SIKA AT WORK
AQUALAND MORAVIA,
PASOHLÁVKY, ČESKÁ REPUBLIKA

AQUAPARK JAKO ŘÍMSKÉ LÁZNĚ
- AQUALAND MORAVIA
V LETOŠNÍM LÉTĚ BYLA ZPROVOZNĚNA VÝZNAMNÁ
STAVBA V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH CENTER,
NEJMODERNĚJŠÍ AQUAPARK V ČESKÉ REPUBLICE
U OBCE PASOHLÁVKY NA JIŽNÍ MORAVĚ.
STAVBA
První český termální komplex, jak lze také o největším
aquaparku na Moravě hovořit, vznikl ve velmi krátkém
termínu rok a čtvrt. Za tuto dobu bylo vybudováno na
ploše téměř deseti fotbalových hřišť plně funkční zábavní
centrum, 12 bazénů, 20 tobogánů a skluzavek, restaurace,
bary, wellness zóna a další vodní atrakce. Mnoho z nich je
unikátních a jejich stavba vyžadovala soﬁstikované knowhow a trpělivost. Také vypracování architektonického projektu
a prováděcí dokumentace bylo poměrně obtížné. Sladění
všech detailů náročné výstavby vyžadovalo přesnou souhru.
Konstrukce stavby protkaná atrakcemi působí velmi vzdušně
a plynule propojuje interiér s exteriérem.

VNITŘNÍ PLOCHY
Nedílnou částí projektu byly i návrhy interiéru, vzhledem
k povaze objektu musí být povrchy nejen estetické, ale i
plně funkční. Z požadavku na dokonalé sladění všech částí
vzešly speciální požadavky na barevnost a funkčnost podlah.
V prostoru restaurace a baru byl zvolen stěrkový systém
z polyuretanové pryskyřice Sika® ComfortFloor®, který je
díky svým vlastnostem a charakteru došlapu velmi vhodný
pro povrchy, na které mnoho uživatelů vstupuje bosou
nohou. Zde byly zvoleny teplé barvy pro estetické doplnění
interiéru. Dalším prostorem pro polyuretanový systém
Sika® ComfortFloor® jsou šatny, ve kterých tlumenější
atmosféru podlaha skvěle doplňuje a dodává jí hřejivý pocit.
Funkční požadavky a snadná údržba zde byly jednoznačnou
volbou. Podlahové systémy Sika byly využity i pro prostory
technického zázemí a schodiště. Zde především pro svou
mechanickou a chemickou odolnost a jednoduchost údržby.

STĚNY
Architekti navrhli v projektu jako významný prvek také
ztvárnění stěn. Bednění stěn z OSB desek vytváří na povrchu
originální vzor, který oživuje prostory návštěvníků přirozenou
nepravidelností. Okraje stěn jsou naproti tomu ponechané
hladké, čímž kolem povrchu z OSB vzniká pomyslný rám.
Tento rám je sjednocen s barvou podlahy a byl na něj aplikován
barevný nátěr Sikagard®-675 W ElastoColor. Pro ochranu
povrchu pohledového betonu se strukturou OSB pak byl použit
transparentní ochranný nátěr Sikagard®-680 S.

DETAILY
Pečlivé sladění detailů všech konstrukcí a povrchů se
zásadním způsobem podílí na celkovém příznivém dojmu
interiéru. Pozoruhodnou zajímavostí jsou i blízká archeologická
naleziště z dob starého Říma u nichž nyní stojí nové wellness
ve stylu římských lázní. Stavba jako celek pak nabízí zcela nové
možnosti zábavy v regionu a úspěšně slouží návštěvníkům.

POUŽITÉ PRODUKTY SIKA
spárové pásy Sika - hydroizolace spodní stavby
Sika® ComfortFloor® - designové interiérové podlahy
Sikagard®-675 W ElastoColor - barevný nátěr
Sikagard®-680 S - ochranný nátěr
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PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE:
WWW.SIKA.CZ
KDO JSME
Sika® je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu
se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící a prodávající výrobky pod
obchodním názvem Sika® a poskytující technickou podporu ve více než
80 zemích světa. Sika® je vedoucí silou na celosvětovém trhu v oblasti
technologií řešení vodotěsnosti, lepení, tmelení, tlumení, zesilování
a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika® má kolem 15 000
zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře
úspěchu svých zákazníků.
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Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky.
Před použitím prostudujte aktuální technický a bezpečnostní list výrobku. Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz..
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