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Obiekty użyteczności publicznej, budynki biurowe czy hotele, gdy wyróżnia je
niezwykła architektura i dobry program funkcjonalny odmieniają miasta.
Prześledźmy zarówno te największe, jak i mniejsze inwestycje, które zmienią
Łódź na lepsze.
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Siedmiokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej ok. 4 tys. mkw. pomieści 149
komfortowych pokoi o wysokim standardzie, w tym między innymi pokoje dla osób
niepełnosprawnych i pokoje rodzinne. Hotel B&B w Łodzi udostępni również salę
konferencyjną o powierzchni 50 mkw. W projekcie przewidziane są także podziemne
oraz naziemne miejsca parkingowe dla gości hotelowych.Otwarcie obiektu
zaplanowano na początek września br.
Centrum Sportów Motorowych
Już rozpoczęły się pierwsze prace na placu budowy nowoczesnego Centrum Sportów
Motorowych z torem żużlowym i areną do super enduro. Obiekt powstaje przy ul. 6
Sierpnia. To firma Koszt Bud Dariusz Majer opracowała koncepcję obiektu.
Nowy stadion motorowy ma mieć zadaszone miejsca siedzące dla 10 tys. widzów, w
tym minimum 700 dla VIP, 50 prasowych oraz 20 dla osób niepełnosprawnych.
Trybuny dookoła toru będą miały dostęp do kiosków gastronomicznych oraz toalet. W
trybunie wschodniej znajdzie się park maszyn oraz zaplecze sportowe. Po
przeciwległej stronie, od al. Włókniarzy, zaplanowano natomiast wbudowany w
trybunę budynek obsługi obiektu.
Spektakularne zmiany w łódzkiej Manufakturze
Rozpoczęła się przebudowa budynku elektrowni na rynku łódzkiej Manufaktury.
Spektakularne zmiany zajdą nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. Pojawi się kawiarnia,
restauracja i klub - wszystko w industrialnym stylu.

Na budynku elektrowni pojawiły się rusztowania. Ekipa remontowa, oczywiście pod
ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymieni dotychczasowe
luksfery na ramy okienne z szybami. Zabieg ten sprawi, że goście lokali rozrywkowych
w budynku elektrowni będą mogli rozkoszować się widokiem rynku Manufaktury
niemal o każdej porze. To dlatego, że miejsca, które powstaną w budynku, będą
funkcjonować w przeróżnych godzinach. Od rana będzie można wypić kawę i
skorzystać z oferty Cafe Manu, do której będzie wchodzić się głównym wejściem, po
schodach, od strony rynku. Nad kawiarnią od godziny 17 w tygodniu będzie działać
piano bar, z którego będzie rozpościerał się widok na popołudniową Manufakturę. Do
piano baru będzie prowadziła elegancka, szklana winda.
Do budynku będzie można również wejść od strony wschodniej – tamtędy do środka
dostaną się goście restauracji oraz klubu, który będzie działał w piątki i soboty. Wtedy
też piano bar zamieniać się będzie w elegancki VIP room dla gości klubu.
Centrum Designu
Akademickie Centrum Designu to inwestycja realizowana przez Akademię Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ale centrum ma integrować
wydziały projektowe ośmiu polskich, publicznych uczelni artystycznych. Obiekt
powstanie w Księżym Młynie, zabytkowej dzielnicy Łodzi, w zabudowaniach po szkole
dla dzieci i młodocianych robotników zatrudnionych w fabryce Karola Scheiblera.
Projekt architektoniczny przygotował Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt
v-projekt.
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