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Znana polska firma odzieżowa LPP (za-
rządzająca markami Reserved, Cropp, 
House, Mohito i Sinsay) rozbudowuje 

swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Łąkowej. 
Autorem projektu architektonicznego zespołu 
budynków pod nazwą Kampus LPP Fashion 
Lab, wyłonionym w konkursie zorganizowa-
nym przez inwestora, jest biuro JEMS Archi-
tekci (generalny projektant Jerzy Szczepanik-
-Dzikowski). Projekt konstrukcyjny został wy-
konany przez biuro KiP (główny projektant 
konstrukcji Piotr Pachowski).

Lokalizacja  
i założenia projektowe
Projektowany Kampus LPP Fashion Lab 

zlokalizowany jest w historycznym Dolnym 
Mieście, zwanym także Miastem Fabryk,  
z XIX-wieczną zabudową przemysłową,  
w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowa-
nego budynku Fabryki Tytoniu (obecnej sie-
dziby firmy LPP Fashion Lab) oraz obiektów 
dawnej Fabryki Karabinów [1].

W artykule przedstawiono między innymi problemy związane z głębokim 
posadowieniem budynku na terenie zagrożonym podtopieniami, wymagającym 
wykonania poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej, połączonej z obudową ścianami 
szczelinowymi. Opisano też sposób modularnego kształtowania konstrukcji z betonu 
architektonicznego i dochodzenia do efektu metodą prób na budynku wzorcowym.
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Rozwiązania projektowo-techniczne 
1. etapu realizacji Kampusu LPP Fashion Lab

Docelowo zespół będzie składał się z pię-
ciu budynków: obecnej siedziby firmy oraz 
czterech nowych obiektów, realizowanych 
etapowo. Po zakończeniu inwestycji Kampus 
LPP Fashion Lab będzie największym kam-
pusem modowym w Polsce.

Forma projektowanych budynków odwo-
łuje się do przemysłowej tradycji miejsca. 
Projektowane 4-, 5-kondygnacyjne obiek-
ty, z dwukondygnacyjnym podziemiem, usy-
tuowano wokół wewnętrznego dziedzińca-
-ogrodu. W budynkach znajdą się głów-
nie pracownie projektantów mody, technolo-
gów odzieży, grafików, oraz działy marketingu  
z wydzielonymi miejscami rekreacji i wypo-
czynku. W podziemiach, obok magazynów, 
garażu i pomieszczeń technicznych, zlokali-
zowano duże przestrzenie ekspozycyjne dla 
projektowanej w kampusie odzieży.

Aktualnie realizowany jest pierwszy z czte-
rech projektowanych budynków Kampusu 
LPP Fashion Lab. W grudniu 2019 r. zo-
stał zamknięty stan surowy budynku. Wyko-
nawcą prac budowlanych jest Oddział Pół-
nocny Mostostal Warszawa oraz Soletan-
che Polska.

Pierwszy etap realizacji składa się z dwóch 
części: czterokondygnacyjnego budynku  
w pierzei ul. Łąkowej, z dwoma kondygnacja-
mi podziemnymi, oraz przylegającej do nie-
go, podziemnej, dwukondygnacyjnej części, 
na stropie której zlokalizowano zielony dzie-
dziniec – centralną część całego założenia 
urbanistycznego. Na dziedzińcu uformowa-
no skarpy z gruntu nasypowego o wysoko-
ści do 2 m, obsadzone zielenią, izolujące we-
wnętrzną centralną część dziedzińca, która 
będzie pełnić funkcje rekreacyjne i integra-
cyjne dla pracowników całego kampusu. Zre-
alizowana, nadziemna część I etapu realiza-
cji ma powierzchnię 8 tys. m2, zaś podziem-
na 10 tys. m2.

