Metryka inwestycji
Inwestor zastępczy
Zajmuje się koordynacją wszystkich prac na etapie realizacji inwestycji, w tym kompleksową koordynacją prac najemców w obiektach handlowych. PGOM posiada doświadczenie
i wiedzę techniczną w zakresie technicznego zarządzania wszelkiego typu przedsięwzięciami, zarówno na etapie projektu, jak i realizacji inwestycji oraz potrafi zastosować odpowiednie środki w celu
pomyślnego zakończenia procesu inwestycyjnego w ramach funkcji
określonej przez Inwestora.

pgom.pl

Beton architektoniczny
GRC Beton Poland
Krajowy lider w technologii GFRC. Wykorzystuje beton GRC (GFRC)
do produkcji płyt i okładzin elewacyjnych oraz elementów dekoracyjnych i użytkowych. Dzięki wysokiej estetyce wykonania beton GRC
(GFRC) jest coraz chętniej wybierany przez klientów. Przy budowie
budynku Serenada wykorzystano: 3046 zespolonych paneli oraz
około 900 typów paneli. Łącznie 134 000 elementów.

GRCbeton.com

Systemy aluminiowe
Aluprof SA

Centrum Handlowe SERENADA w Krakowie
Adres
al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41
31-876 Kraków
Inwestor
Mayland Real Estate Sp. z o.o
Pracownie:
Atelier.com Studio Architektoniczne
WIZJA sp. z o.o.
Autorzy (Atelier.com Studio
Architektoniczne):
arch. Piotr Klecan
arch. Marcin Dzienisik
arch. Marta Tomkiel

Projekt wnętrz:
Sud Architekt Polska sp. z o.o.
Autor pierwotnej koncepcji:
AMC – Andrzej M. Chołdzyński
sp. z o.o.
Generalny wykonawca:
RD bud Sp. z o.o.

Autorzy – elewacje oraz projekt
zagospodarowania terenu
(WIZJA sp. z o.o.):
arch. Stanisław Deńko
arch. Agnieszka Ciuła
arch. Robert Ciuła

Czołowy producent systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w USA. Dostarcza na rynek zaawansowane technologicznie systemy aluminiowe okienno-drzwiowe, bramowe i roletowe. Firma oferuje nowoczesne aluminiowe systemy fasadowe, systemy przeciwpożarowe oraz
rozwiązania indywidualnie zaprojektowane na potrzeby konkretnych
realizacji.

Współpraca autorska:
Q-Arch sp. z o.o.
arch. Robert Kuzianik
arch. Anna Socha
arch. Anna Jarosz-Siembiot

Powierzchnia terenu: 42 800 m2
Powierzchnia zabudowy: 30 080 m2
Powierzchnia użytkowa: 69 700 m2
Powierzchnia całkowita: 106 600 m2
Kubatura: 586 400 m3
Realizacja: 2015–2017

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
na buildercorp.pl
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aluprof.eu

Kontrola techniczna
BatiPlus Polska Sp. z o.o.
Kontrola techniczna dla potrzeb ubezpieczenia 10-letniego od wad
ukrytych wykonana w zakresie trwałości konstrukcji stanu surowego zamkniętego. Dotyczyła gruntów, fundamentów, podbudowy
posadzki i samej posadzki, konstrukcji nośnej żelbetowej i stalowej, szczelności pokrycia dachu, elewacji obiektu, a także przegród
w pomieszczeniach mokrych.

batiplus.pl

Armatura łazienkowa
Agencja Handlowa JAK
Centrum Handlowe SERENADA zastosowało w swoich łazienkach
ścienne bezdotykowe dozowniki mydła w płynie TUBULAR z nowatorskim centralnym systemem zasilania tych dozowników w mydło
MULTIFEED. Elektroniczny dozownik mydła w płynie TUBULAR znacząco redukuje zużycie mydła w obiekcie (do 80%), a system MULTIFEED ułatwia personelowi ich codzienną obsługę.
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PGOM Sp. z o.o.

Wentylacja
FläktGroup Poland Sp. z o.o. (dawniej Fläkt Bovent Sp. z o.o.)
Niekwestionowany lider systemów wentylacji strumieniowej w Polsce
mający na koncie blisko 300 realizacji, włączając w to najbardziej
prestiżowe obiekty w kraju. Pierwszy polski producent nawiewników
wirowych i prekursor systemów różnicowania ciśnień z funkcją oddymiania, producent pierwszego na świecie regulatora VAV z pomiarem ultradźwiękowym. W ofercie poza wentylacją pożarową posiada
szeroką paletę systemów i produktów z zakresu wentylacji komfortu.

jak.waw.pl

flaktgroup.pl

Witryny
Firma Dandav

Systemy izolacji

W okresie swojej ponad 27-letniej działalności nieprzerwanie rozwija swoje produkty, wychodząc naprzeciw nowym trendom w zakresie
witryn szklanych, żaluzji i krat rolowanych oraz balustrad. Jej autorskie systemy GLASS WALL i LORICA-V cieszą się dużym uznaniem
wśród architektów i klientów.

SOPREMA Group, założona w 1908 roku jako firma rodzinna, specjalizuje się w produkcji systemów hydroizolacyjnych dla budownictwa
i inżynierii lądowej, zatrudnia 7 187 pracowników w 59 zakładach produkcyjnych, posiada ponad 90 spółek zależnych i 4 000 dystrybutorów, a w 2017 roku jej obrót skonsolidowany wyniósł 2,63 mld euro.

dandav.com.pl

sopremapolska.pl

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

