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Lech Modern Fabrics,
Glinka Duchowna, 2015-2016

Społem,
Śrem 2013-2014

Aspöck,
Ligota Dolna, 2015

Beskidzki Hurt Towarowy,
Bielsko Biała, 2016

Interton,
Grodzisk Mazowiecki, 2016-2017

OBIEKTY KOMERCYJNE
BIUROWE, USŁUGOWE, HANDLOWE
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Wittchen,
Palmiry, 2016-2017

Olivia Business Centre,
Gdańsk, 2010-2018

CZY WIESZ, ŻE...

1.

Nasz najwyższy zrealizowany obiekt biurowy, Olivia Star, mierzy
180m wysokości. Średni czas realizacji stanu surowego typowej
kondygnacji wyniósł 8 dni roboczych.

2.

Projektując instalacje oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji w obiektach
biurowych należy zwracać uwagę na zapewnienie równowagi między
czynnikiem ekonomicznym a wygodą i zdrowiem użytkowników.

3.

Elewacja nie musi być nudna. Obecnie na rynku dostępnych jest
wiele estetycznych i nowoczesnych rozwiązań materiałowych –
od ponadczasowego drewna, klinkieru i kamienia, po szeroką gamę
okładzin blaszanych, aluminiowych i ceramicznych.

4.

Zastosowanie płyt prefabrykowanych typu HC lub TT pozwala
na osiągnięcie większej rozpiętości stropów bez zwiększenia
ich grubości. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy dodatkowych słupów
w pomieszczeniach w obiektach komercyjnych i zwiększamy
powierzchnię najmu.

5.

Część biurową można połączyć z przylegającą halą tak, aby budynki
tworzyły jedną całość. Aktualnie coraz bardziej popularne staje się
łączenie ze sobą materiałów o odmiennej barwie, fakturze i charakterze.

6.

Świadome projektowanie pozwala na osiągnięcie wymiernych
oszczędności przy realizacji inwestycji. Postrzeganie obiektu,
jako całości i stosowanie rozwiązań uwzględniających wymogi
architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne i realizacyjne pozwala
na optymalizację czasu i kosztów.

DLACZEGO MY?

Projektujemy z dbałością
o środowisko

Zaproponujemy ciekawy
design pomieszczeń

Doradzimy w zakresie rozwiązań
dla potencjalnych najemców

Na rynku nie brakuje generalnych
wykonawców. Co wyróżnia Pekabex?
Staramy się wyjść naprzeciw każdej potrzebie
Inwestora. Dla jednego z naszych Klientów
wyprodukowaliśmy słupy z wzorem kaszubskim,
wykonanym przy użyciu matrycy Reckli. Elementy
te stanowią główny element konstrukcyjny
parkingu podziemnego. Dzięki znaczącemu
potencjałowi inżynierskiemu i produkcyjnemu
możemy zaoferować pełną obsługę łącznie
z oddaniem obiektu „pod klucz”.
Zbudujemy w terminie,
dbając o bezpieczeństwo
na budowie

Zadbamy o efektywne
wykorzystanie powierzchni

Wykonamy roboty kompleksowo:
projektowanie i wykonawstwo

