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Industrialny wygląd i dostęp do elementów serwisowych

Automobilklub jest organizacją społeczną działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury 
motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieje 
Automobilklubu Polski sięgają czasów Polski rozbiorowej. 7 grudnia 1909 roku, w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się pierwsze 
zebranie organizacyjne Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego - stowarzyszenia skupiającego miłośników i pionierów 
automobilizmu z terenu “Kongresówki”. Prezesem Towarzystwa wybrany został Władysław książę Drucki-Lubecki, zaś sekretarzem 
generalnym Stanisław Grodzki - twórca polskiego automobilizmu. 

Planując nowe biura w siedzibie 
Automobilklubu architekt chciał połączyć 
przeszłość z przyszłością. Istotne było, aby 
wnętrza były połączeniem biura z muzeum 
pokazującym stare marki samochodów. 
Architektowi zależało na industrialnym 
wyglądzie pasującym do podwójnej funkcji 
pomieszczeń. Ważna była jednak również 
funkcjonalność i łatwość dostępu do 
przestrzeni serwisowej.

Idealnym rozwiązaniem okazały się panele 
sufitowe z siatki cięto-ciągnionej Mesh 
Metal. Zastosowane w systemie Hook-On 
R-H 215 sprawiają, że nie są widoczne 
łączenia płyt, lecz równocześnie nie ma 
problemu z dostępem do przestrzeni 
powyżej sufitu. Siatka typu RB35 w kolorze 
szarym nadała pomieszczeniu industrialny 
charakter - zgodnie z życzeniem inwestora. 
Połączenie siatki Mesh Metal z płytą g-k 
okazało się strzałem w dziesiątkę - pięknie 
połączone zostały obie funkcje wnętrza.  
W tym biurze stare łączy się z nowym. 
Wnętrze jest idealnym tłem dla dużego 
Fiata 125P stojącego w centralnym punkcie 
obiektu.
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Wykonawca sufitu
Annabud

Sufity
350m2 Mesh Metal RB35,  

RAL9006 Hook-On R-H 215 600x2300

Systemy zawieszenia
System U Profile



MESH METAL  
RB 35

HOOK-ON R-H 215
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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.armstrongsufity.pl

Więcej znajdziesz
w Galerii Projektów


