prezentacje
Kompleks fabryczny
„Kaliszanka” powsta∏
na poczàtku lat 60.
XX wieku...

Modernizacja: od fabryki
do symbolicznego okr´tu
Maciej Weirauch

Zlokalizowany w Kaliszu,
w przemys∏owej dzielnicy,
kompleks fabryczny „Kaliszanka” powsta∏ na poczàtku lat 60. XX wieku.
Wszystkie wchodzàce
w sk∏ad zespo∏u obiekty,
zarówno biurowe, jak i produkcyjno-magazynowe,
wybudowano w technologii
tradycyjnej. Dopiero po
40 latach przeprowadzono
prace modernizacyjne majàce poprawiç zewn´trzny
wizerunek firmy.

o 1999 r. Zarzàd Fabryki Przemys∏u
Cukierniczego „Kaliszanka” (hit
rynkowy – wafle „GrzeÊki”) inwestowa∏
prawie wy∏àcznie w wyposa˝enie hal
produkcyjnych – nowe linie technologiczne i pot´˝ne systemy klimatyzacji.
Stawiano g∏ównie na popraw´ warun-

D

ków pracy za∏ogi, która by∏a zwiàzana
bezpoÊrednio z produkcjà. Firma uzyska∏a wszelkie mo˝liwe certyfikaty
(w tym ISO), które umo˝liwi∏y jej wejÊcie do grona firm dzia∏ajàcych profesjonalnie i wiarygodnych zarówno w kraju,
jak i za granicà.

cz´Êç istniejàca – adaptowana
pozosta∏a cz´Êç – rozbudowa
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Inwestor: Fabryka Pieczywa
Cukierniczego „Kaliszanka”
Generalny wykonawca:
Firma Budowlana „Marek Antczak”
Generalny projektant: Architektoniczne
Biuro Projektowe „Weirauch”
Zespó∏ projektowy
Architektura:
Maciej Weirauch – autor projektu
Jacek Kostrzewa – wspó∏praca
Krzysztof K´dzierski – wspó∏praca
Konstrukcja:
Marek Magnuszewski
Aleksander Marcinkiewicz
Instalacje sanitarne:
Tomasz Sampir
W∏adys∏aw Tu∏aza
Andrzej B∏aszczyƒski
Instalacje elektryczne:
Mieczys∏aw J´draszek

Po prawie czterdziestu latach zapad∏a
decyzja o „poprawie wizerunku na zewnàtrz”, w wyniku której rozpocz´to prace nad stworzeniem koncepcji architektonicznej adaptacji, rozbudowy i nadbudowy budynku administracyjno-biurowego.
Pozwolenie na budow´ wydano w 2001
roku i w tym samym roku rozpocz´to realizacj´ inwestycji. Modernizacja obiektu
biurowego polega∏a na adaptacji istniejàcego budynku dwukondygnacyjnego, rozbudowie cz´Êci socjalnej oraz nadbudowie kondygnacji reprezentacyjnej prze-
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znaczonej m.in. na gabinety cz∏onków rady nadzorczej, sale konferencyjne itp.
Cz´Êç ostatniej kondygnacji przeznaczono na taras widokowy.
Nowej siedzibie nadano kszta∏t
przypominajàcy symboliczny okr´t.
W obiekcie zaprojektowano „mostek
kapitaƒski” jako symbol dobrego i nowoczesnego zarzàdzania. Du˝y pok∏ad – taras widokowy, miejsce relaksu i integracji
za∏ogi firmy. Mocna, dosadna forma ca∏oÊci symbolizuje wiarygodnoÊç firmy,
która mocno stoi na nogach.

