Budapest Andrássy u 19 Il Bacio luxusáruház magasnyomású vízköddel
oltó rendszer bemutatása
A top dizájner márkákért most már nem kell
külföldre utazni: Budapesten az Andrássy út egyik csodás
épületében nyílik 2013 tavaszán az Il Bacio di Stile névre
keresztelt 5000 négyzetméteres luxusáruház, ami a
tulajdonosok szerint lazán felveszi a versenyt a
Harrodsszal, a Gallerie Lafayette-tel, ha nem is
méreteiben, de megjelenésében és kínálatában.

Modern belsőépítészet harmóniában a klasszicista stílussal

A Közép-Európában egyedülálló létesítmény tetején foglal
helyet a bár és az étterem, ahol a modern üvegszerkezeten
a Szent István Bazilika kupolája és a budai dombok
látványa tárul a vendégek elé.

Múlt és a jelen építészetének találkozása

Nyolcvan cég, több mint negyven márka képviselteti majd
magát a 19. században épült műemlék jellegű házban a
nagyobb közönség számára is elérhető termékek mellett, a
legfelsőbb kategóriájú divatházak különleges darabjai is
helyet kapnak. Egy két világmárka csak felsorolás
jelleggel:
Moschino, Jacob Cohen, Porsche Design, Giorgo Armani,
Hugo Boss, Chloé. Saint Laurent Paris, Polo Ralph Lauren
Black Label és még sokan mások.

Skybar kilátás a Bazilikára

Egyedi stukkós mennyezeti kialakítások, színre festett szórófejek

Épület alapterülete: 5000 m2 (kb 600 db vízköd szórófej)
•
•

Tűzőr Kft a

Szivattyú teljesítmény 560l/min lágyindítóval
Egyedi színre festett szórófejek, melyek mind
kiosztásában és megjelenésében a belsőépítészeti
kialakításokhoz igazodnak

Az épület teljes területén Danfoss-SEMCO
magasnyomású vízköddel oltó berendezést írt elő a
szakhatóság, mivel a műemlék jellegű épület szerkezetei
nem feleltek meg a mai szabványban előírt tűzállósági
határértékeknek. A szakhatósági felmentést a vízköddel
oltó berendezés létesítésével indokolta.
Vegyük sorra, mely területeken kapott hangsúlyt a
vízköddel oltó berendezés:
• A hajlított panorámaüveg tűzállósági határérték
nélküli üveg és tartószerkezet kialakítása
• nagy belmagasságú átrium, műemlék jellegű
homlokzati stukkókkal
• talajszint alatti területek (kivétel menekülési
folyosó) füstelszívás nélküli kialakítása
• az épület kiemelt műemléki és építészeti
megoldásaihoz szervesen illeszkedő oltórendszer
kiépítése

magasnyomású vízköddel oltó berendezések hazai kizárólagos forgalmazója
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