
C E N T R U M  
V I T A R I U M  L U X L A I T  

L U X E M B U R S K O  

Návštevníkom prichádzajúcim k hlav-
nému mestu zo severu po diaľnici A7
a prechádzajúcim cez priemyselnú
zónu Roost sa naskytne, dokonca aj
z diaľnice, nový obraz krajiny. V strede
roviny tiahnucej sa na západ dal výrob-
ca mliečnych výrobkov Luxlait svojmu
modernému výrobnému centru pôsobi-
vé umiestnenie v novovybudovanej
priemyselnej zóne, pričom stavebné
práce zakončil elegantnou a samostat-
ne stojacou budovou. Na severozápad-
nom okraji pozemku spoločnosti, tak-
mer zarezaná do svahu na pozemku
medzi pracovným areálom a prístupo-
vou cestou bola vytvorená ako alternatí-
va k prístupu nachádzajúcemu sa ďalej

na juhu nezávislá zastavaná plocha vo
forme dvojpodlažnej budovy, ktorá vy-
užíva priestor prekvapivým spôsobom.
Berlínska spoločnosť studio klv tu zre-
alizovala interaktívne a výstavné cen-
trum, kde možno nájsť všetko, čo je
späté s mliečnymi výrobkami a zdra-
vím. Centrum VITARIUM s plochou 
2 000 m2 má bar, kaviareň, spoločen-
skú miestnosť, konferenčnú miestnosť
a priestor s workshopmi a je určite
multifunkčným návštevným centrom. 

Architektonické riešenie 
Budova tvorí prepojenie medzi prie-

myselnou zónou a okolitou krajinou, čo
je zvýraznené jej citlivým začlenením

Ak má budova zaujať na prvý pohľad, musí niečím vyniknúť. Luxemburská mliekareň Luxlait
preto zvolila nápadný odtieň budovy pre svoju novú fabriku. V meste Bissen neďaleko
metropoly veľkovojvodstva vytvorila berlínska spoločnosť studio klv na okraji pozemku
osobitný druh prijímacieho a interaktívneho centra s názvom VITARIUM. Nápadné obloženie
budovy je vyrobené zo zliatiny medi a hliníka, čím vyniká v krajine. Celkový čistý vzhľad
upozorňuje na vysokú kvalitu potravín vyrobených na tomto mieste.
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do kopcovitej krajiny, podčiarknuté
veľkými zelenými plochami a dokona-
lou farebnou harmóniou obloženia bu-
dovy zo žltozlatej zliatiny medi TECU®

Gold, ktorá ladí s okolím aj napriek
svojej nápadnosti. Svojou charakte-
ristikou v spojení s vysokou kvalitou,
estetickosťou vypracovaných dlaždíc
z medi v teplých odtieňoch a s matným
leskom tvorí budova nápadný protipól
k neutrálnym šedým tónom kociek
priemyselných budov pre administra-
tívu a výrobu mliečnych výrobkov spo-
ločnosti. Kontúry typu budovy pripo-
mínajú sedlovú strešnú konštrukciu
prevládajúcu na vidieku, ktorá je tu
interpretovaná moderným spôsobom
s integrovaným dizajnom pre povrch
budovy s plynulým prechodom medzi
strechou a fasádou. 

Dispozičné a materiálové
riešenie 

Stavba je tak mostom medzi tradí-
ciou a modernosťou, medzi vidieckymi
výrobkami a modernou produkciou.
Funkčne sa VITARIUM skladá z troch
rozľahlých plôch, ktoré do seba zapa-
dajú a sú zjednotené homogénnym
povrchom budovy. Iba na severnej stra-
ne je obloženie narušené usporiadaním
klenutých strešných okien a perforácií;
strany otočené na západ a východ sú
bohato glazované. Tieto občasné pre-
rušenia podčiarkujú estetický efekt
inak jednotného obloženia z medených
dlaždíc – kvalitného materiálu spĺňajú-
ceho požiadavky potravinového výrob-
cu, a tak umožňujúceho nerobiť žiadne
kompromisy, pokiaľ ide o trvácnosť
a životnosť. 