Głębokie posadowienie 
na terenie zagrożonym 
podtopieniami
Projektowany budynek znajduje się na te-

renie zagrożonym podtopieniami. Poziom wo-
dy gruntowej stabilizuje się na rzędnej ok. 0,0 m  
n.p.m., tj. 1,4 m poniżej poziomu terenu. Jed-
nakże w wyjątkowych sytuacjach powodzio-
wych poziom wody może podnieść się nawet 
0,75 m powyżej poziomu terenu.

Teren, na którym zrealizowano budynek, był 
historycznie zabudowany. W wierzchnich war-
stwach podłoża pozostałością dawnej zabudo-
wy są nasypy gruzowe i pozostałości pali drew-
nianych. Do głębokości 6,5–8,5 m p.p.t. zalega-
ją namuły rzeczne podścielone piaskami śred-
nimi i grubymi o dużej przepuszczalności.

Dwie części I etapu realizacji okolono ścia-
nami szczelinowymi [9][10], oddzielając je 
pionową przesłoną przeciwfiltracyjną zbrojo-
ną stalowymi profilami [4]. Ściany szczelino-
we, na czas prowadzenia prac ziemnych oraz 
konstrukcyjnych stanu „0”, zostały rozparte,  
w poziomie oczepu, stalowymi rozporami ru-
rowymi. Z uwagi na znaczną szerokość pod-
ziemia budynku (44 m) rozpory oparto po-
średnio na trawersach zakotwionych w bare-
tach. Rozpory zostały zdemontowane po wy-
konaniu stropu rozpierającego „-1”.

Pierwotnie planowano posadowić obie 
części budynku 8,3 m poniżej poziomu tere-
nu (7,3 m poniżej poziomu wody gruntowej). 
Dla realizacji podziemnej części budynku ko-
nieczne było obniżenie poziomu wód grun-
towych w obrysie budynku o ok. 8 m. Z uwa-
gi na brak warstwy nieprzepuszczalnej grun-
tu poniżej poziomu posadowienia zaprojek-
towano poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną  
z cementogruntu, wykonaną metodą iniekcji 
ciśnieniowej (jet-grouting) w poziomie spodu 
ścian szczelinowych dla odcięcia napływu 
wód gruntowych [2][9]. Przepona miała za 
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Rys.1. Wizualizacja I etapu Kampusu LPP Fashion Lab



zadanie powstrzymanie filtracji wody na czas 
prowadzenia prac budowlanych.

Pod budynkiem głównym (z częścią na-
ziemną) przesłona grubości 1 m została wy-
konana na głębokości 17 m p.p.t. (spód).  
W trakcie wykonywania przesłony napotkano 
na utrudnienia wynikające z występujących  
w podłożu reliktów w postaci murowanych 
studni i pali drewnianych. Próba szczelności 
wykazała konieczność doszczelnienia prze-
słony. Zrealizowano je, wykonując poniżej, 
metodą jet-grouting, drugą warstwę przeciw-
filtracyjną o grubości 1 m.

 Pod częścią podziemną, zlokalizowaną 
pod projektowanym zielonym dziedzińcem, 
wykonano przesłonę kotwioną palami Gewi 
[6] na głębokości 14 m p.p.t. (spód). Po jej 
wykonaniu, wskutek podjętej w trakcie prowa-
dzenia prac decyzji inwestora o zmianie funk-
cji na kondygnacji „-2”, (z magazynowej na 
show-room), zdecydowano o obniżeniu po-
ziomu posadowienia w tej części budynku  
o 1 m. Dla zapewnienia stateczności dna wy-
kopu została zrealizowana, poniżej już wyko-
nanej przesłony, dodatkowa przesłona prze-
ciwfiltracyjna poniżej pali kotwiących (spód 
na poz. -20 m p.p.t.).

