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KOMPLETNÉ RIEŠENIE OPLÁŠTENIA OD SPOLOČNOSTI TRIMO
Budova obchodného centra KJG Bratislava je unikátny architektonický projekt, ktorý je zároveň dobrým príkladom, ako kombinovať
rôzne produkty spoločnosti TRIMO a vyhovieť tak náročným potrebám architektov a investorov.
Ide o viacúčelový komplex budov, ktorý zahŕňa administratívnu časť s kanceláriami ako aj výrobné a skladovacie priestory. Pri
opláštení jednotlivých častí budovy boli použité rôzne typy fasádnych systémov.

FASÁDNY MODULÁRNY SYSTÉM QBISS ONE A QBISS AIR
Pre administratívnu časť komplexu bol použitý vysoko estetický fasádny systém Qbiss One v kombinácii s exkluzívnou sklenenou
fasádou Qbiss Air. Qbiss One a Qbiss Air sú fasádne systémy nachádzajúce sa na samom vrchole produktového portfólia značky
TRIMO, predstavujúce vysoko efektívne riešenia s jedinečným dizajnom. Fasáda od spoločnosti TRIMO tak umožnila stelesniť
hodnoty, ktoré sú kľúčové aj pre spoločnosť KJG.
Budovu administratívy tvoria tri monumentálne kocky, ktoré sú odeté do červených elementov fasádneho systému Qbiss One. Základňa
budovy je vytvorená z izolovaných priehľadných a nepriehľadných fasádnych elementov Qbiss Air, charakteristických svojim štrukturálnym
vzhľadom a tmavosivým sklom, ktoré miestami prechádza do svetlosivej farby. Minimalizmus architektonického návrhu budovy spolu s
technickým a konštrukčným riešením obvodového plášťa zaisťujú energeticky účinnú, modernú a vysoko kvalitnú fasádu.

FASÁDNY SYSTÉM TRIMOTERM
Výrobné a skladovacie priestory sú neoddeliteľnou súčasťou budovy a majú svoje dodatočné funkcionálne požiadavky. Opláštenie
budovy výrobných zariadení muselo nielen vizuálne nadväzovať na administratívnu časť, ale zároveň aj spĺňať požiadavky na zvýšenú
požiarnu odolnosť, nepriezvučnosť, vodotesnosť a iné technické parametre.
Ideálnym riešením pre splnenie týchto požiadaviek bol fasádny systém Trimoterm Gladio. Tento systém umožňuje využitie panelov
so širšími rozmermi a minimalistickými spojmi pri zachovaní všetkých potrebných technických vlastností. Opláštenie Trimoterm
Gladio bolo zrealizované v antracitovej farbe, ktorá korešponduje s celkovým vizuálom obchodného centra KJG.
Investor a majiteľ spoločnosti KJG, ktorá sa zaoberá výrobou odkvapových systémov uznal Trimo ako vhodného partnera na
prezentovanie svojho predmetu podnikania a zároveň aj symbolických hodnôt, ktorými sú efektívnosť, vysoká estetika, udržateľnosť
a kvalita.
Dôležitým faktorom pre realizáciu projektu bola aj skutočnosť,
že investor mal dobré skúsenosti so spoločnosťou TRIMO
z minulosti. Vytvorená dôvera a otvorenosť k implementácii
nových inovatívnych fasádnych systémov Trimo vyústila do
unikátneho riešenia budovy obchodného centra KJG.
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Náš tím architektov pri tejto zákazke úzko spolupracoval s
majiteľom spoločnosti KJG, ktorý mal vysoké nároky nielen na
invenčnosť návrhu a výtvarné stvárnenie celku a detailov, ale spolu
s nami aj osobne dohliadal na kvalitu realizácie diela. V kombinácii s etablovanými dodávateľmi jednotlivých častí stavby, z ktorých
najdominantnejším a rozhodujúcim pre finálny výtvarný a architektonický výraz exteriéru bola spoločnosť TRIMO so svojimi progresívnymi systémami Qbiss Air a Qbiss One, vzniklo architektonické
dielo, ktoré má veľmi pozitívny ohlas v spoločnosti, v laickej aj odbornej verejnosti, čo celý realizačný tím veľmi teší. My, architekti
veríme, že v budúcnosti ešte budeme mať príležitosť technicky
progresívne a atraktívne systémy TRIMO aplikovať v rámci našich
budúcich projektov.
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