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 Udostępnij            Drukuj

Konkurs PRIME PROPERTY PRIZE 2016 - poznaj nominowanych w 10 kategoriach i wybierz swoich

faworytów. Głosowanie trwa do 20 września. Zobacz więcej!

Co nowego na budowie .KTW?
Autor: katowice.naszemiasto.pl  25 sie 2016 15:31

Trwają prace związane z budową kompleksu biurowego .KTW w Katowicach.
Biurowiec powstaje według projektu Medusa Group.

Na placu budowy pogłębia się wykop pod fundamenty biurowców. Zakończono właśnie

betonowanie ściany szczelinowej - podaje serwis naszemiasto.pl.

.ktw, biurowiec TDJ Estate
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Nowe Popularne

Firma TDJ Estate planuje w pierwszej kolejności przy Spodku postawić niższy z

biurowców .KTW, który ma mieć 66 metry wysokości i 14 pięter. Drugi ma mieć 133

metry.

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu br. od przekładek sieci pod działką, następnie

przystąpiono do wykonywania ścian szczelinowych, które wyznaczą obszar do wylania

fundamentów biurowców, a przy okazji będą stanowiły ściany podziemnego parkingu

znajdującego się pod kompleksem .KTW.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Strabag.

Rekomendowane dla Ciebie

Spodek, jakiego nie znacie Zielone światło dla budowy Grand Central

W Katowicach powstaje nowy hotel. To projekt
AGK Architekci AW

Strabag RSS   Katowice RSS   .KTW RSS   Medusa Group RSS
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LUDZIE Z BRANŻY

OLGIERD JAGIEŁŁO
współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci

PAWEŁ MAJKUSIAK
partner i wspólnik JEMS Architekci

MAREK MOSKAL
partner i wspólnik JEMS Architekci

MARCIN SADOWSKI
partner i wspólnik JEMS Architekci

ANDRZEJ SIDOROWICZ
partner i wspólnik JEMS Architekci
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Designersko i stylowo. Tak meble od
Marro odmieniły wnętrza Moreny

Powstaje krakowska stajnia dla
biznesu

Miłośnicy historii zorganizowali
muzeum w Braniewie

Sosnowieckie Zagórze będzie
miało basen

Nowa era kontenerów

OFF Fashion Store: niebanalna
przestrzeń dla projektantów

W komfortowym biurze liczy się
nie tylko design

Syreni Śpiew poza ewidencją
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MACIEJ MIŁOBĘDZKI
współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci
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