpisała umowę z Boulting Environmental 
Services (BES), firmą budowlaną prowadzącą prace projektowe, 
która od prawie 20 lat świadczy kompleksowe usługi 
inżynieryjne.  

W przypadku tego dużego projektu dotyczącego posadzek,  
firma BES zarekomendowała doświadczenie oraz wysokiej 
jakości produkty firmy Stonhard, aby sprostać specyficznym 
wymaganiom środowiska panujących w obiekcie. Firma 
Stonhard zainstalowała prawie 70.000 m² wytrzymałych i 
trwałych systemów epoksydowych w obszarach produkcyjnych, 
magazynowych oraz w cleanroom.

Posadzki Stonhard zapewniają ochronę i wysoką wydajność w 
zakładzie produkcji farmaceutycznej o globalnej pozycji. 

Bezspoinowy system posadzkowy firmy 
Stonhard dla linii pakowania wtórnego w 
europejskim centrum AstraZeneca, 
zakładzie odpowiedzialnym za pakowanie i 
dystrybucją na całym Świecie. 

Produkty zastosowane w AstraZeneca, Macclesfield, 
Cheshire, Anglia: Stongard ® MR • Stontec ® ERF • Stonfil ® 
OP2
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Stonhard wyróżnia się od konkurencji 
Stonhard jest bezprecedensowym światowym 
liderem w produkcji i instalacji wysokowydajnych 
polimerowych systemów podłogowych, ściennych i 
okładzin chemoodpornych. Stonhard zatrudnia 300 
kierowników regionalnych  i 175 ekip instalacyjnych 
na całym Świecie, które współpracują z Klientem 
w zakresie specyfikacji projektu, zarządzania 
projektami, końcowych inspekcji i serwisu 
posprzedażowego. Pojedyncze źródło gwarancji 
Stonhard obejmuje zarówno produkty, jak i 
instalację.
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Stonhard dostarcza sprawdzone rozwiązania                        
posadzkowe dla przemysłu farmaceutycznego.

“To pierwszy projekt, który realizowaliśmy z zespołem 
Stonhard i od razu byliśmy pod wrażeniem ich wiedzy i 
doświadczenia, co było widoczne w rozwiązaniu, które 
opracowali w odpowiedzi na nasze potrzeby” - powiedział 
Dave Greaves, Kierownik Budowy, BES. “Dodając do tego 
jakość produktów i reputację systemów Stonhard w farmacji i 
placówkach służby zdrowia na całym świecie, stwierdziliśmy, 
że jest to idealne rozwiązanie dla naszego klienta. Wykonali 
oni doskonałą pracę.” 

Stonhard instaluje produkty stworzone z myślą o 
trwałości i wydajności w specyficznych warunkach  branży 
farmaceutycznej. 
W odpowiedzi na wcześniejszy problem występujący w tym 
obiekcie, projekt systemu posadzkowego firmy Stonhard 
zawierał podkład Stonfil OP2.  Ta trójskładnikowa polimerowa 
zaprawa odporna na ciśnienie osmotyczne eliminuje 
pęcherze powstające na podłodze w wyniku nadmiaru 
wilgoci występującej w płytach znajdujących się na lub pod 
powierzchnią gruntu. Stonfil OP2 jest dostępny ze wszystkimi 
systemami podłogowymi Stonhard.

Następnie w pomieszczeniach produkcyjnych i warsztatowych 
zastosowano system Stongard MR. Ten system 
podłogowy został opracowany z myślą o zastosowaniach 
wymagających dodatkowej  hydroizolacji w celu ochrony 
obszarów znajdujących się na niższych poziomach. Dla nowo 
wybudowanego pomieszczenia cleanroom został wybrany 
i zainstalowany system Stontec ERF firmy Stonhard. 
Ten wysokiej jakości dekoracyjny system na bazie żywicy 
epoksydowej jest gęsty, odporny na plamy i dostępny w 
szerokiej gamie wykończeń i kolorów.

Doświadczenie i uznanie w przemyśle farmaceutycznym na 
całym świecie Kierownik 
 ds. kontraktów w firmie Stonhard, Steve Lyon, powiedział: 
“Prawie 100-letnia działalność firmy Stonhard, doświadczenie 
zdobyte w branży farmaceutycznej i innych sektorach, 
stanowiło podstawę do zaprojektowania i zainstalowania tej 
posadzki dla AstraZeneca. Nasze produkty sprawdzały się 
wielokrotnie na przestrzeni lat i jesteśmy dumni, że nasze 
możliwości produkcyjne i instalacyjne zostały docenione 
przez tak ważnego dostawcę dla światowego przemysłu 
farmaceutycznego.”


