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Szpital Uniwersytecki Bellvitge jest publiczną placówką opieki 
zdrowotnej w Barcelonie, w Hiszpanii, która posiada centrum 
urazowe i może zaoferować najbardziej kompleksową opiekę 
medyczną. Jest częścią pięciu szpitali w Katalonii, które są 
akredytowane trzecim poziomem, będącym najwyższym 
poziomem certyfikacji opieki zdrowotnej. Szpital zatrudnia 5.200 
zaangażowanych specjalistów i ma 50-letnie doświadczenie. 
Został uznany za jeden z czterech najlepszych szpitali w kraju. 
W 2019 roku, Szpital Uniwersytecki Bellvitge rozpoczął kilka 
dużych projektów remontowych w swoich obiektach, w tym 
w Centrum Sterylizacji, o powierzchni 550 m2, w Laboratorium 
Analizy Molekularnej, o powierzchni 400 m2 (Sekwencjonowanie 
Nowej Generacji) oraz w nową Stację Dializ, o powierzchni 1000 m2. 
Stonhard dostarczył wysokowydajne rozwiązania posadzkowe dla 
wszystkich trzech innowacyjnych projektów.

Złożone Projekty Wymagają Najlepszych Innowatorów
Po problemach z podłogami ceramicznymi i innymi posadzkami 
bezspoinowymi w przeszłości, Szpital Bellvitge zwrócił 
się do Stonhard, światowego lidera w produkcji i montażu 
wysokowydajnych, posadzek bezspoinowych.

Stonhard określił najlepsze rozwiązanie dla każdego projektu i zalecił 

wysokowydajne wykończenia dla większej trwałości i ułatwienia 
w aspekcie czyszczenia oraz konwersacji, tak wymaganych przez 
centra medyczne. Bezspoinowe posadzki Stonhard są trwalsze, 
higieniczne i łatwiejsze w utrzymaniu niż tradycyjne produkty 
zwykle instalowane w placówkach opieki zdrowotnej.

Stonhard Idzie o Krok Dalej
Tam, gdzie istniejące posadzki lastrico wymagały zewnętrznej 
konserwacji, Stonhard zainstalował Stonclad UR, poliuretanowy 
system posadzkowy, aby uzyskać bardziej ekonomiczne i lepsze 
rozwiązanie konserwacyjne. Instalacja ta obejmowała wykończenia 
powłokami specyficznymi dla danego środowiska, w tym 
wykończenia antystatyczne tam, gdzie było to konieczne. Jako 
dodatkową korzyść dla szpitala, instalacja Stonharda pozwoliła 
uniknąć usunięcia istniejącej ceramiki, co uratowało obiekt od 
kosztów wyburzeń i przyspieszyło harmonogram prac.

Obecnie Szpital Uniwersytecki Bellvitge nadal zapewnia swoim 
pacjentom, nagradzaną chirurgię robotyczną, transplantologię, 
leczenie uzależnień i zaburzeń zachowania, endoskopię, 
obrazowania diagnostyczne i chirurgię okulistyczną; a także opiekę 
w zakresie nowotworów, neurologii i neurochirurgii i wielu innych 
dziedzin, wspieranych przez trwałe posadzki Stonhard.

Stonclad UR oferuje epoksydową i poliuretanową ochronę dla 
komercyjnych i przemysłowych posadzek, obciążanych mechanicznie, 
tak jak w placówkach opieki zdrowotnej. Ten system posadzkowy o 
wysokiej wytrzymałości charakteryzuje się odpornością chemiczną, 
odpornością na ścieranie i uderzenia, a ponieważ jest bezspoinowy, 
zapewnia korzyści higieniczne wspierające programy kontroli infekcji.

Wiodący Szpital Powierzył Stonhard Dostarczanie 
Dostosowanych Systemów Posadzkowych dla Trzech Dużych 
Projektów Remontowych

PRODUKTY UŻYWANE W SZPITALU 
UNIWERSYTECKIM BELLVITGE, BARCELONA, 
HISZPANIA: Stonclad® UR • Stonkote HT4 • Stonkote® 
AT5 
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CO NAS WYRÓŻNIA
Stonhard jest bezprecedensowym światowym liderem 
w produkcji i instalacji wysokowydajnych polimerowych 
systemów podłogowych, ściennych i okładzin.  Stonhard 
zatrudnia 300 kierowników terytorium i 175 ekip instalacyjnych 
na całym świecie, którzy współpracują w zakresie specyfikacji 
i zarządzania projektami, końcowego odbioru i wsparcia 
po sprzedaży. Jedno źródło gwarancji Stonhard obejmuje 
zarówno produkty, jak i instalację.

Opieka Zdrowotna

Nowe Centrum Sterylizacji o powierzchni 550 m2, 
Laboratorium Analizy Molekularnej o powierzchni 
400 m2 (Sekwencjonowanie Nowej Generacji) i nowa 
Stacja Dializ o powierzchni 1000 m2


