
AQUAPANEL® – technologia, 
która łączy historię 
z nowoczesnością 

Płyta AQUAPANEL® jest odporna na uszko-
dzenia oraz trudne warunki atmosferyczne, 
takie jak deszcz, mróz czy śnieg. Rdzeń płyty 
wykonany jest z lekkiego betonu i zbrojony 
jest obustronnie siatką z włókna szklanego. 
Konstrukcja płyty charakteryzuje się wyjątko-
wą elastycznością, dzięki czemu można za jej 
pomocą budować konstrukcję gięte o promie-
niu krzywizny od jednego metra. Parametry 
techniczne i konstrukcja sprawiają, że po 
technologię AQUAPANEL® sięgają zarówno 
ci architekci, w których projektach pojawia-
ją się najbardziej kreatywne, futurystyczne 

rozwiązania, jak i ci, którzy projektują rekon-
strukcje budynków zabytkowych. W dziedzinie 
renowacji obiektów zabytkowych technologia 
AQUAPANEL® wykorzystywana jest m.in. do 
odbudowy elementów zabytkowych elewacji 
i trudnych do rekonstrukcji za pomocą tra-
dycyjnych materiałów budowlanych elemen-
tów budynków, takich jak: łuki czy sklepienia 
kopułowe. Tego typu zabudowy wznoszone 
są na lekkich konstrukcjach nośnych podob-
nych do tych wykorzystanych w systemach 
z płytami gipsowo-kartonowymi. W zależno-
ści od rekonstruowanego elementu, dobiera 
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Knauf AQUAPANEL® to nowoczesna technologia budowlana, która na dobre 
zmieniła oblicze współczesnego budownictwa. Jest to system płyt cementowych 
zaprojektowany do tworzenia wytrzymałych i trwałych konstrukcji o zaletach 
niemożliwych do uzyskania przy wykorzystaniu konwencjonalnych materiałów 
budowlanych. 

Fasada budynku Liberty 
Palace w dzielnicy Loreto 
w Mediolanie
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się odpowiedni typ konstrukcji, np. na taki za-
bezpieczony antykorozyjnie, co sprawi, że nie 
tylko płyta, ale cały szkielet będzie odporny 
na niekorzystne warunki i przetrwa w niena-
ruszonym stanie przez długi czas.

W niniejszym artykule zaprezentujemy 
możliwości płyt AQUAPANEL® w dziedzinie re-
konstrukcji obiektów zabytkowych na przykła-
dzie niezwykłego budynku o bogatej historii 
Liberty Pałace, zlokalizowanym w Mediolanie. 

Liberty Palace w dzielnicy Loreto 
w Mediolanie

Niezwykły budynek dla kreatywności zre-
alizowany dzięki innowacyjnym materiałom. 
W centralnej dzielnicy Mediolanu, Loreto, od-
nowiono zabytkowy budynek w stylu secesyj-
nym i przekształcono go w centrum dla futury-
stycznych artystów, którzy pracują, mieszkają 
i wystawiają swoje projekty – żywe muzeum.

Budynek Liberty Palace w dzielnicy 
Loreto w Mediolanie miał bogatą historię ja-
ko ikona futuryzmu. Zbudowany w stylu se-
cesyjnym w 1913 roku, dom był jednym z naj-
bardziej wyrafinowanych w swoim otoczeniu 
i wkrótce stał się miejscem spotkań futury-
stycznych artystów miasta. Po utracie sławy 
w powojennych Włoszech i zużyciu w ostatnich 

dziesięcioleciach ISISUF (Międzynarodowy 
Instytut Badań nad Futuryzmem) podjął się 
remontu. Plan dyrektora artystycznego i ar-
chitekta instytutu Atto Belloli Ardessiego po-
legał na stworzeniu nowego domu dla futury-
zmu, zawierającego przestrzenie mieszkalne, 
kreatywne i wystawowe dla artystów – oraz 
stworzenie wysoce innowacyjnego własnego 
żywego muzeum.

Kiedy historia spotyka się z innowacją: 
w obliczu historycznego i cenionego budynku 
postanowiono wprowadzić jak najmniej zmian 
na zewnątrz i skoncentrować się na wnętrzu. 

Referencja KNAUF: FuturDome, Milan

Projekt: FuturDome, Milan, Italy

Typ budynku: Mieszkaniowy/centrum artystyczne

Architekt: Atto Belloli Ardessi, Milan

Zakończenie realizacji: 2015

Produkty: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

Obszary aplikacji: Fasady / Sufity

Detale architektoniczne 
na fasadzie  
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Przeprojektowano wewnętrzny układ budyn-
ku przy użyciu innowacyjnej technologii su-
chej zabudowy firmy Knauf. Rezultatem była 
konstrukcja z pomieszczeniami mieszkalnymi 
dla artystów, jak również dużymi tarasami, po-
mieszczeniami komunalnymi, dostosowywa-
nymi przestrzeniami roboczymi i powierzch-
niami wystawowymi.

Szczególnie w obszarach wystawowych 
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor stał się 
częścią niektórych dzieł sztuki, na przykład 
gdy płyty AQUAPANEL® stanowiły podstawę 

eksponatów naściennych, które łączyły no-
woczesne formy z elementami etno-sztuki.

Ale było wiele innych zastosowań, w któ-
rych przydatna była innowacyjna technologia 
suchej zabudowy. Na przykład wewnętrzny 
dziedziniec, na który nałożono AQUAPANEL® 
Cement Board Outdoor, zanim liczne wiecz-
nie zielone rośliny zostały na nim zawieszone. 
Płyty w 100% wodoodporne pokazały swoje 
zalety, takie jak odporność na grzyby i pleśń. 
A gdy potrzebne były niewielkie zmiany w ele-
wacji, AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 

Płyty AQUAPANEL® 
stanowiące podstawę 

eksponatów naściennych

Elementy aranżacji 
wystawowej 

na dziedzińcu budynku
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był najlepszym wyborem do stworzenia moc-
nych, wytrzymałych i bardzo odpornych na 
uderzenia ścian. Także sufity zewnętrzne zo-
stały wykonane ze szczególnie lekkiego i jed-
nocześnie bardzo wytrzymałego materiału: 
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite – spe-
cjalne rozwiązanie sufitowe, które łączy ela-
styczność projektowania i łatwość obsługi.

Po udanej premierze pierwszej wystawy 
przesłanie FuturDome stało się jasne: wyjąt-
kowa kreatywność zrywa konwencje. Nie ma 
ograniczeń wyobraźni artystycznej. Nowy 

FuturDome w Mediolanie to coś więcej niż 
pięknie odnowiony zabytkowy budynek – to 
niezwykła demonstracja tego, co jest możli-
we dzisiaj, również w sztuce i architekturze.
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