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Colorcoat HPS200 Ultra®
Kolory na całe życie

Aquapark
Suwałki, Polska
Klient: Miejska Dyrekcja Inwestycji 
w Suwałkach/Miasto Suwałki 

Właściciel budynku: OSiR Suwałki/Miasto
Suwałki

Architekt: ReStudio Architektury Rafał
Jacaszek

Producent systemu: Budmat

Wykonawca: UNIBEP S.A.

Zastosowany produkt Colorcoat®:
Colorcoat HPS200 Ultra® obustronny

Kolor: White (RAL9003)

Rok: 2010

Aquapark Suwałki
Aquapark Suwałki został otwarty pod 
koniec 2010 roku. Jest to jeden 
z najnowocześniejszych wodnych
kompleksów rekreacyjno-sportowych 
w północno-wschodniej Polsce. Aquapark jest
pierwszym elementem powstającego centrum
wypoczynkowo-rozrywkowego w Suwałkach.
Obiekt mieści się przy ulicy Jana Pawła II.
Dogodna lokalizacja oraz duża liczba miejsc
parkingowych sprawiają, że z Aquaparku
korzystają mieszkańcy całego regionu, a także
sąsiedzi z Litwy czy Rosji.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad
10 000 m2. Część basenowa została
podzielona na dwie funkcje – sportową 
i rekreacyjną. W pierwszej z nich powstał 
8-torowy basen o wymiarach 25 x 21m 
z widownią dla ponad 300 osób. W drugiej
części znajduje się basen rekreacyjny 
z atrakcjami takimi jak sztuczna

rzeka, leżanki z masażem podwodnym, bicze
wodne, kaskada czy gejzery. Z myślą 
o najmłodszych powstał mniejszy basen do
nauki pływania, brodzik dla dzieci z grzybkiem
i jeżem wodnym oraz zjeżdżalnie rurowe.



Colorcoat® w praktyce

Colorcoat HPS200 Ultra®

Przekrycie hali basenowej zostało pokryte stalową blachą powlekaną
Colorcoat HPS200 Ultra®, która jest w najwyższym stopniu
zabezpieczona przed korozją. Dzięki temu produkty firmy Tata Steel są
często stosowane i doskonale nadają się do zastosowań wewnątrz
budynków – szczególnie w wymagających środowiskach.

„Wykorzystana blacha firmy Tata Steel posiada powłokę
antykorozyjną odpowiedniej grubości, co stanowi 
o trwałości i jakości tego materiału.” potwierdza kierownik
budowy Aquaparku, Pan Piotr Dykałowicz. 

W Aquaparku Suwałki zastosowano blachę Colorcoat HPS200 Ultra® 
w kolorze białym, po to, aby odbite światło nie oślepiało osób
znajdujących się w pomieszczeniu. 

Colorcoat HPS200 Ultra® wykorzystuje przetestowaną i stosowaną
wyłącznie w firmie Tata Steel metaliczną warstwę Galvalloy™,
zapewniającą niezrównaną ochronę przed korozją, także na
krawędziach ciętych.

Doskonałe wyniki badań pokazują, że Colorcoat HPS200 Ultra ® jest
klasyfikowany jako produkt CPI5 zgodnie z normą EN 10169:2010. Jest
to najwyższy poziom klasyfikacji ochrony przed korozją wewnątrz
budynków i oznacza, że blachę   Colorcoat HPS200 Ultra ® można
stosować nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.

Dodatkowo na terenie Aquaparku zaprojektowano kompleks łaźni 
i saun. Odrębny element stanowi odnowa biologiczna, która pełni
funkcje zaplecza rehabilitacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla
zawodników pływackich. Z tej części będą mogli korzystać zarówno
użytkownicy basenu, jaki i goście z zewnątrz. W Aquaparku znajdują się
również sala konferencyjna, przychodnia rehabilitacyjna, klub fitness,
gastronomia, usługi fryzjersko-kosmetyczne, a także sklep sportowy.

Koncepcja architektoniczna została opracowana w ramach wygranego
przez firmę ReStudio Architektury Rafał Jacaszek z Olsztyna
ogólnopolskiego konkursu architektonicznego. Na bazie konkursowej
koncepcji pracownia opracowała kompletną, wielobranżową
dokumentację budowlaną i wykonawczą Aquaparku w Suwałkach.

Materiały użyte do budowy obiektu stanowiły bardzo ważną kwestię
dla projektantów pracujących nad projektem. „W przypadku stosowania
materiałów używanych do pokrycia hal basenowych blacha musi
posiadać odpowiedną i grubą powłokę gwarantującą należytą jakość,
trwałość oraz zabezpieczenie przed korozją. Materiał firmy Tata Steel ze
względu na to, że zachowuje swoją trwałość, został wykorzystany nad
halami basenowymi, czyli w środowisku, które jest wysoko
zawilgocone, przez co narażone na korozję,” mówi Maciej Jacaszek,
współarchitekt Aquaparku Suwałki.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł aż 44 mln zł. Projekt
współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Unijne dofinansowanie pokryło ponad połowę kosztów
budowy Aquaparku, a pozostałą kwotę zapewniło miasto Suwałki.

W 2011 roku zrealizowany obiekt aquaparku w Suwałkach otrzymał
nagrody:
1. „PERŁA W KORONIE” Województwa Podlaskiego jako NAJCIEKAWSZA

ATRAKCJA WOJEWÓDZTWA - laureat plebiscytu na 10
najciekawszych atrakcji województwa podlaskiego . 

2. WYRÓŻNIENIE w Konkursie SPORTOWY OBIEKT ROKU za
wyróżniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, także zastosowane w nich rozwiązania materiałowe,
technologiczne i funkcjonalne.

3. WYRÓŻNIENIE w Konkursie „DOM 2011” o „KRYSZTAŁOWĄ CEGŁĘ” na
najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy
UE – Nagroda dla ReStudio Architektury Rafał Jacaszek.

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra i Galvalloy są znakami
handlowymi Tata Steel UK Limited.
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