
PRzeglĄd budowlany 7–8/2016

aRTyKuŁy SPonSoRowane
a

R
T

y
K

u
Ł

y
 S

P
o

n
S

o
R

o
w

a
n

e

CEMEX dostarczył ponad 30 tys. m3 
betonu na budowę Centrum Kul-
turalno-Kongresowego Jordanki. 
Budowa obiektu zlokalizowanego 
w otulinie Zespołu Staromiejskie-
go na Jordankach w Toruniu, wpi-
sanego na listę Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO stanowiła duże 
wyzwanie dla CEMEX-u.

Jednym z ciekawszych doświad-
czeń było przygotowanie betonowej 
mieszanki, która miała zostać uży-

ta do wykonania elewacji budynku, 
maksymalnie zbliżonej do wzorca, 
który architekt pozostawił na budo-
wie. Próby w laboratorium trwały oko-
ło dwóch miesięcy i po wielu modyfi-
kacjach receptury udało się uzyskać 
kolor i fakturę, która została zaakcep-
towana przez głównego architekta 
projektu – Fernando Menisa.

Fernando Menis jest profesorem Uni-
wersytetu Europejskiego na Wyspach 
Kanaryjskich oraz przewodniczącym 

Laboratorium Innowacji w Architektu-
rze i Designie na rodzimej Teneryfie. 
Stworzony przez Fernando Menisa 
projekt sali na Jordankach jesienią 
2010 roku otrzymał nagrodę na Fe-
stiwalu Architektury Światowej (WAF) 
w Barcelonie jako najlepszy projekt 
przyszłości dotyczący kultury. Prezen-
towany był również podczas Bienna-
le Architektury w Wenecji, które jest 
najważniejszym cyklicznym przeglą-
dem współczesnej architektury, a tak-
że podczas Międzynarodowego Kon-
gresu „Asocret” w Kolumbii.

Z betonu architektonicznego CEMEX 
powstała fasada bryły Pikado, czyli 
pokruszone cegły zatopione w be-
tonie, dające wyjątkowy efekt wi-
zualny. Przy współudziale CEMEX 
powstały także ściany z odbiciem 
desek, posadzki polerowane z od-
słoniętym kruszywem melafirowym, 
nawierzchnie chodników wykona-
ne z CEMEX DECO Stone, a także 
sala prób, w której ściany wykona-
ne są ze specjalnymi dyfuzorami, 
powodującymi rozprzestrzenianie 
się dźwięku.
Właścicielem praw do rozwiązań pro-
jektowych zastosowanych w CKK Jor-
danki jest Menis Arquitectos, SLP.

Beton CEMEX wykorzystany w projekcie 
światowej sławy architekta
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Technologia wykonania wymaga-
ła od CEMEX zastosowania samo-
zagęszczalnej mieszanki, w skład 
której wchodziło łamane kruszywo 
melafirowe o maksymalnym ziarnie 
wielkości 5 mm. Mieszanka betono-
wa musiała wypełnić przestrzenie 
między cegłami, wynoszące około 
1 cm. W sali prób największym wy-
zwaniem były jednorazowe betono-
wania ścian z dyfuzorami o wysoko-
ści 10 m, szer. 5–6 m i głębokości 
zaledwie od 10 do 20 cm z odwzo-
rowaniem desek. Podczas dwóch 
lat na tę inwestycję CEMEX dostar-
czył ponad 30 tys. m3 betonu, wy-
produkowanego przez mobilną wy-
twórnię betonu na miejscu budowy. 
Generalnym wykonawcą była firma 
Mostostal Warszawa.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jor-
danki to wielofunkcyjna sala koncer-
towo-kongresowa. Kompleks zbu-
dowano według projektu światowej 
sławy architekta – Fernando Meni-
sa. To koncepcja surowej betono-
wo-ceglanej konstrukcji, częściowo 
usytuowanej pod ziemią, doskona-
le wpisującej się w zabytkowy cha-
rakter gotyckiej architektury Torunia. 
Powstały obiekt to sześciokondy-
gnacyjny budynek o powierzchni 
ok. 22 tys. m².

– Współpraca z klientami to nasz prio-
rytet. W każdym z realizowanych pro-
jektów staramy się zrozumieć ich 
potrzeby. Wspólnie z klientem anali-
zujemy najlepsze możliwe rozwiąza-
nia w zakresie technologii czy logisty-
ki, które przynoszą korzyści obydwu 
stronom, tak aby w przyszłości mo-
gły zaowocować kolejnymi wspól-
nymi projektami. Robimy wszystko, 
aby wytwórnie mobilne CEMEX były 
pierwszym wyborem naszych klien-
tów, szczególnie w przypadkach wy-
magających projektów budowlanych. 
CKK Jordanki to dla nas prestiżowa 
inwestycja. Próby wykonane przed 
realizacją projektu jako jedyni prze-
szliśmy pomyślnie, co przyczyniło się 
do wyboru CEMEX jako dostawcy mie-
szanek betonowych na tę inwestycję. 
Podczas realizacji dostaw napotkali-
śmy wiele ciekawych, ale i wymaga-

jących dla producenta zastosowań 
mieszanki betonowej. Najefektow-
niejszym z nich jest Pikado, czyli po-
kruszone cegły zatopione w betonie, 
co było dla nas wyzwaniem, ale i na-
uką na przyszłość. Teraz efekty naszej 
pracy może zobaczyć każdy, kto po-
jawi się z wizytą w Toruniu – powie-
dział dyrektor wytwórni mobilnych, 
Sławomir Dobrowolski.

CEMEX jest jednym z wiodących, glo-
balnych producentów i sprzedawców 
cementu, betonu towarowego i kru-
szyw. Globalna skala działania oraz 
dobra znajomość lokalnych rynków 

sprawia, że od ponad 100 lat CEMEX 
dostarcza wysokiej klasy rozwiąza-
nia budowlane w ponad 50 krajach 
na całym świecie. Dąży do innowa-
cyjnych rozwiązań branżowych i pro-
muje zrównoważoną przyszłość. 
CEMEX obecny jest na polskim ryn-
ku od 2005 roku. Polską bazę sta-
nowią 2 cementownie (Cementow-
nia Rudniki i Cementownia Chełm), 
42 wytwórnie betonu zlokalizowane 
na terenie całego kraju oraz 8 kopal-
ni kruszyw. 
W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zapraszamy na stronę: 
www.CEMEX.pl


