Stavba:
Nová výrobná hala
Miesto:
Hulsdonk (Belgicko)

Vlevy NV
Hygienické podlahové systémy Ucrete

Dokončenie stavby:
2011
Investor:
Vlevy NV
Trhový sektor::
Potravinársky priemysel
Aplikovaný systém:
Ucrete DP
Celková výmera: 2 000 m²

Naša referencia v Hulsdonk (Belgicko): Vlevy NV

Popis projektu

Zadanie

Prevádzka Vlevy NV, založená v roku 1891 v
belgickom Ghente, sa špecializuje na
spracovanie mäsa vrátane šunky, morčacieho, kuracieho a hovädzieho mäsa, salám
chorizo a ďalších udenín. Všetko je určené
pre veľkoobchodníkov, potravinárske
prevádzky a výrobcov hotových jedál.

Pri práci s vareným mäsom, ktoré je pripravené na priamu spotrebu, sú potrebné prísne
hygienické kontroly. Takže nová výroba
musela byť vybudovaná v súlade s najvyššími hygienickými normami.

Aby Vlevy NV uspokojili rastúci dopyt po
svojej produkcii a zaistili štandard tej
najvyššej kvality, investori založili nový
výrobný závod v Hulsdonk.

Bolo nutné, aby podlaha zaisťovala bezpečné
pracovné prostredie, a tak sa ukázala potreba
protišmykovej podlahy s povrchovou štruktúrou, ktorá by bola hygienická a mohla sa
ľahko čistiť.
Podlaha takisto musí odolávať vysokému
mechanickému zaťaženiu a vysokým teplotám
vznikajúcim počas čistenia.
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Naše riešenie

Prehľad faktov tohto projektu

Protišmykový podlahový systém Ucrete, ktorý môže byť
vyčistený na rovnakú úroveň ako nehrdzavejúca oceľ, bola jasná
voľba tiež s ohľadom na požiadavky klienta.

▪

Po konzultácii s klientom bol vybratý systém Ucrete DP, ktorý
poskytuje správny stupeň odolnosti proti pošmyknutiuv
kombinácii s požadovanou teplotnou a mechanickou odolnosťou
v rôznych výrobných priestoroch vo vnútri objektu.
Podlaha Ucrete je bez rozpúšťadiel a bez zápachu a tak
neovplyvňuje chuť potravín a to dokonca ani pri aplikácii
podlahy. Disponuje certifikátom Gold Indoor Air Comfort od
Eurofins a tým spĺňa všetky európske emisné normy.

Výhody pre zákazníka

▪
▪
▪
▪
▪

Teplotná odolnosť až do 130 ºC.
Vďaka teplotnej, chemickej a mechanickej
odolnostipodlahového systému Ucrete sa podarilo
dosiahnuťbezúdržbový podlahový systém s dlhodobou
životnosťou.
Podlahové systémy Ucrete nepodporujú rast baktérií
aniplesní.
Bola požadovaná protišmykovosť až do triedy R12.
Zvolený podlahový systém Ucrete je hutný a nepriepustnýs
minimálnym počtom škár a je efektívne čistiteľnýrovnako ako
nehrdzavejúca oceľ. Zodpovedá normám IFSa je
certifikovaný podľa HACCP na použitie vzariadeniach, kde sa
kladie dôraz na bezpečnosť potravín.

▪
▪

Modernizácia a rozšírenie výrobnej kapacity kvôli rastúcemu
dopytu po kvalitných výrobkoch spoločnosti.
Cieľom bolo vytvoriť moderné výrobné zariadenie šetrné k
životnému prostrediu a zároveň spĺňajúce najnovšie
požiadavky na hygienu a kvalitu potravinárskej technológie.
Výstavba výrobnej haly o výmere 2 000 m².

Master Builders Solutions od MBCC Group
Značka Master Builders Solutions vyjadruje odbornosť
poskytovania riešení v stavebníctve, v oblasti stavebnej chémie
prispôsobených na mieru potrebám zákazníkov pri budovaní
nových stavieb, ich údržbe, opravách a obnove.
Značka Master Builders Solutions je založená na poznatkoch a
skúsenostiach získaných počas pôsobenia viac ako jedného
storočia v stavebníctve. Jadrom značky Master Builders
Solutions je kombinácia know-how a skúseností globálnej
komunity stavebných expertov skupiny MBCC Group, ktorí sa s
vami podieľajú na vašich stavebných výzvach v stavebníctve.
Viac informácií nájdete na
https://www.master-builders-solutions.com/sk-sk