Podstatnú časť zásluh na kvalitnom
obložení budovy majú určite služby spo-
ločnosti KME, ktorá je výrobcom pro-
duktu TECU® Gold. Jej divízia neumož-
nila len včasnú dodávku dlaždíc špe-
ciálne vyrobených podľa požiadaviek
zákazníka, ale rovnako poskytla aj kom-
pletné služby na stavbu fasády a našla
aj špecializovanú firmu Krehle v Lands-
bergu, ktorá je takmer jediná vhodná
na vytvorenie takých náročných detai-
lov s cieľom vyrobiť lemy na vyklenuté
strešné okná a okná typu „býčie oči“. 

Predný koniec horného podlažia
oproti prístupovej ceste prechádza nad
vstupnú plochu do nižšieho podlažia.
Výsledný zvýšený previs ponúka
návštevníkovi ochranu pred počasím
pri vstupe do prijímacej miestnosti
a začlenením sa do funkčného prostre-

dia. Na tomto mieste, medzi recepciou,
kaviarňou a výťahom na druhé podlažie,
je otvorený prístup do srdca centra
VITARIUM, interaktívneho sveta späté-
ho s mliekom a zdravím. V ktoromkoľ-
vek zo 45 pracovísk môžu najmä deti
a mladí ľudia, ale aj dospelí, nájsť všet-
ko, čo je dobré vedieť o mliečnych
výrobkoch, zdravej výžive a pohybe. 
Sú tu váhy, ktoré porovnávajú nezdravé
kalórie medzi pohárom mlieka a pizzou,
adept môže zbierať potraviny svojimi
pohybmi v nadrozmernej hre Tetris
a bicykel je nastavený tak, aby umožňo-
val jazdcovi sledovať, ako kostra na ďal-
šom bicykli hýbe kosťami počas syn-
chronického otáčania pedálov. Mladí
ľudia sa môžu posadiť na dlhú lavicu
a sledovať tematické animované filmy
na obrazovkách individuálne prispôso-
bených ich výške hlavy a kino 3D, ktoré
sa nachádza v samostatnom ovále, je
pravdepodobne jednou z najdôležitej-
ších technických atrakcií celého pôso-
bivého projektu. Svet dobrodružstva je
prepojený s výrobnými budovami tune-
lovou chodbou s cieľom umožniť bez-
problémové pokračovanie komunikácie
na tému po prehliadke výrobného pro-
cesu za účasti sprievodcu. 

Firma studio klv v Berlíne, ktorej
klientmi sú aj mnohé miestne orgány
a múzejné nadácie, ako napríklad
Nemecké technické múzeum v Berlíne,
už zrealizovala veľa projektov vrátane
Dynamikum v Pirmasens a podobných
koncepcií pre DaimlerChrysler, Airbus
a Európsku vesmírnu agentúru. Okrem
navrhnutia budovy firma vyvinula aj
celý interaktívny svet dobrodružstva
pre VITARIUM. Za dohľad nad stavbou
a za realizáciu stavebných detailov zod-
povedala firma GMT Concept so síd-
lom v Lausanne. 

Okrem Ministerstva poľnohospodár-
stva a zdravia bolo do plánovania
VITARIA – procesu, ktorý sa začal pred
15 rokmi – zapojené aj Ministerstvo
školstva. Táto skutočnosť je názornou
ukážkou významu, ktorý pripísalo pro-
jektu Luxemburské vojvodstvo. V spolu-
práci s Ministerstvom cestovného ruchu
bude spoločnosť Luxlait zviditeľňovať
VITARIUM za hranicami krajiny. Zlatý
lesk zliatiny medi tejto stavby musí
dokázať, že je výraznou „tabuľou“ vítajú-
cou cestujúcich po hlavnej dopravnej
osi diaľnice A7. 

V spolupráci 
s Klaus Sikora Kommunikation 
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