Projektbeskrivelse

Værelse med udsigt
Tårnet på Warnemünde vandrerhjem synes vidt omkring og fungerer som både
landemærke og reklamesøjle. Med sine 11 etager og en vejrstation på toppen rager
tårnet markant over hovedbygningen. I forbindelse med en energimæssig modernisering blev tårnet isoleret indvendig med Ytong Multipor isoleringsplader. Den
markante murstensfacade med lette brystningspartier kunne således bevares.
Fem stjerner vidner om et vandrerhjem af virkelig høj standard. I huset
med 228 sengepladser har næsten
alle værelser eget bad med bruser
og WC. Internetadgang, tørretumbler og sikre opbevaringsbokse giver
ekstra komfort, og et par skridt bag
bygningen begynder stranden.
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Projektdata
Type:

Hotel/Restarurant

Anvendese:

Vandrerhjem

Adresse:

Warnemünde

Entreprenør:

Bauunternehmen Hoppenrath, Robert-Bosch-Straße 16,
18437 Stralsund

Projektleder:

László Zech, ZECH | plan, Triebeler Straße 81, 03149 Forst/Lausitz

Bygherre:

Deutsches Jugendherbergswerk

Færdiggørelse:

2009

Byggematerialer:

Ytong Multipor isoleringsplader

Egenskaber:

λ =0,045 W/mK
A1
God varmeisolering
Høj formstabilitet og trykstyrke

Komplekset består af et U-formet
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naturlige råstoffer, kalk, sand,
cement og vand og er således et
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Isoleringen er udført med ca. 800

miljøvenligt, biologisk ufarligt og
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