Obie części budynku posadowiono na płycie 
fundamentowej o grubości 1 m, połączonej ze 
ścianami szczelinowymi. Z uwagi na występują-
ce lokalnie poniżej poziomu posadowienia nie-
nośne, ściśliwe namuły rzeczne i torfy (do głę-
bokości ok. 2 m poniżej poziomu posadowie-
nia), w rejonach tych wzmocniono podłoże pa-
lami DSM [4] dla przeniesienia nacisków z płyty 
fundamentowej na nośne piaski.

Po zakończeniu realizacji stanu surowego 
budynku odłączono pompy obniżające poziom 
wody gruntowej nad przesłoną wodoszczelną. 
Zostało odbudowane ciśnienie wody gruntowej 
na fundament, co potwierdzają pomiary w kon-
trolnych piezometrach.

Poza stworzeniem bariery uniemożliwiającej 
zalanie budynku (w sytuacji podtopień) należa-
ło go zabezpieczyć przed „wyparciem” przez 
wodę. Dla zapewnienia stateczności budynku 
głównego zaprojektowano masywną konstruk-
cję żelbetową: grube stropy i płytę fundamen-
tową o ciężarze równoważącym ciśnienie wo-
dy pod naporem.

W dwukondygnacyjnej części podziemnej z 
zielonym dziedzińcem, bez kondygnacji nad-
ziemnych, ciężar konstrukcji budynku jest nie-
wystarczający do zapewnienia stateczności. 
W tej części płyta fundamentowa została za-
kotwiona w gruncie wyciąganymi palami (któ-
re głębiej służyły zakotwieniu przesłony prze-
ciwfiltracyjnej) przejmującymi nadmiar ciśnie-
nia niezrównoważonego ciężarem konstrukcji. 
Zastosowano pale Gewi [6] o średnicy 80 cm, 
wykonywane metodą iniekcji ciśnieniowej, w 
rozstawie 4 x 4 m, długości 7 m. Zbrojenie pala 
prętem SAS średnicy 40 mm. W stanie powo-
dziowym uwzględniono także balast warstwą 
ziemi roślinnej na stropie magazynu.

Rys. 2. Zabezpieczenie podziemia budynku na czas 
prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych
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Rys. 3. Rzut kondygnacji „-2”
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Rys. 4. Przekrój przez budynek

Rys. 5. Przekrój przez strop międzykondygnacyjny
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Konstrukcja nadziemia budynku 
w betonie architektonicznym
Podstawowymi założeniami architektonicz-

nymi budynku są jego układ modułowy i be-
tonowa struktura. Układ konstrukcyjny opar-
to na siatce słupów 6,6 m x 11 m. Rytm ukła-
du konstrukcyjnego w elewacjach podłuż-
nych został podkreślony przez podział fasa-
dy zblokowanymi oknami rozdzielonymi pa-
smami betonowymi co 6,6 m. Podział piono-
wych szprosów okiennych co 1,1 m pozwa-
la na elastyczne podziały wnętrza ściankami 
działowymi. Modułowanie konstrukcyjne zo-
stało skoordynowane z modułem stanowiska 
pracy – zarówno w układzie open space, jak 
też przy podziale na pokoje biurowe.

Szczytowe elewacje poprzez uskoki w ryt-
mie konstrukcji (co 11 m) oraz szedowe 
zwieńczenie ostatniej kondygnacji rozczłon-
kowują bryłę budynku, nadając jej charakter 
nawiązujący do przemysłowej zabudowy tej 
części miasta.

Surowy beton stanowi nie tylko konstruk-
cję budynku, ale też wykończenie: zewnętrz-
ne i wewnętrzne. Słupy, ściany i stropy zapro-
jektowano w betonie architektonicznym [3] 
[8]. Gamę materiałów ograniczono, poza be-
tonem, do szkła (okna) osadzonego w ślu-
sarce aluminiowej i blachy tytanowo-cynko-
wej (obudowa dachu szedowego ze skosa-
mi ostatniej kondygnacji). Betonowa struktura 
budynku będzie stanowiła neutralne ramy ra-
cjonalnych wnętrz wypełnionych zindywidu-
alizowanym twórczym „nieładem” charaktery-
stycznym dla studia mody.

