HOTEL QUADRANT V AUCKLANDU
Hotel Quadrant společnosti Melview
Developments je novým typem stylového
ubytování v samotném srdci business
centra Aucklandu, hlavního města Nového
Zélandu. Aby dojem z výjimečného designu
nebyl nikterak narušen, byly ocelové
konstrukce této stavby opatřeny technicky
nejvyspělejšími nátěrovými hmotami na
světě – byly použity antikorozní systémy
značky International Protective Coatings.

Hotel Quadrant představuje novou, dech beroucí možnost pro ty, kteří zavítají
do „Města plachet“. Možnost, která poskytuje klidné útočiště pro návštěvníky hledající
místo k odpočinku po probdělé noci ve městě.
Hotel čítající 23 pater je umístěn naproti Old Government House a živé Queen
Street, v epicentru kulturního, zábavního, nákupního a sportovního života Aucklandu.
25 apartmánů s ojedinělým designem a stylovým interiérem s vlastními,
privátními balkóny poskytují ohromující panoramatický výhled přes celé město
a přístav Waitemata. Samozřejmostí je nemodernější technika, wi-fi a digitální
technologie. To vše reprezentuje první, riskantní krok společnosti Melview
Developments na poli managementu a řízení hotelů.
Od okamžiku, kdy byl hotel otevřen, se snaží maximálně přizpůsobit
požadavkům svých hostů. Dnes je jeho součástí stylový a technicky nejvyspělejší
kongresový prostor zvaný Meeting Corner.
Cestovní ruch tvoří momentálně jeden z nejvýznamnějších příjmů Nového
Zélandu. Odhaduje se, že jeho podíl na celkovém zisku země je 18 %. Turisté
z celého světa hodnotí Nový Zéland jako jednu z nejlepších destinací. Je tedy
nezbytné, aby se také hotely mohly chlubit tímto superlativem.
Na základě této skutečnosti bylo zřejmé,
že výběr nátěrových hmot pro ocelové
konstrukce této stavby musí v prvé řadě zajistit
vlastníku
hotelu,
společnosti
Melview
Developments, pokud možno co nejdelší
životnost, unikátní design a co nejmenší potřebu
údržby. Neméně důležitý byl také vliv na životní
prostředí.

Rozhodující slovo patřilo architektovi Clarku
Brownovi, který se rozhodl specifikovat nátěrové hmoty
značky International Protective Coatings. Konkrétně se
jednalo o polysiloxan s označením Interfine®. Ten
disponuje nejen rozsáhlým výčtem referencí na poli
antikorozní ochrany konstrukční oceli, ale dokáže také
zajistit výjimečný estetický vzhled, což jej činí mimořádně
vhodným pro komerční a výškové stavby. Estetické
vlastnosti však nejsou to jediné, co s sebou Interfine®
přináší. Za zmínku stojí také vynikající antikorozní
ochrana, stálost barvy a lesku a především také životnost, která čtyřikrát překračuje
životnost klasických polyuretanů. Stejně tak degradace nátěru kvůli působení UV
záření je nižší. Díky tomu zůstávají lesk a barva tak, jak je vidíme dnes, stejné i po
dobu dalších let. Uvážíme-li, že povrch většiny komerčních budov není čištěn, je
nezbytné zmínit unikátní technologii produktu Interfine®, která zabraňuje ulpívání
nečistot na povrchu nátěru. Zatímco jiné nátěrové hmoty nečistoty přitahují
a zadržují, povrch opatřený produktem Interfine® zůstává čistý a lesklý po dlouhou
dobu.
Kromě nátěrových hmot International
Protective Coatings byly v rámci tohoto projektu,
jehož investice dosáhly 79 milionů dolarů,
použity také hmoty produkty Akzo Nobel
Powder
Coatings,
které
neobsahují
rozpouštědla a jsou prakticky okamžitě k použití,
přičemž svým zákazníkům nabízejí také funkční
komerční výhody. International Protective
Coatings a Akzo Nobel Powder Coatings, oba
členové koncernu Akzo Nobel, se tedy spojili
dohromady, aby zajistili hotelu Quadrant
nejlepší řešení co se týče kompletní antikorozní
ochrany.
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