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S T AV B A R O K A 2 0 0 9

P O LY F U N K Č N Ý D O M
B R AT I S L AVA
Popis stavebného diela

NOVOSTAVBA
Lokalita:

Bratislava, Bazova ul.

Architektonické rie‰enie:

Ing. arch. Klement TRIZULJAK, Ing. arch. ªubomír MEZOVSK¯

Hlavn˘ projektant:

Ing. arch. Klement Trizuljak – ATELIÉR TRIZULJAK

Hlavn˘ zhotoviteº:

HBH, a. s.

Stavebník:

CZB Real, spol. s r. o.

Investiãné náklady:

16,60 mil. €

Stavebné náklady:

12,61 mil. €

Lehota v˘stavby:

01/2007 – 04/2009

Novopostavený polyfunkčný objekt
uzatvoril blok staršej obytnej zástavby
v susedstve tohto parku. Stavba je organicky začlenená v urbanistickom kontexte danej lokality. Na hlavnej osi parku sa
odvíja kompozícia v kolmom smere
k priečeliu budovy. Hlavným architektonickým prvkom domu Gaudí je dynamická vlniaca sa fasáda, tvorená predsadenými terasami so zvýšeným dôrazom na
2 nárožia. Tento dom, s 8 NP a 2 PP, svojím pôdorysom pripomína písmeno „U“,
nižší ako 8-podlažný dojem vytvárajú
2 horné uskočené podlažia. Prízemie
je vyhradené pre obchodné priestory.
Na prízemí je aj vstup ku schodiskám do
6 bytových sekcií. Ostatné podlažia tvorí
70 bytov. V suteréne domu sa nachádzajú
v 2 podlažiach garáže s celkovým počtom
148 pre byty, administratívu a obchodné
priestory. Konštrukcia stavby je zo ŽB
skeletu založeného na základovej doske.
Zabezpečenie stavebnej jamy bolo realizované podzemnými záporovými stenami. Obvodový plášť a vnútorné priečky
sú murované z tehlových prvkov, medzi
bytmi boli použité akustické tehly. Dynamický tvar zábradlí tvoria oblúkové prefabrikáty, spriahnuté so ŽB konštrukciou
stropu. Obklad fasády je z tehlových lícových prvkov, plochy zábradlí sú omietnuté štruktúrovanou omietkou, zábradlia sú
z nerezových rúrok. Konštrukcia výkladov
na prízemí je hliníková, okenné výplne
drevené z europrofilov.
Foto: Klement Trizuljak

D O D Á VAT E L I A
Yellow + Luna, bol lepen˘ na zatepºovací
systém (polystyrén + minerálna vlna), zosilnen˘ a pripraven˘ pre lepenie lícov˘ch obkladov˘ch pásikov. Celková v˘mera obloÏená
lícov˘mi obkladmi RUSTIQUE je 5 500 m2.
SpoloãnosÈ Baumit spol. s r. o. na stavbu
dodala Baumit minerálny zatepºovací systém,
murovaciu maltu MM50, strojovú omietku
MVS 25 a liaty poter CSFE 225.
Firma RUSTIQUE, a. s. bola v˘hradn˘m
dodávateºom a realizátorom fasády z lícov˘ch
tehál polyfunkãného domu GAUDI na Bazovej
ulici, v Bratislave. PouÏit˘ obklad mix London
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SRS, stenové debnenie PERI VARIO GT 24 na
v˘robu foriem pre prefabrikované balkóny
a rámové le‰enie PERI UP T70 na fasádu.

SpoloãnosÈ Wienerberger – Slovenské
tehelne, s. r. o. dodala na stavbu tvárnice
POROTHERM.
Firma PERI spol. s r. o. na stavbu dodala:
stropné debnenie PERI MULTIFLEX, stenové
debnenie PERI TRIO, stæpové debnenie PERI
QUATTRO, kruhové stæpové debnenie PERI

Na stavbe objektu boli pouÏité montáÏne
prvky pre závesné WC od spoloãnosti Geberit Slovensko, s. r. o.
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·t˘lovo

na cel˘ Ïivot

Polyfunkãn˘ dom Gaudí na Bazovej ulici v Bratislave

Holandské a nemecké lícové tehly, klinkery,
obkladové pásy a tehlové dlaÏby
Polyfunkãn˘ objekt Tri veÏe
v PovaÏskej Bystrici

rekon‰trukcia hlavného námestia Stupavy - tehlové dlaÏby

Nákupné centrum ARÉNA v ·amoríne

Viac informácií nájdete na: www.rustique.sk • Infolinka NON-STOP: 0907 779 899

VzorkovÀa Bratislava: Ulica Svornosti 41, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Tel.: 02 45 64 30 91, Fax: 02 45 64 30 92, Mobil: 0908 979 635, e-mail: bratislava@rustique.sk
Sklad - vzorkovÀa: Horná PotôÀ - ãasÈ âeãínska PotôÀ, areál PD
Tel.: 031 550 78 63, Fax: 031 550 78 62, Mobil: 0908 979 634, e-mail: info@rustique.sk
Nav‰tívte nás VO V¯STAVNOM PARKU v Podunajsk˘ch Biskupiciach na ul. Svornosti ã. 41, kde máme
vystaven˘ch 220 typov lícov˘ch obkladov˘ch pásikov/tehál a 110 druhov tehlov˘ch dlaÏieb.

