Victoria Embankment
Cricket Club, UK
Altro opfylder drøm om ny
cricketpavillon
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1. Altro Stronghold™ 30 / K30
2. Altro Aquarius™
3. Altro Atlas™ 40 / X40
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Victoria Embankment
Cricket Club, UK
Altro opfylder drøm om ny cricketpavillon

Problem
Altro var partner i Field of Dreams projektet, der gik ud på at opføre et nyt
dedikeret cricketklubhus på Nottinghams Victoria Embankment. Fonden
Trent Bridge Community Trusts vision er at efterlade en værdiskabende arv
fra Ashes Test Series i Trent Bridge 2013-15. Klubhuset vil få fondens mål
om at bringe cricket- og fodboldfaciliteter tilbage i hjertet af Nottingham by
til at gå i opfyldelse.
Enogtyve organisationer var involveret i projektet. Den oprindelige plan
var at renovere pavillonen, men bygningen var nedslidt og imødekom ikke
gældende tilgængeligheds- og myndighedskrav. Den gamle bygning blev
derfor revet ned, men nogle elementer blev genbrugt til den nye pavillon.

Tilgang
Til den nye bygning blev Altros sikkerhedsgulve brugt i hele
hovedtrafikområdet, baderum, omklædningsrum og køkken.

Løsning
Til hovedtrafikområdet og omklædningsrummene blev der brugt Altro Atlas
40. Altro Atlas 40 er vores mest robuste sikkerhedsgulv, der ikke tager
skade eller påvirkes, selv når det udsættes for sportssko med pigge eller
knopper.

Altro Aquarius opnår klasse B i DIN 51097 til barfodsbrug, plus PTV
≥ 50 (slider 96). Det giver skridsikkerhed med optimal levetid i våde
og tørre miljøer. Det er blevet omfattende testet med en lang række
sko og forureningstyper for at sikre, at ydeevnen er helt i top.

Til baderummene blev der brugt Altro Aquarius gulve. Altro Aquarius giver
sikkerhed for en række forskellige sko, herunder med hårde og bløde såler,
sneakers og trainers samt bare fødder.
Til køkkenet blev der brugt Altro Stronghold 30 / K30 specialsikkerhedsgulv.
Altro Stronghold 30 / K30 opnår Altros højeste niveau af skridsikkerhed
og er designet til at minimere risikoen under våde og fedtede forhold i hele
gulvets levetid.
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Ser godt ud sammen med:
1. Altro Whiterock White™ FR
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Altro Atlas 40 er velegnet til områder, hvor risikoen for at glide er
høj, herunder tung industri og sportsomklædningsrum. Det er
slidstærkt, stabilt og modstandsdygtigt over for mekaniske skader
og kemikalier. Samtidig er det nemt at rengøre og vedligeholde.
Altro Stronghold 30 har opnået Altros højeste rating for
skridsikkerhed (PTV ≥55, R12) og er udviklet til at minimere risikoen
i områder, der er eksponeret for fedtstoffer, olie og fedt i hele
gulvets levetid.

2. Altro Whiterock Satins™ FR
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