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ARCHITEKTURA MURATOR PROJEKTY ZESPÓŁ BIUROWY .KTW W KATOWICACH

Zespół biurowy .KTW w Katowicach
2016-06-30

Za projekt zespołu ze 133-metrową dominantą, który powstanie w pobliżu Spodka odpowiada pracownia medusa group.

Il. materiały prasowe

 

W sąsiedztwie hali widowiskowej Spodek i Strefy Kultury rozpocznie się wkrótce budowa zespołu biurowego .KTW.

W skład kompleksu wejdą dwa obiekty, 66- i 133-metrowy, które zaoferują łącznie 61,8 tys. m2 powierzchni
komercyjnej. W garażu podziemnym łączącym oba budynki znajdzie się w sumie 626 miejsc parkingowych. W
pierwszym etapie, do 2018 roku, powstanie część niższa. Inwestor, spółka TDJ Estate, ubiegać się będzie dla
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realizacji o certyfikat BREEAM na poziomie Very Good.

Il. materiały prasowe

Projektując biurowce .KTW, ze szczególną uwagą uwzględnialiśmy rolę otoczenia oraz sąsiadujących obiektów.
Naszym celem nie było stworzenie budynków konkurujących ze Spodkiem. Chcąc oddać szacunek tej ikonie Katowic,
zdecydowaliśmy się absolutnie zrezygnować z rozwiązań opartych na rzucie koła, elipsy lub miękkich linii. Ich
zastosowanie w naszej koncepcji architektonicznej osłabiłoby jej wyjątkowość. Tym, co z pewnością łączy oba
obiekty jest wyjście ponad przemijające mody, co pozwala budynkom trwać w czasie i niezależnie od dekady
pozostawać współczesnymi – mówi Przemo Łukasik z medusa group.

Rozpoczęcie realizacji: 2016
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Biurowiec Piotrkowska 155 w Łodzi
PROJEKTY

19-sto piętrowa wieża będzie dominantą kompleksu
i jednym z najwyższych budynków w Łodzi. Projekt
powstał w warszawskiej pracowni PRC Architekci.

Centrum Biznesu w Opolu
REALIZACJE

Architektom zależało, aby Centrum Biznesu stało się
dla pracowników miejscem przyjaznym i
inspirującym. Program użytkowy budynku wzbogacili
o elementy sprzyjające aktywności zawodowej i
efektywnej pracy. O realizacji pisze Antoni Domicz.

Rusza budowa drugiego biurowca przy
dworcu Warszawa Zachodnia
PROJEKTY

Kompleks budynków biurowych o łącznej
powierzchni 68 tys. m2 powstaje w bezpośrednim
sąsiedztwie przebudowanego dworca Warszawa
Zachodnia. Projekt architektoniczny powstał w
pracow...
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Dom Gąsienica we wsi Zabłocie na Śląsku
1 comment • 8 miesięcy temu•

bartek@ultrabrand.pl — „Robaczek”. „Kochany Robaczek”.
Nie „Gąsienica”, jakaś tam, anonimowa. Z pozdrowieniami
dla Pana Tomasza Żylskiego – autora artykułu, inwestor.

Wręczenie nagród
1 comment • rok temu•

seb22@o2.pl — gdzie jest ten plebiscyt??? nie widać nigdzie
linka nie można zobaczyć wszystkich prac, jakość tych
najlepszych skanów w 72 dpi jest tragiczna.

Studenci projektują siedzibę Archiwum Narodowego w
Warszawie
2 comments • 5 miesięcy temu•

architektura_internet@grupazpr — Przepraszamy za
pomyłkę, poprawka już naniesiona.

Eksperymentalny pawilon z włókien węglowych i
membrany EFTE
1 comment • rok temu•

ale_prz@wp.pl — Podoba mi się ten nowoczesny designe.
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Architektoniczny zwornik – o
biurowcu Nowy Świat Krzysztof
Mycielski
KRYTYKA

W inwestycji tej, w dużej mierze polegającej na kilku
przemyślanych interwencjach, nie chodziło jedynie o
wąski budynek,...

Dobra zmiana w Śródmieściu – o
biurowcu Nowy Świat Krzysztof
Domaradzki
KRYTYKA

Budynek dobrze wykorzystuje potencjał miejsca –
stwarza pierzeję nowego pasażu łączącego Nowy
Świat ze skarpą i parkiem ...

Kulisa miejska – o projekcie biurowca
Nowy Świat Andrzej M. Chołdzyński
REALIZACJE

Projekt ma ambicję wzbogacenia Traktu
Królewskiego o prostopadłą doń, rzeźbiarską i
ekspresyjną strefę otwierającą Trakt Królewski na
Park na Książęcem. Budynek przekształca miejsc...

Zamów
aktualny numer

Zamów
prenumeratęW aktualnym numerze Architektury

Nowe serce Olsztyna – o
zagospodarowaniu
nabrzeży jeziora Ukiel
Magdalena Wrzesień

Kotlina Jeleniogórska –
zabytek odzyskany

Mikroapartamenty w Nowym
Jorku

Architektura ceglana dziś. Projekty pracowni Map13 z Barcelony
CZYTAJ WIĘCEJ
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naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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