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The Shard, najwyższy budynek w Unii Europejskiej
Wyzwanie
Niepowtarzalny, niekonwencjonalny i kontrowersyjny - The 
Shard w Londynie jest bez wątpienia dziełem wizjonera. 
Renzo Piano, architekt który zaprojektował the Shard, 
obecnie najwyższy budynek w Unii Europejskiej, znany jest 
z kontrowersyjnych projektów. To właśnie on zaprojektował 
przecież Centre Pompidou w Paryżu, budynek w którym 
wszystkie rury, instalacje i kable wyprowadzone zostały na 
zewnątrz. Nie jest zaskoczeniem, że Piano to laureat wielu 
nagród architektonicznych. Należą do nich Złoty Medal 
RIBA, Złoty Medal AIA oraz Nagroda Pritzkera i Nagroda 
Sonning. Ostatnia z nich przyznana została artyście za jego 
wkład w kulturę europejską. Każdy architektoniczny wizjoner 
potrzebuje jednak całych zastępów techników i wykonaw-
ców, którzy zadają sobie trud, by urzeczywistnić wizję 
architekta.

„... im cieńsza podłoga, tym większe wymagania odnośnie 
izolacji akustycznej i konieczna jej większa wytrzymałość 
na obciążenia fizyczne.”

Kiedy Progressive Group zleciła firmie BSW dostarcze-
nie efektywnej izolacji akustycznej dla 42 pięter hotelu 
Shangri-La w The Shard, nie było to łatwym zadaniem. 
Pierwsze szkice Piano nakreślił na serwetce podczas kolacji 
z przedsiębiorcą i deweloperem Irvinem Sellarem. Już 
wówczas The Shard miał być budynkiem, w którym okna 
odgrywają najważniejszą rolę, z elewacją pokrytą ustawi-
onym pod kątem szkłem, które odbija światło słoneczne i 
niebo oraz umożliwia podziwianie panoramy miasta.

Jeśli centralnym, decydującym elementem jest szkło, wów-
czas podłogi mogą negatywnie wpływać na wrażenie ogólne, 
dlatego tak ważne jest szukanie rozwiązań minimalizujących 
grubość podłóg. Stanowi to szczególne wyzwanie dla instala-
cji izolacji akustycznej. Krótko mówiąc: im cieńsza podłoga, 
tym większe wymagania odnośnie izolacji akustycznej i 
konieczna jej większa wytrzymałość na obciążenia fizyczne

Rozwiązanie
Na około 70% podłóg Progressive ułożył „Gyvlon” - jastrych 
płynny o minimalnej grubości 40 mm. Jastrych pompo-
wany był z podłogi. Największa ilość zaprawy wylana w 
trakcie jednego cyklu wynosiła ponad 80 m³, co pokryło 
powierzchnię 1 680 m². Na około 30% podłóg jastrych 
podłogowy nie mógł być jednak tak wysoki z powodu 
istniejących belek podłogowych w ścianach kurtynowych. 
Oznaczało to, że w tych obszarach grubość jastrychu 
wynosiła zaledwie ok. 25 mm.
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W tym przypadku zdecydowano się na zastosownie 
najwyższej jakości izolacji podjastrychowej Regupol® E48 fir-
my BSW posiadającej Europejską Aprobatę Techniczną (ETA). 
Ze swoim maksymalnym, dopuszczalnym obciążeniem rzędu 
3000 kg/m² (30 kN/m²) i w połączeniu ze swoim średnim, 
przeciętnym współczynnikiem tłumienia dźwięków ΔLw = 20 
dB, wyższym od wymogów brytyjskich przepisów budow-
lanych, Regupol® E48 nadawał się idealnie do obszarów z 
cienką warstwą jastrychu. Te wyjątkowe właściwości Regu-
pol® E48 miały decydujące znaczenie dla tak luksusowego 
hotelu, jak Shangri-La. Nagradzana, obecna na całym świecie 
grupa hotelowa jest dumna ze swojej postawy zorientowa-
nej w pełni na klienta. To najważniejsza rzecz w przypad-
ku tak luksusowej sieci hotelowej. Niepożądane odgłosy 
dochodzące z góry lub z dołu pokoju gościnnego z pewnością 
zaprzepaściłyby te starania. Ponieważ chodziło o wiodący 
projekt dla pierwszego w Europie hotelu Shangri-La, czysto 
praktyczne rozwiązanie nie stanowiło dla nas opcji.

Firmy BSW i Progressive, które współpracowały już ra-
zem przy luksusowym One Hyde Park zdecydowały się na 
projekt partnerski. Główny nacisk położono na planowanie 
i kontrolę, po to by wszystkim stronom uczestniczącym w 
projekcie zagwarantować całkowite bezpieczeństwo i w pełni 
wykorzystać zaoferowane umiejętności, fachową wiedzę i 
doświadczenie. Dlatego instalacja została przeprowadzona 
dopiero wówczas, kiedy obie strony zaakceptowały każdy 
aspekt wydajności akustycznej produktu Regupol® E48 w 
faktycznym zastosowaniu. Regupol® E48 układany był przez 
około 3 miesiące. W tym czasie firmy Progressive i BSW stale 
ściśle ze sobą współpracowały.

Wyniki
Tony Cooney, Quotation Manager w Progressive Group, 
powiedział: „Prace związane z układaniem jastrychu i izolacji 
dla hotelu Shangri-La były fantastycznym osiągnięciem. 
Wydarzyło się wiele bardzo skomplikowanych sytuacji, 
zarówno pod względem technicznym jak i logistycznym. 
Ich rozwiązanie możliwe było dzięki współpracy wszystkich 
stron uczestniczących w projekcie, łącznie z dostawcami 
materiałów. Techniczne wsparcie firmy BSW przy projekcie 
Shangri-La i przy innych renomowanych projektach realizo-
wanych w ostatnich latach w aglomeracji londyńskiej było 
fenomenalne. Cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować 
nasze znakomite relacje.”
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Regupol® E48

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  materiały do pobrania na stronie 
www.bsw-wibroakustyka.pl


