ArcelorMittal News
Novinky z celého světa
ArcelorMittal dodal ocel na stavbu
prodejního centra Volkswagen
ArcelorMittal Krivoj Rog dodal více
než 700 tun ocelových výztuží
na stavbu nového předního autosalonu
Volkswagen ve městě Krivoj Rog
na Ukrajině. Ten byl slavnostně otevřen
v únoru tohoto roku a kromě prodeje
nabízí i údržbu a opravy vozů ze
skupiny Volkswagen.
Stavba autosalonu začala v roce 2013 a poslední práce skončily na konci roku 2014.
ArcelorMittal dodával na stavbu ocelové výztuže, válcované dráty, tyče z ploché oceli
a další ocelové produkty. Architekti navrhli budovu salonu v moderním duchu a především
kvalita dodávaných výrobků umožnila použít složitá architektonická a konstrukční řešení.

Větrné elektrárny v Baltském moři ukotví ocel
z ArcelorMittal
ArcelorMittal Gijón dodá 23 tisíc tun těžkých
ocelových plechů na výstavbu základů
29 větrných elektráren ve Wikingerské
větrné farmě v Baltském moři. První dodávka
plechů odejde letos v březnu a poslední je
naplánována na březen 2016.
Větrná farma se bude nacházet 75 km
od německého pobřeží v místech, kde hloubka
vody dosahuje od 37 do 43 metrů. Konstrukce
z oceli od ArcelorMittal ukotví turbíny větrných
elektráren k mořskému dnu a je speciálně
připravená k instalaci i ve větších hloubkách. Na tuto ocel jsou kladeny obrovské nároky.
Kromě vynikajících konstrukčních vlastností musí vykazovat odolnost proti korozi
ve vysoce agresivním prostředí.

ArcelorMittal dodal speciální ocel do kulturního
centra Zlín
Dvě bývalé výrobní haly továrny
Baťa přeměnilo město Zlín na nové
kulturní centrum v rámci projektu
Baťův institut. Jejich prostory teď
slouží jako Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní
Moravy. ArcelorMittal Construction
France dodala 1 420 m2 podlahového řešení Cofraplus220 na výstavbu nového podlaží, které rozděluje
přízemí budovy, kde sídlí knihovna,
na dvě patra.
Bývalé Baťovy výrobní haly 14 a 15 byly postaveny v druhé polovině 40. let a jsou považovány za jedny z největších klenotů české industriální architektury. Jako součást průmyslového dědictví jsou chráněnými památkami. Město Zlín budovy odkoupilo s cílem přeměnit
je na integrované kulturní centrum v nově vznikající části města. V budově 14 tak nyní sídlí
galerie a muzeum a v budově 15 se nyní nachází knihovna.

Z oceli ArcelorMittal se staví plovoucí hotel
Více než 5 000 tun ocelových plechů dodá na stavbu plovoucího hotelu pro 700 lidí
španělský ArcelorMittal Gijón. Obrovský obytný komplex, který bude sloužit jako
ubytování pro pracovníky ropných plošin v Mexickém zálivu, postaví španělské
loděnice Navatia pro mexickou ropnou společnost Pemex.
Zaměstnancům dlouhý pobyt na moři zpříjemní posilovna, konferenční místnost, rekreační
zóny, zdravotní centrum, ošetřovna, kanceláře, šatny i dílny. Navíc bude mít plovoucí hotel
k dispozici dva velké jeřáby, které uzvednou až 20 tun.
Stavba lodi o hmotnosti 7 000 tun,
délce 131 metrů a šířce 27 metrů
zabere více než milion hodin lidské
práce a více než 150 000 hodin
strojírenských prací. Podle plánů by
měla být dokončena v polovině roku
2016.

