Camillo PL - Solidne Podstawy

We współczesnym budownictwie coraz większe
wymagania stawiane są przed wykonawstwem
i - co za tym idzie - przed jakością stosowanych
materiałów.
Materiały z zakresu suchej zabudowy mają tu
„szerokie pole do popisu”.
Jednym z wielu nośnych i charakteryzujących
standard budynków biurowych klasy „A”
elementów są podłogi podniesione znane na
rynku polskich powierzchni biurowych od blisko
20 lat.
Ofertę standardu dostępnych powierzchni najmu
kształtują architekci, producenci materiałów
budowlanych oraz firmy deweloperskie i coraz
częściej świadomi użytkownicy - najemcy.

Podłogi podniesione Camillo PL zapewniają
optymalną ofertę w odniesieniu do wszystkich
stawianych wymagań wobec tego zakresu
wykończenia wnętrz. Parametry techniczne
Camillo PL potwierdzają bardzo wysoką jakość
w stosunku do optymalnego poziomu cen:
•

klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności
ogniowej – REI 60

•

statyka – 4 KN obciążenia punktowego

•

wartość ważonego wskaźnika
znormalizowanego /przenoszenie wzdłużne
od dźwięków uderzeniowych – 52 dB;
z dylatacją – 32 dB /

•

poziom absorpcji wilgotności z powietrza,
która skutkuje rozszerzalnością liniową wylewki
na poziomie 0,05 mm/m

•

stabilne podłoże w technologii Camillo PL daje
możliwość wykończenia powierzchniowego
aplikacjami elastycznymi, dywanowymi,
parkietem, ceramiką, kamieniem sztucznym
i naturalnym

Podłogi podniesione Camillo PL
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Camillo PL - najwyższy poziom
w swojej klasie

aktualne. Nasze świadczenia
u. Właściwości konstrukcyjne,
dy zapewnione jest wyłączne
alecanych przez firmę Knauf.
nkowymi, które w przypadku
prawa zastrzeżone. Zmiany,
ównież w formie wyciągów,
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Referencje, realizacje, które
potwierdzają wybór zastosowania
Camillo PL jako rozwiązania
konkretnych zadań
Dla architektów, projektantów,
inwestorów, developerów, firm
kosztorysujących
Ilustruje zastosowanie systemu
Rzeczywiste polskie realizacje
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Karta techniczna F175
F175.pl

Zeszyt techniczny F175.pl
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F175.pl Knauf Camillo
6\VWHPSRGáRJLSRGQLHVLRQHM

Opis produktu

Zakres zastosowania
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Karta techniczna
wylewki anhydrytowej FE 50

Karta techniczna F322

F322 płynny jastrych Knauf FE 50
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Szczeliny dylatacyjne
Schnięcie
Konstrukcje
Protokół ogrzewania
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Opis techniczny systemu
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PODŁOGI PODNIESIONE
„Knauf Camillo.PL”





OPRACOWANIE:
Knauf Sp. z o.o.
mgr inż. Marcin Wieteska
Kierownik Działu Technicznego

Szczegółowa instrukcja montażu
i eksploatacji
Właściwości i parametry techniczne
systemu
Detale techniczne



Dla architektów i projektantów
Prezentuje poszczególne
komponenty systemu, parametry
techniczne
Zawiera detale, przekroje
techniczne

ŶZ\VRNRĞü PRQWDĪRZD SXVWHM SU]HVWU]HQL GR
RNPP

Karta techniczna taśmy
obwodowej
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Camillo PL - Solidne Podstawy

Kompletny system podłogi podniesionej
z akcesoriami

Systemowe rozwiązanie podłogi

• Przedstawione obiekty obrazują zastosowanie podłogi
podniesionej w zakresie spełnienia jej podstawowego

podniesionej Camillo PL zostało opracowane

zadania jakim jest uzyskanie przestrzeni podpodłogowej

przede wszystkim na użytek budynków

w celu ukrycia instalacji elektrycznych i wentylacyjnych
• Każda przedstawiona referencja charakteryzuje

biurowych klasy A oraz budynków

określone wykorzystanie wysokich parametrów

użyteczności publicznej

technicznych systemu Camillo PL
• Szczegółową informację związaną z dokumentacją
techniczną i dotyczącą zastosowania systemu pod
kątem określonego projektu można uzyskać w dziale
technicznym firmy Knauf

Przykłady zastosowań poszczególnych rozwiązań pod określone potrzeby danego budynku:
•

