
Jesteśmy Inwestorem, który specjalizuje się w realizacji projektów w sektorach nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, a także gruntowych.  
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu nowego parku biurowego w centrum Katowic. Obecnie poszukujemy Generalnego Wykonawcy na 
wykonanie stanu surowego budynku biurowego wraz z garażem podziemnym przy ul. Brackiej w Katowicach. 
 

Lokalizacja I etapu naszej 
inwestycji: 
 

 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego, wraz z garażem podziemnym przy ul. Brackiej w Katowicach.   
Podstawowym przeznaczeniem obiektu jest funkcja biurowo – usługowa. 
Kondygnacja podziemna posiada funkcję garażu oraz pomieszczeń technicznych. Na Parterze poza funkcją biurowo- usługową przewiduje się również 
funkcjonowanie handlu. Ponad dach wyniesiona została nadbudówka pełniąca funkcję komunikacji na powierzchnię dachu, dostępnych tam tarasów 
użytkowych. 
 

 

 Łączna kubatura budynku 52 240 m3 

 powierzchnia zabudowy - 1 850 m2 

 powierzchnia użytkowa – 11 730,5m2 

 powierzchnia całkowita garażu zamkniętego - 2 
349,5 m2 

 ilość kondygnacji nadziemnych - 6 

 ilość kondygnacji podziemnych - 1 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcyjnie budynek zaprojektowano w dwóch typach: 

 Poziom -1 oraz Parter zaplanowaliśmy  jako 
monolityczny – żelbetowy.: 
Zaprojektowano fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych wykonanych z betonu C35/45.  
Ściany fundamentowe -monolityczne, żelbetowe (beton jak dla płyty fundamentowej), zbrojone obustronnie siatkami z prętów ze stali AIIIN 
(B500SP). Monolityczne słupy i ściany z betonu C35/45 w części podziemnej, oraz C30/37 na pozostałych kondygnacjach wg PN-EN 206-1:2003 w 
klasie ekspozycji XC2, wodoszczelnego (min. klasa wodoszczelności W8 wg PN-88/B-06256), zbrojonego stalą AIIIN (B500SP).  
Elementy te są monolitycznie powiązane ze stropami żelbetowymi. Widoczne krawędzie słupów i ścian żelbetowych fazowane. 
Nad garażem zaprojektowano żelbetowy strop z betonu C35/45, nad parterem zaprojektowano żelbetowy stropy z betonu C35/45 

 I-V Piętro może zostać wykonane jako prefabrykowane. 
Stropy na kondygnacji powtarzalnej powyżej I piętra zaprojektowano ze strunobetonowych płyt kanałowych HC 
Stropy opierają się na słupach belkach i ścianach monolitycznych  żelbetowych 

 Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne, płytowe z betonu C30/37, można wykonać je jako prefabrykowane. 

 

 

 



 

 Procentowy udział zbrojenia: 6-0,23%;  8-9,10%; 10-24,37%; 12-22,71%;  14-1,95%; 16-7,80%; 20-9,04%; 25-23,67%; 32-1,13% 

 Posiadamy prawomocne pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, opis techniczny, opinie geotechniczna, zestawienie stali, przedmiar robót,  

 Planowany termin rozpoczęcia prac: II kwartał 2019r.  
 
Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót i zestawieniem stali znajduje się tutaj. 
 
Prosimy o informacje, czy są Państwo zainteresowani podjęciem z Nami współpracy. 
Osoba kontaktowa:  
Tomasz Rudziński Kierownik budowy Tel. 570-098-436 
Zgłoszenia i oferty prosimy kierować na adres: tomasz.rudzinski@faktoria.katowice.pl 
 

https://wetransfer.com/downloads/1ec3507ae3a05a90757066900156935e20190305101215/68557f822e9c429a2896b84dfeac741020190305101215/1dda54
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