Exhibition Centre, Liverpool

Liverpool, SPOJEN? KRÁLOVSTVÍ

Exhibition Centre, Liverpool
Kulturní centrum
PRODUKT: COOL-LITE® XTREME 50/22 II

Vysoce výkonné sklo s ú?innou regulací slune?ního zá?ení pro ikonickou stavbu na b?ehu Liverpoolu
Na b?ehu Liverpoolu najdete komplex Exhibition Centre Liverpool (ECL), který je nejnov?jším p?ír?stkem k
úsp?šné stavb? Arena and Convention Centre Liverpool (ACCL). Tento komplex je jedinou ú?elov?
propojenou arénou, zábavním centrem a výstavišt?m v Evrop?.

Exhibition Centre Liverpool (ECL) je nová hala pro po?ádání výstav a dalších akcí, nacházející se v
historickém centru m?sta Liverpool. Otev?ena byla v roce 2015, p?i?emž zvládne ro?n? uspo?ádat až 50 akcí,
na které p?iláká více než 250000 návšt?vník?. Architektonický návrh vypracovala spole?nost Denton Corker
Marshall. Zám?rem bylo vytvo?it mimo?ádnou budovu, která zapadne do prost?edí oblasti King's Waterfront.
Hala nabízí celkovou výstavní plochu 8100 m2, kterou lze rozd?lit na t?i vzájemn? propojené haly bez
vnit?ních sloup?, každá o ploše 2700 m2. Tyto haly lze využívat jak samostatn?, tak i soub?žn?. Tento
charismatický projekt p?iláká tisíce návšt?vník?, kte?í si budou moci užít nevídaný komfort a spektakulární
podívanou. V rámci projektu Exhibition Centre Liverpool (ECL) byl nad halou vybudován nový
4hv?zdi?kový hotel Pullman Hotel Liverpool s kapacitou 200 l?žek. I ten navrhli architekti z Denton Corker
Marshall. Zvenku budí hotel dojem n?kolika na sob? položených tunel?. Jeho fasáda je vertikálním

prodloužením horizontální plochy ECL.

Použitý produkt
Celá fasáda je tvo?ena skly COOL-LITE® XT 50/22 II. Tato skla jsou ideální kombinací dobré propustnosti
sv?tla, ú?inné regulace slune?ního zá?ení a vysokého stupn? neutrality. Architekti se správn? rozhodli
zasklení z naší produktové ?ady COOL-LITE® XTREME, což je extrémn? výkonné sklo s pokro?ilými
tepeln? izola?ními vlastnostmi. Ty jsou s ohledem na umíst?ní stavby velmi d?ležité. Vzhled i materiály
hlavní fasády jsou p?ipomínkou pr?myslového d?dictví historických dok? v Liverpoolu.

Podrobnosti projektu
Datum & místo
2015,Spojené království
architekt
Denton Corker Marshall LPP
sklená?
Dual Seal Glass
Fasádník
Bennett Architectural Aluminium

