tretí rozmer betónových plôch
NOEplast Granit II - "Dunajská bašta" a súčasnosť - Ulm, SRN
Stavať moderne a predsa zapadnúť do historického centra. Nič viac a nič menej sa vyžaduje
v meste Ulm. So zreteľom na historické hradby, pevnosti a bašty vyskytujúce sa v Ulme a Novom Ulme ako súčasť opevnenia z minulých čias, to nie je ľahká úloha. Najmä, keď bol Ulm
v polovici 19. storočia najväčším opevnením v Európe a 8000 ľudí ho stavalo na obranu pred
francúzskymi bojovníkmi.
A táto skamenená sila sa má dnes odrážať aj na novostavbách v susedstve „dunajskej bašty“
a vyvolávať reminiscencie na minulosť.

Navrstvené a naskladané masy pevných skál vsugerujú pozorovateľovi trvanlivosť a pocit absolútnej bezpečnosti.
To sa prejavilo aj renesanciou „masívneho“ staviteľstva v predchádzajúcom storočí, ktorý bol čiastočne vytláčaný
modernými stavebnými materiálmi. Architekti si pri projektovaní na území opevnenia osvojili tieto myšlienky a povýšili fasády nových kancelárskych komplexov na mestotvorný element. Previazaná väzba použitých prefabrikátov pôsobí ako naskladané masívne bloky skál a nedáva tušiť, že ide o zavesenú fasádu.
Zámerom bolo vytvoriť fasádu so štruktúrou granitu s architektonicky usporiadanými škárami tak, aby budili dojem, že sú to uložené veľké kamenné bloky. Na tento zámer sa výborne hodí granit pre jeho pôvodné vlastnosti –
– svojou hrubou štruktúrou a farebným odtieňom. Prepožičať betónu tieto vlastnosti horniny bola požiadavka a zároveň výzva pre firmu KellerBau GmbH & Co. KG z mestečka Süssen. Ako východisko sa zvolila štruktúrová matrica NOEplast „Granit II“ ako produkt firmy NOE, ktorá patrí do jednej firemnej skupiny s firmou KellerBau. Výrobu
prefabrikátov firma KellerBau vo vlastných výrobných priestoroch.
Výsledok dokazuje samotná budova, ktorá dokonale zapadla do historického centra.
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