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Pływanie to dobra forma aktywności dla osób w każdym wieku. Niestety,  
nie każdy ma okazję, by popływać lub najpierw nauczyć się tej sztuki. 
Dzięki miastu Sztokholm, mieszkańcy Järvafältet (dzielnicy zamieszkałej  
przez osoby o niskich dochodach) mają teraz miejsce, gdzie mogą to 
zrobić.

Zlecona przez miasto Sztokholm pływalnia Järvabadet znajduje się 
w pobliżu należącej do miasta Eggeby Farm. Na farmie mieści się szkoła  
przyrodnicza, kawiarnia i tereny dla różnych regularnie organizowanych 
festiwali i innych wydarzeń. Järvabadet wzmocni Eggeby Farm jako 
miejsce spotkań. 

Zaprojektowany przez AIX Arkitekter Stockholm we współpracy  
z architektami krajobrazu LAND pawilon składa się z basenu głównego, 
dwóch  basenów do ćwiczeń, brodzika dla dzieci, szatni, pomieszczeń 
administracyjnych i technicznych oraz kiosku. Projektując pawilon, AIX 
Arkitekter chciało stworzyć konstrukcję, która będzie komponowała się 

PŁYWANIE DLA WSZYSTKICH

z Järvafältet, uważanym za miejsce kontaktu z przyrodą i kulturą.  Celem 
projektu była poprawa dostępu do zasobów dla mieszkańców Järvafältet,  
a jednocześnie w procesie projektowym koncentrowano się na transpa-
rentności, bezpieczeństwie i równości. 

AIX Arkitekter wybrało zrównoważoną, powlekaną organicznie stal 
GreenCoat Pro BT dla dachu z rąbkiem stojącym w kolorze Nordic Night 
Black, który pasuje do pomalowanej na czarno drewnianej elewacji. 

GreenCoat® jest powszechnie znany w architekturze ze swojej wy-
sokiej wydajności i zrównoważenia. Większość produktów GreenCoat®  
zawiera bazującą na biotechnologii powłokę, w której zastosowano  
znaczną ilość szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast składników  
ropopochodnych. To opatentowane przez SSAB rozwiązanie znacznie 
zmniejsza zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Järvabadet został otwarty latem 2020 roku i wyróżnia się swoim  
wyglądem.

PŁYWALNIA JÄRVABADET 



NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

NORDIC NIGHT BL ACK, RR33 / SS0015

Czym inspirowany jest ten projekt?
Żródeł inspiracji było wiele, zaczynając 
od historii, kontekstu i skali pobliskich 
budynków i otoczenia. Przyjrzeliśmy 
się również zasadom architektury 
japońskiej, która ma mocne korzenie 
w rzemiośle i starannie dopracowa-
nych detalach. Jest ona prosta i piękna 
w swej wysokiej jakości, lekka, a 
jednocześnie mocna i silnie łącząca to, 
co zewnątrz z tym, co wewnątrz.

Z jakimi wyzwaniami musiał się Pan 
zmierzyć, projektując Järvabadet?
Järvabadet musi odpowiadać na  
potrzeby wszystkich grup naszego  
społeczeństwa, bez względu na wiek  
i płeć. Jako obiekt użyteczności  
publicznej, musi być też bardzo mocny  
i trwały. To często kłóci się ze sobą,  
gdy tworzymy ten rodzaj wrażliwej 
i dobrze dopasowanej architektury. 
Znalezienie właściwych detali i metod 
budowy stanowiło duże wyzwanie.

W jakim stopniu kwestie zrówno- 
ważonego rozwoju były ważne  
w projekcie i budowie Järvabadet? 
Kwestie zrównoważenia zarówno 
środowiskowego, jak i społecznego 
odegrały dużą rolę w projekcie. Bardzo 
blisko współpracowaliśmy z klientem 
nad opracowaniem pływalni, na której 
każdy może czuć się cały czas równy  
i bezpieczny, przy oczywiście minimal-
nym wpływie na środowisko.

Dlaczego wybrał Pan powlekaną  
organicznie stal GreenCoat® dla 
dachu Järvabadet?
Przy naszym zrównoważonym podej-
ściu, nie było innej opcji. GreenCoat® 
to produkt bazujący na ekologicznym 
rozwiązaniu i oferujący wysoką 
wydajność.  Stal jest bardzo trwałym 
materiałem dla dachów i fasad, który 
dobrze pasuje do wysokiej jakości 
materiałów, jakie lubimy używać  
w naszych budynkach.

