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Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Polska
Tel. (+48) 22 337 86 10/11
Fax (+48) 22 337 86 12
service-ce@armstrong.com

www.armstrong.pl/sufity

Więcej znajdziesz
w Galerii Projektów

 
SYSTEMY

Z nami zrealizujesz swoje pomysły®

SUFITOWE I ŚCIENNE
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Higiena, komfort akustyczny i wizualny

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 
Uczelnia stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną, a także sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Pomorza 
i sąsiadujących regionów oraz popularyzuje wiedzę z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Przygotowując 
renowację wnętrz architekt miał niezwykle trudne zadanie - budynek GUM jest dość stary, charakteryzuje się ciasnymi 
pomieszczeniami z wysokimi stropami. Charakterystyczny dla takich miejsc jest duży pogłos i zimna atmosfera wnętrz. 
Architektowi zależało na poprawie komfortu zarówno akustycznego, jak i estetycznego.

Idealnym rozwiązaniem okazały się tutaj 
sufity wyspowe Canopy firmy Armstrong.  
Z jednej strony znacznie poprawiają  
akustykę wnętrz, tworzą piękny klimat  
i pozwalają na atrakcyjne umiejscowienie 
oświetlenia, a z drugiej nie ukrywają 
pięknych murów i uatrakcyjniają wnętrza 
zamiast je zakrywać. W pomieszczeniach 
o funkcjach dydaktycznych zastosowano 
sufity akustyczne Optima Vector, które  
w znacznym stopniu poprawiły akustykę
wnętrza i pozwoliły na lepsze rozumienie 
wykładów przez studentów. Krawędź 
Vector ukryła ruszt sufitowy stwarzając 
wrażenie monolitycznej powierzchni. 
W salach zabiegowych i operacyjnych 
idealnie sprawdził się sufit metalowy 
Metal Bioguard Clip-In Plain. Sufit ten 
zapewnia ochronę przed skażeniem 
biologicznym, zapobiega osiadaniu  
i rozwojowi bakterii na powierzchni płyt,  
z drugiej zaś strony charakteryzuje się  
hermetycznością systemu, co jest 
warunkiem niezbędnym w tego typu 
pomieszczeniach. W salach szpitalnych 
zastosowano sufit Ultima Vector, który 
zapewniając doskonałą równowagę 
akustyczną względem pochłaniania 
dźwięku i izolacyjności akustycznej 
wzdłużnej zapewnił pacjentom spokój 
i ciszę niezbędną do skutecznej 
rekonwalescencji.

Właściciel
Gdański Uniwersytet Medyczny

Architekt
Kontrapunkt V-Projekt

Sufity
Ultima Canopy - 64 szt.

Optima Canopy - 44 szt.
Optima Vector - 527m2

Ultima Vector - 1 700m2

Metal Clip-In Boguard Plain - 330m2

Ultima SL2 - 630m2
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