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Targowisko Baltic Station z dachem wykonanym ze stali GreenCoat® 
otrzymało nominację w konkursie World Architecture Festival 
Award 2018 
 
Świeżo odnowione targowisko Baltic Station z dachem wykonanym z nienaruszającej równowagi 
ekologicznej stali GreenCoat® powlekanej organicznie, produkcji SSAB, znalazło się wśród 
finalistów World Architecture Festival (WAF) w kategorii „Stare i Nowe”. 

SSAB jest dobrze znaną firmą współpracującą z nowatorskimi i nagradzanymi architektami, którzy są 
nastawieni na tworzenie zrównoważonych budynków. Najnowszym przykładem są KOKO architects i 
ich projekt przebudowy targowiska Baltic Station w Tallinnie, w Estonii. 

Nowy pilasty dach targowiska jest wykonany z długich paneli listwowych z nienaruszającej 
równowagi ekologicznej stali GreenCoat® powlekanej organicznie. Dach pełni rolę unikalnego 
elementu centralnego i podkreśla jednocześnie zrównoważony charakter budowli, tworząc 
nowoczesny i wyróżniający się wygląd nowego targowiska.  

Produkt ze stali GreenCoat® powlekanej organicznie zastosowany na dachu targowiska Baltic Station 
zawiera powłokę BT (Bio-based Technology), która wykorzystuje szwedzki olej rzepakowy zamiast 
tradycyjnie stosowanych składników ropopochodnych. Ta opatentowana technologia powlekania jest 
obecnie jedyną tego rodzaju na rynku. 

„Dach pilasty jest wyjątkowy ze względu na jego skalę jak również dużą powierzchnię potrzebną do 
przetrzymania dużych sztormów, ciężkich opadów deszczu i wytrzymania ciężaru śniegu, który 
gromadzi się w trakcie zimy - a wszystko to bez dodatkowej konserwacji.  Poza tym, dla nas 
szczególnie ważny był materiał, który został wyprodukowany w zrównoważony sposób. To 
doprowadziło nas do wyboru stali GreenCoat® jako najlepiej dobranego materiału”, wyjaśnia partner 
KOKO architects, Andrus Kõresaar. 

 
W procesie konstrukcyjnym stal GreenCoat® otrzymała pochwałę za łatwość obsługi i niską 
rozszerzalność cieplną, co pomogło zachować czystość linii. Kolor Mountain Grey został wybrany 
spośród szerokiej gamy kolorów, pomagając stworzyć wygląd, który harmonizuje z wieloma innymi 
materiałami użytymi w tej nowej budowli. 

W formie uznania unikalnej konstrukcji, targowisko Baltic Station znalazło się wśród finalistów World 
Architecture Festival (WAF) Award w kategorii „Stare i Nowe”. Budynek otrzymał również nagrodę 
„Konstrukcji Roku 2017” od Estonian Association of Architectural and Consulting Engineering 
Companies (EAACEC).  

Zwycięzca konkursu WAF Awards 2018 zostanie ogłoszony podczas Światowego Festiwalu 
Architektury (WAF) odbywającego się w dniach od 28 do 30 listopada w Amsterdamie. 
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Zdjęcia: 

1. Andrus Kõresaar reprezentujący KOKO architects wybrał stal GreenCoat® na dach targowiska 
Baltic Station ze względu na jej wysoki poziom zrównoważenia, jak również niezawodną 
wydajność i trwałość.  

2. Unikalny dach pilasty targowiska Baltic Station został wykonany z nienaruszającej równowagi 
ekologicznej stali GreenCoat® w kolorze Mountain Grey. 

3.  Nowoczesne i wyróżniające się nowe targowisko Baltic Station znalazło się 
wśród finalistów konkursu World Architecture Festival (WAF) Award 2018 
w kategorii „Stare i Nowe”. 

Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Dziakiewicz, SSAB, tel.: +48 50 2447001, anna.dziakiewicz@ssab.com 

SSAB jest firmą produkującą stal z siedzibami w Skandynawii i Stanach 
Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w 
ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej 
proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. 
SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Spółka 
SSAB jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz posiada 
wtórne notowania na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach. www.ssab.com 

 
 


