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Plac budowy wieżowców KTW. [ZDJĘCIA]

Budowa KTW. / Michał Łyczak, Radio Eska
Ilustracja do artykułu: Wieżowce .KTW w Katowicach: Budowa rozpoczęta. Za dwa lata powstanie pierwsza wieża [ZDJĘCIA]

Najpierw było wyburzanie DOKP, potem długie wyczekiwanie, w
końcu pojawiły się wizualizacje i projekt. Teraz rozpoczęła się
budowa wieżowców .KTW.
Budowa dwóch wież .KTW rozpoczęła się skromnie, od przekładki sieci teletechnicznej,
która koliduje z budową. Teraz jednak do akcji wkroczy ciężki sprzęt. Przez
najbliższe 12 miesięcy budowlańcy będą pod ziemią stawiać ogromne fundamenty pod
wieżowce.
 W lipcu rozpoczynają się najważniejsze
prace związane z budową ścian
szczelinowych, które będą pod ziemią.
Są one bardzo ważną częścią fundamentu
budynków  mówi Daniel Muc, rzecznik TDJ
Estate.
Fundamenty będą powsawać równolegle pod
obiema wieżami KTW. Ich długość to 300
metrów, a wysokość 20 metrów.  Same
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dodaje Muc.
Pierwsza, niższa wieża ma być gotowa za dwa lata. Na budowie w szczytowym
momencie ma pracować nawet 500 ludzi. Obecnie to zaledwie 30 robotników.
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Tak będą wyglądać wieżowce KTW [NAJNOWSZE
WIZUALIZACJE]

Wieżowce KTW / TDJ Estate
Ilustracja do artykułu: Wieżowce .KTW w Katowicach: Budowa rozpoczęta. Za dwa lata powstanie pierwsza wieża [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że TDJ Estate obok Spodka wybuduje dwa wieżowce. Pierwszy z nich,
.KTW I – będzie mierzył 66 m i 14 pięter, zaś .KTW II o wysokości 133 m, będzie się
składał z 31 kondygnacji naziemnych. Powierzchnia całego kompleksu wyniesie 61,8
tys. mkw. W garażu podziemnym łączącym oba budynki znajdzie się w sumie 626
miejsc parkingowych.
Zdecydowana większość powierzchni budynków będzie przeznaczona na funkcję
biurową, która zostanie uzupełniona o przestrzeń handlowousługową, gdzie znajdą się
m.in.: kantyna, oddział banku, firmy sektora finansowego oraz centrum medyczne i
kawiarnia.
Zobaczcie WIDEO. Plac budowy podglądał nasz reporter Michał Łyczak
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