
Objekt: Aktivitetstaget Bella

Mängimine ja lustimine

Kopenhaageni katustel

Avaliku ruumi on suurtes linnades napilt käes,

seda isegi Kopenhaagenis. Eriti trendikas

Bellakvarteri linnaosas, kus asub näituse- ja

konverentsikeskus Bella Center. Seal ei olnud

hoonete vahel sobivat kohta mänguväljakule.

See viis arhitektuuribüroo Elverdali heale mõttele

kasutada ära linnaehitusest vaba- katusepind.

CONICUR CONIPUR PG ja CONIPUR 2S on

aluseks ohututele, funktsionaalsetele ja visuaal-

selt atraktiivsetele spordi- ja mängualadele.

Bellakvarter asub Kopenhaageni Ørestadi

linnaosas. Kvartal on vaevalt paarkümmend

aastat vana ja ehitus käib seal hoogsalt edasi.

Üheks kujundavaks elemendiks on

Kopenhaageni Bella Center, mis on üks linna

suurimaid kongressi-, konverentsi- ja

näitusekeskusi. Hoolimata rahvusvahelisest

huvist peaks linnaosa jääma atraktiivseks seal

elavatele inimestele. See nõuab piisavalt

avalikku ruumi mängimiseks, sportimiseks ja

vaba aja veetmiseks. Arvestades ruumipuudust

maapinnal, otsustasid linnaisad kasutada ära

rikkalikku katusepinda.
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Julgete otsuste tulemuseks on

multifunktsionaalne väliruum “Aktivitetstaget

Bella”. Seitsme meetri kõrgusele ehitati

korvpalliväljak, saja meetri pikkune jooksurada ja

hulk kohti treenimiseks. Lisaks on esimesel

korrusel mitmekülgselt varustatud mänguväljak,

mis on katusega ühendatud 16 meetri pikkuse

liumäega. Bella tegevuskeskus on avatud kõigile.

Arhitektid esitasid selles nõudlikus projektis

kasutatavate põrandamaterjalide jaoks terve rea

nõudeid. Need pidid olema tugevad ja vastu-

pidavad, libisemiskindlad, kergesti puhastatavad

ja ilma vuukideta katendid. Lisaks pidid nad

pakkuma värvivaliku osas palju vabadust ja

loomulikult järgima kõiki asjakohaseid ELi

määrusi. Tellija valik on: CONICA CONIPUR PG

ja CONIPUR 2S kombinatsioon.

CONIPUR PG & CONIPUR 2S – täiuslik kooslus

Vett läbilaskev kukkumiskaitsesüsteem CONIPUR

PG töötati välja spetsiaalselt laste väli-

mänguväljakute jaoks. Standardversioonis on selle

SBR kummist aluskatend paksusega 30 mm.

Peale ehitati 12 mm paksune EPDM kummist

kattekiht. Kihtide paksust saab varieerida sõltuvalt

kukkumiskaitsekõrgusest ja millist stabiilsust

soovitakse saavutada.

CONIPUR 2S kasutatakse eelkõige mitme-

otstarbelistel aladel, näiteks kooli spordiplatsidel ja

kergejõustikuradadel. Vett läbilaskev süsteem

koosneb EPDM kummist pealiskihist ja

taaskasutuskummist aluskihist. CONIPUR 2S on

odavam kui ainult EPDM kummist katend, kuid

pakub samasuguseid eeliseid. Kihi kogupaksust

saab individuaalselt reguleerida. Kihi materjal

vastab kehtivatele rahvusvahelistele standarditele -

näiteks IAAFi spetsifikatsioonile või DIN V 18035-6

- ja on pärast vihmasadu kiiresti kuiv, nii et

mänguaeg on taas võimalik. 24 saadaolevat värvi

saab kombineerida oma äranägemise järgi.



Heledad värvid kui otsustav tegur

Arhitektuuribüroo soovis pindasid erksates

värvides, jagatuna valgete joontega. Idee oli

muuta ümbrus võimalikult kutsuvaks ja elavaks.

See soov kallutas lõpuks valiku CONIPUR

Systems kasuks oma paljude erksate värvide ja

kõrge UV-stabiilsusega.

Peale objekti valmimist on see noor ja trendikas

linnaosa lisanud oma vaba aja veetmise

valikusse veel ühe atraktsiooni, mis on

kättesaadav kõigile elanikkonna sotsiaalsetele

rühmadele.
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