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Gwiazda rocka w Budapeszcie - Hard Rock Hotel w systemach Aluprof

Hard Rock International odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę w międzynarodowym przemyśle hotelarskim.
Jeden z najnowszych obiektów tej sieci został otwarty w Budapeszcie. W renowacji zabytkowego budynku, w którym
powstał Hard Rock Hotel wykorzystano topowe systemy stolarki aluminiowej ALUPROF.
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U rogu ulic Ó i Nagymező powstało nowe miejsce charakterystyczne dla VI. dzielnicy stolicy Węgier. Eklektyczna
elewacja hotelu projektu biura Stúdió 100 Építésziroda Kft. w odważny sposób odznacza się w architekturze okolicy.
Obiekty marki Hard Rock to miejsca kultowe, mające dużą rzeszę fanów. Fasada od strony ulicy Nagymező była
podstawą dla renowacji całej przestrzeni, zgodnie z zamysłem architektów. Budynek posiada 136 pokoi na 6
kondygnacjach, o średniej powierzchni 25 metrów kwadratowych. Pod hotelem znajduje się również dwupiętrowy
parking mieszczący 70 samochodów. W budapesztańskiej dzielnicy imprezowej powstała nowoczesna restauracja z
kuchnią międzynarodową, Lobby Bar i Premium Café, małe centrum konferencyjne, sala fitness, wielofunkcyjna
przestrzeń rozrywkowa „Rooftop” na dachu oraz sklep z upominkami i kolekcjami odzieży Rock Shop.
Aluminiowa korona
Dwa odrębne zespoły budynków o odmiennej stylistyce odzwierciedlają harmonię tradycji i nowoczesnej architektury
dzisiejszego Budapesztu, opartej na koncepcji biura architektonicznego Studio 100. Taką możliwość dała elewacja
„nowej” części Hard Rock Hotel, wykonana w technologii ściany osłonowej, z której powstała charakterystyczna
aluminiowa korona obiektu. Nowa metoda została również wykorzystana w oknach i drzwiach starych murów,
zastępując tradycyjną drewnianą stolarkę.
Podczas projektowania i realizacji Hard Rock Hotel Budapeszt brano pod uwagę tylko rozwiązania architektoniczne
spełniające najbardziej rygorystyczne warunki techniczne. Szybką dostawę, posiadane atesty oraz stosunek jakości do
ceny. W efekcie zdecydowano się na systemy europejskiego lidera branży stolarki aluminiowej – ALUPROF, który
dostarczył m.in. drzwi i okna fasadowe.
Systemy nowoczesnej stolarki
Kilka produktów ALUPROF zostało zamontowanych zarówno na charakterystycznej elewacji, jak i we wnętrzu
budynku. Systemy ścian osłonowych MB-SR50N HI+ z widocznymi przetłoczeniami i MB-SR50N EFEKT nie tylko
wpisały się w ideę estetyczną, ale również spełniły wysokie wymagania izolacji termicznej. Duże okna elewacyjne i
portale powstały na bazie rozwiązania ALUPROF MB-86 SI, gdzie - podobnie jak w całym hotelu – oczekiwano
doskonałych właściwości energooszczędności, zatrzymywania ciepła i odbijania hałasu. W projekcie wykorzystano
dodatkowo drzwi harmonijkowe ALUPROF MB-86 FOLD LINE, które służą jako wejście do holu i restauracji
budapesztańskiego Hard Rock Hotel.
Lider i innowator systemów aluminiowych
ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie
Środkowo-Wschodniej. ALUPROF jest też jednocześnie jednym z liderów branży w Europie, dostarczając rozwiązania
o uznanej, najwyższej jakości. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w
Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma oferuje
nowoczesne aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, fasadowe oraz systemy rolet i bram. Wśród produktów
ALUPROF SA znajdują się m.in. konstrukcje przeciwpożarowe, antywłamaniowe oraz energooszczędne rozwiązania
stosowane w budownictwie pasywnym. Rozwiązania firmy spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi nowoczesnego
budownictwa.
Więcej informacji na stronie producenta: aluprof.eu .
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