Colorcoat HPS200®
Kolory na całe życie

Fabryka
Häfele w Długołęce,
Wrocławiem, Polska
Producent paneli: Gór-Stal

Budynek
Häfele w Długołęce pod Wrocławiem istnieje od 2002 roku. Wywodząca się z Niemiec firma jest
jednym z międzynarodowych liderów w dziedzinie okuć meblowych, okuć budowlanych,
elektronicznych systemów zamknięć i doradztwa w zakresie techniki okuć dla obiektów.
W magazynie centralnym w Nagold codziennie opracowuje się ponad 3500 zamówień, zarządza
ponad 100000 miejsc magazynowych i przechowuje ponad 50000 artykułów.

Zastosowany produkt Tata Steel Colorcoat®:
Colorcoat HPS200®
Kolori: Black i Petra

Infolinia Colorcoat Connection® +48 (0) 58 627 46 52

www.colorcoat-online.com

Colorcoat® w praktyce

Colorcoat HPS200®
Siedziba firmy ma bardzo nowoczesny i minimalistyczny wygląd.
Na życzenie inwestora do produkcji elewacyjnych płyt warstwowych
została użyta powlekana stal Colorcoat®.

„Inwestor miał wcześniej wybudowaną halę z tej blachy
i sprawdziła się tak dobrze, że kiedy pojawiła się okazja
chciał ponownie użyć produktów Colorcoat®” mówi
Roman Chodźba, Z-ca Dyrektora Handlowego w firmie Gór-Stal, która
dostarczyła systemy elewacyjne wykonane z Colorcoat HPS200®.
Unikalny system powłok Scintilla® w Colorcoat HPS200® zapewnia
wyjątkową gwarancję autentyczności produktów, równocześnie nadając
im nowoczesny wygląd. Powłoka jest bardzo subtelna, nie rzuca się więc
w oczy i nie odwraca uwagi od wyglądu budynku.
Do budowy firmy Häfele zostały użyte kolory „Black” i „Petra”. Podkreślają
minimalistyczny styl, a równocześnie połączenie czerni z odcieniem
czerwieni daje dynamiczny wygląd.

“Nie dziwię się, powlekana stal Colorcoat® jest bardzo
wysokiej jakości,” dodaje Pan Chodźba.
Dodatkowo Colorcoat HPS200® chroni metaliczna warstwa Galvalloy™,
która jest mieszanką 95% cynku z 5% aluminium, zapewniająca
niezrównaną ochronę przed korozją, także na krawędziach ciętych.
Do obudowania budynku użyto Colorcoat HPS200®, który w tym roku
został zastąpiony przez najnowszy produkt z tej linii – Colorcoat HPS200
Ultra® – także chroniony przez unikalny system powłok z fakturą
Scintilla® oraz metaliczną warstwę Galvalloy™. Colorcoat HPS200 Ultra®
jest produkowany w Wielkiej Brytanii i dalej przetwarzany przez
producentów stali w Polsce na gotowe obudowy dachów i ścian.
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