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Ekologiczny dom Longhouse ze stali
GreenCoat® w holenderskiej telewizji
Dom Longhouse z dachem wykonanym z powlekanej organicznie stali GreenCoat® z SSAB
został pokazany w holenderskim programie telewizyjnym BinnensteBuiten, zwiększając w
ten sposób zainteresowanie zrównoważonym budownictwem.
SSAB oferuje innowacyjnym architektom i firmom wykonawczym na całym świecie
zrównoważone rozwiązania stalowe i promuje ich wykorzystanie w budynkach. Longhouse,
prywatna rezydencja w historycznym stylu, zaprojektowana przez Ricka Eijsboutsa z
pracowni Architecten Studio-pls, jest dobrym przykładem takich działań.
Na dachu unikalnego domu Longhouse z wielu powodów znalazła się powlekana organicznie
stal GreenCoat®. Jednym z nich była możliwość stworzenia ostrych linii dla bardzo
graficznego domu, w którym linie pionowe odpowiadają liniom drewnianej fasady. Kolejne
powody to sprawdzona wieloletnia trwałość oraz zrównoważony charakter.
“Zastosowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań stanowiło kluczowy warunek dla
właścicieli Longhouse,” mówi architekt Rick Eijsbouts. "Zdecydowali się oni m.in. na
zainstalowanie paneli słonecznych, a użycie stali GreenCoat® świetnie pasuje do takiego
stylu. Co więcej, nie mogliśmy użyć cynku ze względu na korozję i zanieczyszczenie wód
gruntowych, co zresztą i tak byłoby droższym i mniej ekologicznym rozwiązaniem."
Powlekane organicznie stale GreenCoat® wykorzystują w powłoce szwedzki olej rzepakowy
zamiast składników ropopochodnych, co czyni je najbardziej ekologicznymi na rynku stalami
do zewnętrznych zastosowań budowlanych.Dodatkowo produkty są bardzo odporne na
korozję, promieniowanie UV, wyboczenia i zarysowania.
Dach z rąbkiem został wyprodukowany przez firmę SCH Holland, która doceniła łatwą
obróbkę i dobrą formowalność wybranej stali GreenCoat Pural BT, które przyczyniły się do
szybkiego wykonania dachu.
“W przypadku rezydencji Longhouse zastosowaliśmy GreenCoat Pural BT w naszym systemie
KlikFels, prefabrykowanych arkuszy profilowanych dla dachów, w którym stal jest
przetwarzana na kilku stanowiskach profilowania,” wyjaśnia Arjen Peek, dyrektor
zarządzający SCH Holland. "Produkty GreenCoat® świetnie sprawdzają się w produkcji i
pozwalają osiągać wyjątkowe rezultaty."
Longhouse został niedawno pokazany w programie poświęconym architekturze i wystrojowi
wnętrz - BinnensteBuiten - w holenderskiej telewizji, a także otrzymał nominację do nagrody
2017 BNA Building of the Year Award.
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Longhouse otrzymał nominację do nagrody 2017 BNA Building of the Year Award
oraz został pokazany w holenderskim programie BinnensteBuiten.
Dach Longhouse wykonany został z powlekanej organicznie stali GreenCoat® ze
względu na możliwość uzyskania ostrych linii dla bardzo graficznego domu.
Rick Eijsbouts, z Architecten Studio-pls, Eindhoven/Holandia, zdecydował się wybrać
powlekaną organicznie stal GreenCoat® ze względu na jej trwałość i mały wpływ na
środowisko.
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SSAB jest firmą stalową 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 na giełdzie Nasdaq
OMX w Helsinkach . www.ssab.com .