W industrialnym wykończeniu wnętrz znajdą 
się transparentne, osiatkowane szachty o me-
talowej konstrukcji, prowadzone po wierzchu wi-
doczne instalacje, lampy, podwieszane do zato-
pionych w stropach metalowych profili. W strefie 
korytarzowej przewidziano zakrycie podwieszo-
nych instalacji sufitami podwieszonymi z prze-
mysłowych kratek Wema. W strefie pracy prze-
widziano ułożenie rozbieralnej podłogi podnie-
sionej wykończonej parkietem przemysłowym. 
Przewidziano ułożenie pod nią okablowania, ka-
set i puszek elektrycznych. W hallach zaprojek-
towano betonową posadzkę przemysłową.

Czterokondygnacyjna część nadziemna bu-
dynku ma wymiary w osiach konstrukcyjnych 
66 m x 33 m. Dwukondygnacyjna część pod-
ziemna budynku jest szersza o jeden moduł  
11 m. W części tej zlokalizowano rampę zjazdo-
wą do garażu.

Przylegające do budynku podziemie pod 
dziedzińcem rekreacyjnym o wymiarach 
35 x 57 m oparto na siatce słupów 8 x 8,3 m. Strop 
„0” obciążono grubą warstwą ziemi roślinnej  
(0,4–2 m). „Górki” na stropie uformowano, ogra-
niczając je trapezowymi ścianami wylewany-
mi na stropie.

Stropy międzykondygnacyjne w części biu-
rowej mają złożoną konstrukcję (rys. 5.). Zosta-
ły oparte na wewnętrznych słupach o przekroju  
60 x 100 cm, ścianach trzonów komunikacyjno-



-instalacyjnych oraz zewnętrznych ramach żel-
betowych, trójwarstwowych.

Dla podkreślenia modułowości wnętrza  
w osiach słupów poprowadzono żelbeto-
we belki: 100 x 55 cm wzdłuż budynku, co  
11 m i 60 x 55 cm w poprzek, co 6,6 m. Zosta-
ły one połączone monolitycznie z płytą żelbe-
tową grubości 39 cm. W dolnej płaszczyźnie 
płyty zabetonowano ocynkowane profile ce-
owe zimnogięte C100 x 70, prostopadle do 
krótszych belek w rozstawie co 1 m. We wnę-
kach ceowników przewidziano ułożenie in-
stalacji elektrycznej do oświetlenia. Dla ucią-
glenia transferu instalacji na przedłużeniu ce-
owników w belkach poprzecznych wykonano 
otwory. Ceowniki wyposażono we wspawa-
ne żeberka, które służą do zawieszania lamp 
i elementów wyposażenia wnętrza.

Powyżej ceowników w płycie stropowej zabe-
tonowano rurki z polietylenu PE-Xa z czynnikiem 
chłodzącym do aktywacji termicznej stropu (BKT) 
[5], [7]. Zastosowany system chłodzenia oparty na 
technologii Rehau ma za zadanie wspomaganie 
układu wentylacji mechanicznej dla utrzymywania 
komfortu cieplnego wnętrza w lecie (fot. 2.).

Z uwagi na przyjęte założenia loftowego, indu-
strialnego wyrazu budynku konstrukcję żelbeto-
wą wykonano w betonie architektonicznym. Na fot. 
4. pokazano wnętrze kondygnacji biurowej powta-
rzalnej, z powierzchnią stropu z betonu architekto-
nicznego, z wbetonowanymi profilami ceowymi. 
Nastrój wnętrza ostatniej kondygnacji, poza jako-
ścią powierzchni surowego betonu, buduje forma 
żelbetowych, skośnych elementów konstrukcyj-
nych dachu szedowego (fot. 5.).

