
Floor Solutions

Ośrodek Samaritan, z siedzibą w Syracuse, w stanie Nowy Jork, jest 
międzywyznaniową społecznością non-profit 501 (c) (3) zaangażowaną 
w pomaganiu głodnym i potrzebującym. Od 1981 roku Ośrodek zapewnia 
bezdomnym ciepłe posiłki, a także wsparcie w zarządzaniu różnymi 
sprawami, dostęp do usług społecznych. Ośrodek zapewnia ponad 65.000 
posiłków rocznie.

Ostatnio, Ośrodek przeprowadził renowację posadzek o powierzchni 337 
m2, celem której było stworzenie czystej i bezspoinowej przestrzeni do 
gromadzenia się i jedzenia dla setek gości. Ośrodek poszukiwał produktu, 
który oferowałby doskonałą odporność na poślizgnięcia, ścieranie i ogień. 

Stonhard polecił Stongard MD, wysokowydajną membranę hydroizolacyjną, 
o dodatkowej odporności na poślizg i stylizowany, dekoracyjny wzór 
kwarcowy.

Podczas instalacji, Stonhard usunął istniejącą płytę winylową z 
podłoża ze sklejki podłogowej. Najpierw zastosowano Stonproof 
ME7, dwuskładnikową, nakładaną płynną uretanową membranę 
hydroizolacyjną, o doskonałej sile wiązania. Następnie zainstalowano 
Stongard MD, w kolorze dymu drzewnego, zapewniając Ośrodkowi i jego 
mieszkańcom czystą, bezspoinową i łatwą w utrzymaniu powierzchnię na 
nadchodzące lata.

“Wszyscy goście uwielbiają nową podłogę” - powiedział James R. Miller, Jr., 
architekt projektu. “Wszyscy w Ośrodku Samaritan mówią, że [instalacja] 
poszła świetnie, a nowa podłoga wygląda niesamowicie”. Załoga Stonhard 
pracowała 24/7 podczas dwutygodniowego remontu, aby zapewnić udaną 
transformację.

Stongard MD oferuje trwałe i wytrzymałe rozwiązanie 
posadzkowe, które zapewnia dodatkową odporność 
na wodę, poślizg i ogień. Stonhard zmienił przestrzeń  
gastronomiczną posadzek Ośrodka Samaritan w 
higieniczne, bezspoinowe środowisko.

Posadzki Stonhard pomagają zmienić Ośrodek dla Bezdomnych

PRODUKTY STOSOWANE W SAMARITAN, SYRACUSE, 
NY USA: Stongard®MD • Stonproof®ME7
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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.

Ogólne Komercyjne

Stonhard usunął zużyte winylowe płytki 
kompozytowe i zainstalował Stongard® MD, aby 
uzyskać długotrwałą wydajność.