6 PYTAŃ DO  
ROBERT PETRÉN

PROJEKT: JÄRVABADET, JÄRVAFÄLTET, SZ TOKHOLM

PRODUKT: GREENCOAT PRO BT

CEL: ZAPROJEKTOWANIE WYRÓŻNIA JĄCEGO SIĘ I POGODNEGO  

BUDYNKU PRZY UŻYCIU ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ 

KOLOR: NORDIC NIGHT BLACK, RR33 / SS0015

ARCHITEKT: AIX ARKITEK TER, SZ TOKHOLM

ARCHITEKT KRAJOBRAZU: LAND ARKITEKTER, SZTOKHOLM

WYKONAWCA: STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR

MONTAŻ: COBAB SVERIGE, SZWECJA

GREENCOAT PRO BT Z SSAB ZOSTAŁ DOSTARCZONY DO TEGO  

PROJEKTU PRZEZ FIRMY PLANNJA I BEVEGO, SZWECJA.

Większość produktów GreenCoat® 
wykorzystuje szwedzki olej rzepa-
kowy w składzie powłoki zamiast 
związków ropopochodnych. Co Pan 
sądzi o tej zrównoważonej innowacji 
w odniesieniu do architektury?
Zawsze staramy się szukać nowych 
produktów i metod produkcji w na-
szych projektach. Innowacja w postaci 
powłoki prawie pozbawionej związków 
ropopochodnych bardzo odpowiada 
naszym ambicjom środowiskowym. 
GreenCoat® to niesamowity produkt, 
który spełnia wszystkie oczekiwania. 

Co zadecydowało o wyborze koloru 
dachu - Nordic Night Black? 
Ten kolor bardzo dobrze pasuje do 
naszej koncepcji architektonicznej. 
Czarny to również kolor, który zawsze 
będzie dostępny w razie przyszłych 
potrzeb konserwacji. Bardzo dobrze 
komponuje się też z przyrodą otaczają-
cą budynek. Czarny kolor jest zawsze 
obecny w naturze, choć często nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, dopóki 
nie zobaczymy go na miejscu.

Järvabadet jest obecnie nominowany  
w konkursie :

2021 Landezine International Landscape Award 
(LILA) / Shortlisted 

2020 Swedish Design Awards / Shortlisted

ZDJĘCIA JÄRVABADET:   
MIK AEL OLSSON, SZWEC JA. COPYRIGHT: SSAB



Kolorowa stal dla bardziej ekologicznego otoczenia
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GreenCoat® to marka SSAB obejmująca innowacyjne rozwiązania w zakresie stali powlekanych 
organicznie dla budownictwa i produkcji komponentów. Jako najbardziej ekologiczna oferta 
wysokiej jakości stali powlekanych organicznie przeznaczonych do zewnętrznych zastosowań 
budowlanych oraz jedno z czołowych rozwiązań dla całego budownictwa, GreenCoat® oferuje 
wiele korzyści, m.in.:

• Stal o wysokiej skandynawskiej jakości
• Gwarancję techniczną do 50 lat 
• Dużą trwałość koloru i wykończenia bez względu na pogodę 
• Przyjazne dla środowiska powłoki bazujące na biotechnologii (większość produktów  
 GreenCoat® wykorzystuje w powłoce znaczną ilość szwedzkiego oleju rzepakowego)
• Ogromny wybór 400 kolorów
• Łatwą formowalność - nawet w temperaturach poniżej 0 stopni dla niektórych produktów
• Małą masę

SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa  i jest pionierem w rozwoju 
zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej  
rzepakowy. To unikalne, objęte ochroną patentową rozwiązanie znacznie zmniejsza zagrożenie 
dla środowiska naturalnego i czyni powlekane organicznie stale GreenCoat® najbardziej ekolo-
giczną ofertą dla dachów, elewacji i systemów rynnowych.

SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje produkty 
i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób 
mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady produkcyjne w 
Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w ponad 50 państwach.

ssab.pl/GreenCoat

Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy 

firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.

Licencja Nordic Ecolabel  
Printed Matter Nr 341362

Obserwuj GreenCoat ® na

GreenCoat® jest dostępna w

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina
Polska
 
T +48 502 447 001
greencoat.pl@ssab.com

SSAB
SE-781 84 Borlänge
Szwecja
 

T +46 243 700 00
F +46 243 720 00
greencoat@ssab.com