Render – przekrój podłogi z dylatacją konstrukcyjną budynku
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Render – przekrój z rewizją
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Render – przekrój podłogi














h=20–80 cm
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Camillo PL - Solidne Podstawy

Międzynarodowa Europejska Szkoła
przy ul. Wiertniczej w Warszawie

Gładka powierzchnia wylewki
anhydrytowej oraz bardzo niski
parametr rozszerzalności liniowej
wylewki podczas wiązaniu
ca, 0,1 mm/m i rozszerzalności liniowej
wylewki przy wzroście wilgotności
powietrza – 0,05 mm/m to kluczowe
parametry techniczne, które eliminują
konieczność stosowania dylatacji
pośrednich na powierzchni podłogi
i gwarantują idelane podłoże pod tak
wymagające wykładziny, jak
elastyczne cienkie PCV lub linoleum.
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Camillo PL - Solidne Podstawy

Budynek Bayer

Camillo PL - Solidne Podstawy

Budynek biurowy z wstępnie ustaloną
aranżacją wnętrz nie generuje
dodatkowych prac montażowych.
Montaż ścian działowych
wykonywany jest na powierzchni
podłogi podniesionej Camillo PL .

Zapewnienie dostępu do przestrzeni
pod podłogowej za pomocą otworów
na puszki elektryczne lub przez
otwory pod klapamia rewizyjnymi.
Optymalizacja kosztów prac
wykończeniowych, to m.in. dobór
wysokiej jakości trwałego produktu,
jakim jest podłoga podniesiona
w technologii wylewanej.
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Camillo PL - Solidne Podstawy

Budynek użyteczności publicznej
Lotnisko we Wrocławiu

Terminal od strony podjazdu / Fot. Jacek Waszczuk
Hala ogólnodostępna / Fot. Jacek Waszczuk

Restauracja w hali odlotów / Fot. Jacek Waszczuk

Taras widokowy / Fot. Jacek Waszczuk

Camillo PL - Solidne Podstawy

Budynek użyteczności publicznej
Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Zastosowanie rozwiązania
systemowego Camillo PL dla lotnisk
i obiektów o podobnym charakterze
musi uwzględniać wysokie wymagania
dotyczące fizyki budowli.
Z racji specyfiki użytkowej obiektu,
rodzaju eksploatacji, w tym skali ruchu
użytkowników, duże znaczenie ma
dobór materiałów wykończeniowych,
w tym również typ i technologia
wykonania podłóg podniesionych.
Dlatego też system Camillo PL znalazł
swoją mocną pozycję w specyfikacjach
projektowych takich inwestycji,
jak lotniska, stadiony i muzea.
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Camillo PL - Solidne Podstawy

Muzeum Oceanii i Pacyfiku
w Warszawie

Na terenie Muzeum Oceanii i Pacyfiku należało
w szybkim czasie i w optymalnym budżecie
wyrównać różnice wysokości pomiędzy starą
i nowo dobudowaną częścią budynku
na wysokości 10 cm.
System Camillo PL sprawdził się w tym przypadku,
spełniając wszystkie założenia stawiane przed
elementem suchej zabudowy – klasyfikację
ogniową REI 60, gładką powierzchnię, sprawne
i szybkie wykonawstwo.

Camillo PL - Solidne Podstawy

Bałtyckie Centrum Biznesu
w Gdańsku

Blisko 10 tyś. m² powierzchni
developerskiej na rynku powierzchni
biurowych. Na etapie projektu budynku
brak było szczegółowej aranżacji
poszczególnych kondygnacji. W tym
przypadku tylko uniwersalny system
pod wszystkie rodzaje wykładzin mógł
spełnić wymagania inwestora i pracowni
projektowej.

Camillo PL w budynku BCB zostało
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zaaplikowane kamieniem, gresem,
parkietem i wykładzinami
dywanowymi, ściany działowe
w systemie suchej zabudowy
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poszczególnych najemców.

10 _ 11

Camillo PL - Solidne Podstawy

Platinium Business Park V
w Warszawie

Imitacja podłogi z naturalnego kamienia.
Jednocześnie powierzchnia utrzymana
jest w standardzie budynku biurowego
A klasy, który obligatoryjnie musi być
wyposażony w podłogę podniesioną.
Projekt aranżacji jednego z najemców
biurowca Platinium V w Warszawie
przewiduje, w celu uzyskania
powyższego efektu, wykończenie
podłogi podniesionej żywicą
epoksydową. System podłogowy
Camillo PL daje taką możliwość.