Podstawowym wyzwaniem by∏o zaprojektowanie obiektu, który podkreÊli presti˝ i pozycj´ tego zak∏adu na rynku europejskim. Zarówno na zewnàtrz, jak
i wewnàtrz wykorzystano wysokiej klasy
materia∏y wykoƒczeniowe. Elewacje
obiektu oprócz docieplenia otrzyma∏y
nowà szat´ architektonicznà. Zastosowano system aluminiowy Schüco i Reynobond, marmury, granity. W projektowanych wn´trzach u˝yto m.in. dekoracyjnych paneli Êciennych Gustafs, szklanych
Êcianek dzia∏owych, chromoniklowych
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balustrad, elementów marmurowych
oraz granitowych, blach aluminiowych a
tak˝e blach ze stali kwasoodpornych.
Ostatnia kondygnacja obiektu jest klimatyzowana.
Temat pod wzgl´dem technicznym by∏
doÊç skomplikowany. Zaprojektowano
wzmocnienie ∏aw fundamentowych na
obwodzie ca∏ego budynku poprzez wykonanie opaski po∏àczonej sztywnymi
trzpieniami z istniejàcà Êcianà fundamentowà. W obr´bie klatki schodowej stopy
fundamentowe przenoszà obcià˝enia od
wie˝y. Elementy elewacji zawieszono na
przestrzennej konstrukcji kratowej po∏àczonej z istniejàcymi Êcianami budynku.
Obcià˝enia pionowe zosta∏y przekazane
na opask´ fundamentowà.

W cz´Êci dobudowanej zastosowano
stropy g´sto˝ebrowe. W istniejàcym budynku zaprojektowano lokalne wzmocnienia stropów profilami stalowymi.
Stropodach w cz´Êci nadbudowanej to
kratownica stalowa, dwuspadowa z nachyleniem do wewnàtrz o rozpi´toÊci
równej szerokoÊci budynku, z uwagi na
koniecznoÊç przekazania obcià˝eƒ na zewn´trzne, wzmocnione ∏awy fundamentowe.
Dolnà cz´Êç wie˝y zaprojektowano jako konstrukcj´ szkieletowà ˝elbetowà,
a górnà jako przestrzennà konstrukcj´
stalowà. Obliczeƒ konstrukcji obiektu
dokonano komputerowo przy wykorzystaniu programów opracowanych przez
autorów projektu. Obiekt wyposa˝ono

cz´Êç istniejàca – adaptowana
pozosta∏a cz´Êç – rozbudowa

w nowe instalacje sanitarne, elektryczne
i teletechniczne.
Budynek salonu firmowego z portiernià powsta∏ w miejscu wyburzonej „starej
portierni”. Zastosowano podobne materia∏y wykoƒczeniowe jak w budynku biurowym. Modernizacja obiektów produkcyjno-magazynowych polega∏a na zaprojektowaniu nowych wyjÊç technologicznych, dociepleniu elewacji i ob∏o˝eniu ich
panelami. Zaprojektowano równie˝
gzymsy otokowe w formie a˝urowych ˝aluzji przeciws∏onecznych .
Projekt wykonano, wykorzystujàc program Microstation. W czasie trwania prac
budowlanych ca∏y zak∏ad, ∏àcznie z modernizowanà cz´Êcià biurowà, funkcjonowa∏ normalnie, bez dnia przestoju.
■

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu – 26900,00 m2
Budynek biurowy:
Cz´Êç istniejàca:
Pow. u˝ytkowa 1325,05 m2
Pow. ca∏kowita 2080,41 m2
Pow. zabudowy 823,62 m2
Kubatura 5191,27 m3
Cz´Êç projektowana:
Pow. u˝ytkowa 594,41 m2
Pow. ca∏kowita 733,52 m2
Pow. zabudowy 101,69 m2
Kubatura 4152,03 m3
Budynek salonu firmowego z portiernià:
Projektowany budynek:
Pow. u˝ytkowa 109,00 m2
Pow. ca∏kowita 134,81 m2
Pow. zabudowy 134,81 m2
Kubatura 569,95 m3
Budynki produkcyjno-magazynowe
Powierzchnia modernizowanych elewacji 6000,00 m2
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