Mock-up
W celu przetestowania nietypowych roz-

wiązań zastosowanych w projekcie (stro-
py z wbetonowanymi ceownikami i rurka-
mi chłodzącymi, dach szedowy, szalowanie 
i betonowanie elementów skośnych, ślusarka 
okienna, wykończenia ostatniej kondygnacji 
blachą, beton architektoniczny) zbudowano 
obiekt wzorcowy (mock-up), w którym w ska-
li 1:1 wykonano charakterystyczne fragmenty 
projektowanego biurowca (fot. 6.).

Projekt mock-up-u powstał równolegle  
z projektem budynku. Jego budowa roz-
poczęła się w momencie rozpoczęcia prac 
fundamentowych budynku właściwego. Na 
mock-up-ie wykonano wiele próbnych frag-
mentów ścian i słupów, testując kolor beto-
nu, podział blatów szalunkowych, sposób 
uszczelniania przerw roboczych, jakość po-
wierzchni w zależności od receptury beto-
nu. Testowano także wpływ wielkości otulenia 
zbrojenia w ścianach na jakość powierzch-
ni betonu. Na podstawie przeprowadzonych 
prób określono receptury i technologie wyko-
nywania elementów w budynku.

W trakcie prób testowano też róż-
ny sposób szalowania ścian – w efekcie, 
w oparciu o doświadczenia z mock-up-
-u, zmieniono wykończenie ścian szczyto-

Fot. 1. Ściany szczelinowe rozparte rozporami opartymi pośrednio na trawersach zakotwionych w baretach

Fot. 2. Zrealizowany stan surowy konstrukcji budynku etapu I

Fot. 3. Rurki chłodzące układane nad dolnym zbrojeniem w stropie międzykondygnacyjnym
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wych najwyższej kondygnacji. Pierwot-
nie przewidywano betonowanie wnętrza  
w standardowych, gładkich szalun-
kach inwentaryzowanych, zaś ze-
wnętrzne płaszczyzny planowano wy-
kończyć blachą tytanowo-cynkową.  
W trakcie prób z szalunkiem z desek „w jodeł-
kę”, przy współudziale inwestora, zdecydowa-
no na wykończenie szczytów ostatniej kondy-
gnacji od wewnątrz i z zewnątrz w takim sza-
lunku (fot. 7.).

Fasada
Fasada budynku została wykonana w for-

mie ścian (szczyty budynku) bądź ram (ścia-
ny podłużne z oknami) żelbetowych trój-
warstwowych. Warstwę konstrukcyjną stano-
wi ściana (ewentualnie słup pasmowy – bel-
ka) grubości 30 cm. Została ona od zewnątrz 
ocieplona 20 cm warstwą polistyrenu eks-
trudowanego kołkowanego do warstwy no-
śnej. Zewnętrzna warstwa elewacyjna zosta-
ła dobetonowana monolitycznie (grubość 25 
cm). W ścianie zastosowano zdyscyplino-
wany, starannie zaprojektowany układ bla-
tów szalunkowych i równomiernie rozmiesz-
czonych ściągów. Obie warstwy ściany zo-
stały połączone wklejanymi kotwami pręto-
wymi. Zewnętrzna warstwa elewacyjna zosta-
ła zdylatowana co 2 moduły konstrukcyjne, 
tzn. co 13,2 m.

Z uwagi na zagrożenie terenu podtopieniami 
wykonano szczelną elewację (warstwa elewa-
cyjna do stropu nad parterem z betonu szczel-
nego, dylatacje w wysokości parteru uszczel-
nione wbetonowanymi taśmami dylatacyjnymi, 
szczelne połączenia okien z fasadą). Dodatko-
wo w wejściach do budynku zaprojektowano 
zapory powodziowe wsuwane w szyny, wbeto-
nowane w ściany warstwy elewacyjnej.

