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      Fot. 1. Budynek B1 w trakcie realizacji. 
 

Inwestycja „Business Garden” w Warszawie stanowi kompleks budynków biurowych i u yteczno ci 
publicznej zlokalizowanych przy skrzy owaniu ulic wirki i Wigury oraz 1-go Sierpnia. Zakres prac 
realizacyjnych w pierwszym etapie inwestycji obejmowa  wykonanie dwóch budynków B1 i B2. Oba obiekty 
sk adaj  si  z dwóch kondygnacji podziemnych oraz siedmiu kondygnacji naziemnych. 
 
Realizacja stropów budynku B1 by a bardzo wymagaj ca z 
uwagi na nieregularno  kszta tów i brak powtarzalno ci 
poszczególnych stopów. Poziomy podziemne s  
przeznaczone na gara ; poziom zerowy na cele handlowo-
us ugowe. Wy sze kondygnacje tworz  trzy niezale ne wie e 
sk adaj ce si  z sze ciokondygnacyjnego hotelu o 
regularnych kszta tach oraz dwa owalne sze cio- i 
trzykondygnacyjne „wie e” przeznaczone na biura. Grubo  

yt stropowych wynosi 200-350mm, przy rozpi to ciach ok 
10m oraz wspornikach d . 5m. Ca kowita powierzchnia 
stropów budynku B1 wynosi ok. 16’500m2 oraz ok. 9’000m2 
na dwóch poziomach parkingu podziemnego. 
                Fot. 2. Strop kablobetonowy w trakcie betonowania. 

 
Kondygnacje naziemne budynku B2 s  
powtarzalne; w rzucie maj  kszta t trzech 
po czonych trójk tów. Poszczególne 
cz ci budynku s  podzielone dylatacjami 
trwa ymi. Powierzchnia kondygnacji 
powtarzalnej wynosi ok. 2’500m2. Grubo  
typowych p yt stropowych wynosi 250, przy 
rozpi to ciach ok. 12m. Ca kowita 
powierzchnia stropów naziemnych wynosi 
17’000m2 oraz ok. 9000m2 na poziomach 
podziemnych. 

 Fot. 3. Budynek B2 – widok na typowe pi tro. 
 
Wszystkie stropy tej inwestycji zosta y spr one kablami systemu BBR VT CONA CMM. Jest to system kabli 
spr aj cych bez przyczepno ci. Poszczególne ci gna tworz ce kable spr aj ce, powleczone s  os onk  
HDPE wype nion  antykorozyjnym smarem. Taka konstrukcja pojedynczego splotu z jednej strony 
minimalizuje tarcie ci gna o os onk  wzd  jej d ugo ci – dzi ki temu straty si y spr aj cej od tarcia s  
bardzo ma e, a jednocze nie stanowi zabezpieczenie antykorozyjne stalowych splotów. 
 

Zastosowanie technologii kablobetonu umo liwi o wykonanie p askich p yt stropowych o rozpi to ci nawet do 
12m przy gr. 250mm, d ugich wsporników (ok. 5m) w p ytach stropowej grubo ci 350mm, oraz 
zminimalizowanie zu ycia zbrojenia „mi kkiego” do ok 11 kg/m2. 
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