Fotografia 8. obrazuje ścianę elewacyj-
ną w trakcie wykonywania: zabetonowana 
jest warstwa zewnętrzna w wysokości parte-
ru, wyżej zabetonowana jedynie ściana kon-
strukcyjna, wewnętrzna. Widoczne wyprowa-
dzone pręty zbrojenia warstwy zewnętrznej 
do połączenia z następną kondygnacją.

W otworach po ściągach w ścianach elewa-
cyjnych zostaną umieszczone ceramiczne, wy-
konane indywidualnie dla realizowanego bu-
dynku zaślepki, nadając elewacji unikalnego 
wyrazu.

Wejście główne do budynku zlokalizowa-
no w podcieniu. Ocieplony strop nad podcie-
niem zrealizowano przez wybetonowania pły-
ty żelbetowej monolitycznej o grubości 32 cm 
na izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudo-
wanego XPS ułożonego na prefabrykatach 
żelbetowych. Prefabrykaty z betonu architek-
tonicznego, grubości 7 cm, układane na sza-
lunku odseparowano stalowymi ceownikami, 
uszczelniając styki ułożoną na ich powierzch-
ni matą izolacyjną. Prefabrykaty zostały pod-
wieszone do stropu monolitycznego kotwami 
prętowymi umieszczonymi w prefabrykacie  

Fot. 4. Strop międzykondygnacyjny – spód w betonie architektonicznym

Fot. 5. Ostatnia kondygnacja, pod dachem szedowym

Fot. 6. Budynek wzorcowy – mock-up
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i zabetonowanymi w nadbetonowywanej pły-
cie stropowej.

Projekt Kampusu LPP w Gdańsku, zma-
terializowany wykonaną konstrukcją budyn-
ku biurowego pierwszego etapu, jest jed-
nym z przykładów pokazujących możliwo-
ści wykorzystania betonu architektonicznego 
do kształtowania atrakcyjnej, współczesnej  
i zindywidualizowanej formy architektonicznej. 

Wnioski:
1. Wykonywanie głębokich wykopów poniżej 
poziomu wody gruntowej, w podłożu, w któ-
rym nie występuje poniżej fundamentu ciągła 
warstwa gruntu spoistego, nieprzepuszczal-
nego, wymaga wykonania obudowy prze-
ciwfiltracyjnej wykopu: pionowej, połączo-
nej z przesłoną poziomą zamykającą dopływ 
wód od spodu. Obudowa pozwala na obniże-
nie poziomu wody gruntowej w obrysie wyko-
pu, z ograniczeniem ilości pompowania, bez 
powodowania leja depresji, mogącego nega-
tywnie oddziaływać na sąsiedztwo. W warun-

kach krajowych najczęściej obudowę wykopu 
projektuje się w postaci ścian szczelinowych 
bądź ścianek szczelnych, połączonych z po-
ziomą zagłębioną poniżej dna wykopu prze-
słoną, wykonywaną z cementogruntu metodą 
iniekcji ciśnieniowej. Takie rozwiązanie zasto-
sowano w omawianym projekcie.
2. Złożone warunki w podłożu: wysoki poziom 
wód gruntowych, nienośne, ściśliwe warstwy 
gruntu, trudna do rozpoznania stratygrafia te-
renu z pozostałościami murowanych studni i 
pali drewnianych, mimo prawidłowo wykona-
nego projektu, na etapie wykonawstwa może 
powodować niepełną skuteczność wykona-
nych zabezpieczeń. Konieczne jest wówczas 
opracowanie programu naprawczego.
3. W opisanym przypadku pokazano zrealizo-
wany sposób doszczelnienia przesłony prze-
ciwfiltracyjnej przez wykonanie pod nią do-
datkowej bariery metodą jet-grouting. Prze-
słonę uszczelniającą wykonano po usunięciu 
przeszkód w postaci reliktów pali drewnianych  
i studni.
4. Przy posadowieniu budynku głęboko poni-
żej poziomu wody gruntowej w warunkach nie-
zrównoważenia wyporu wody jego ciężarem 
konieczne jest zakotwienie fundamentu w grun-
cie. Stateczność konstrukcji w omawianym pro-
jekcie została zapewniona wykonaniem poni-
żej płyty fundamentowej pali Gewi pracujących 
na wyciąganie.
5. W omawianym budynku konstrukcja nie 
pełni wyłącznie funkcji nośnej. Zrealizowany 
projekt jest przykładem integracji konstruk-
cji z instalacjami i wyposażeniem wnętrza. 
Stropy aktywowane termicznie przez zabeto-
nowany system chłodzenia pozwalają na po-
prawę komfortu wnętrza przy obniżeniu kon-
sumpcji energetycznej budynku. Wtopione  
w strop profile stalowe pozwalają na elastycz-
ną aranżację instalacji i oświetlenia bez sto-
sowania sufitów podwieszonych.
6. Wykonanie budynku w technologii betonu 
architektonicznego wymaga szczegółowego 
opracowania detali, przerw roboczych, tech-
nologii szalowania, składu mieszanki beto-
nowej i technologii betonowania. Na jakość 
powierzchni wpływa wiele czynników, m.in. 
jednorodność składu betonu dostarczanego 
przez czas trwania budowy, czas jego trans-
portu, temperatury, w jakich jest układany. 
Oczekiwanych rezultatów jakości betonu ar-
chitektonicznego nie można w pełni prze-
widzieć, nawet w oparciu o najlepiej wyko-
nany projekt. W dochodzeniu do oczekiwa-
nych efektów pomocne są liczne próby wyko-
nywane na budynku wzorcowym. W oparciu 
o doświadczenia z modeli w skali 1:1 mogą 
być podejmowane decyzje weryfikujące bądź 
udoskonalające rozwiązania projektowe.
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Streszczenie: W artykule omówiono rozwiąza-
nia techniczne związane z projektem i budową 
budynku biurowego w Gdańsku. Przedstawiono 
problemy związane z głębokim posadowieniem 
na terenie zagrożonym podtopieniami, wyma-
gającym wykonania poziomej przesłony prze-
ciwfiltracyjnej połączonej z obudową ścianami 
szczelinowymi. Opisano sposób modularnego 
kształtowania konstrukcji z betonu architekto-
nicznego i dochodzenia do efektu metodą prób 
na budynku wzorcowym (mock-up). W roz-
wiązaniach projektowych znalazły się nietypo-
we stropy monolityczne z zatopionym układem 
chłodzącym BKT i wbudowanymi profilami sta-
lowymi dla podwieszenia oświetlenia oraz dach 
szedowy, indywidualizujący charakter budynku.
Słowa kluczowe: przesłona przeciwfiltracyjna, 
jet-grouting, ściany szczelinowe, beton archi-
tektoniczny, strop aktywowany termicznie BKT

Abstract: Technical design solutions of the 
executed I-st stage Campus LPP Fashion 
Lab building.
In this paper, technical solutions, connected with 
the project and construction of the office building 
in Gdansk, have been discussed. Solutions and 
problems of waterproof barrier (horizontal jet-gro-
uting diaphragm connected with slurry walls), re-
quired due to the deep foundation in the flood 
danger area, have been presented. Modular sha-
ping of the RC structure of architectural concre-
te and testing the final effects on mock-up, ha-
ve been described. In the design solutions the-
re have been developed: non typical floor slabs 
with embedded cooling system BKT and build in 
steel profiles (due to suspended lighting) as well 
as the roof folded plate structure, which distingu-
ishes the building form.
Keywords: waterproof diaphragm, jet grouting, 
slurry walls, architectural concrete, thermally - 
activated slab TAS

Fot. 7. Szczytowa ściana zewnętrzna trójwarstwowa  
– beton architektoniczny z szalunku z desek układanych 
w jodełkę 

Fot. 8. Narożnik ściany trójwarstwowej w betonie 
architektonicznym
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