
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CZĘSTOCHOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KUCELIN 

HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA  

Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ 
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PODSTAWOWE DANE OBIEKTU 

HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM 

CZĘŚĆ LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA HALI: 

Typ hali:    trzynawowa 

Powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 10 900 m2 

Rodzaj konstrukcji:   Konstrukcja mieszana:  

      słupy żelbetowe prefabrykowane,  

dach w konstrukcji stalowej 

Wysokość hali do attyki:  ok. 14 m 

Wysokość użytkowa hali:   ok. 10 m 

Obciążenie ogniowe:   przyjęto strefę pożarową powyżej 5000 m2  

oraz obciążenie ogniowe do 4000 MJ/m2 

Założono możliwość podziału hali na 3 segmenty– z przeznaczeniem dla różnych najemców 

 

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA: 

Powierzchnia użytkowa wydzielonej  

części socjalno- biurowej:  ok. 260 m2/ segment (łącznie ok. 780 m2) 

Ilość części socjalno-biurowych:  3 (po jednej części na każdy wydzielony segment hali) 

Rodzaj konstrukcji:   ściany murowane, stropy prefabrykowane 

Wysokość użytkowa:   3,0 m 

 

MIEJSCA PARKINGOWE: 

Samochody osobowe:  163 

Samochody ciężarowe:  20 



 

 

HALA 

• Beton niekonstrukcyjny gr. 10 cm pod stopami i podwalinami. 

• Stopy żelbetowe, monolityczne (beton C30/37, wodoszczelny W8). 

• Podwaliny pod obudowę hali- żelbetowe prefabrykowane. 

• Posadzka przemysłowa hali- płyta nośna, grubości 18 cm, z betonu posadzkowego 

klasy C25/30, zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilości 20 kg/m3, na warstwie folii 

PE, z zatarciem powierzchni i utwardzeniem powierzchniowym (impregnacja 

krzemianowa). 

Przyjęto następujące założenia dla posadzki: 

- obciążenie równomiernie rozłożone 74 kN/m2 

- obciążenie wózkiem widłowym o udźwigu 40 kN i charakterystycznym nacisku koła 52 

kN,  

- obciążenie na posadzkę od słupa regału 59 kN, wymiar stopy 120x120 mm, 

• Ściany zewnętrzne hali  z płyty warstwowej z PIR gr. 10 cm, montowane w układzie 

poziomym. 

• Kompletne obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej pokrytej poliestrem grubości 

25 µm, w kolorze płyty warstwowej. 

• Wykończenie zewnętrzne cokołu – styropian i tynk mozaikowy. 

• Od wewnętrznej strony założono na części biurowo-socjalnej wykończenie poprzez 

położenie tynku i malowanie. 

• Poszycie dachu: membrana dachowa PVC gr. 1,5 mm, wełna mineralna gr. 20 cm, 

folia paroizolacyjna, blacha trapezowa T150 gr. 0,88 i 0,75 mm.  

• Konstrukcja stalowa dachu oparta na słupach żelbetowych prefabrykowanych. 

• Konstrukcja stalowa dachu, ryglówka, stężenia ścienne i słupy pośrednie 

zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą zestawu farb epoksydowo-

poliuretanowych o  łącznej grubości 120 µm. 

 



 

 

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA 

• Ławy monolityczne z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. 

• Roboty żelbetowe i murowe – ściany zewnętrzne murowane silikatowe o gr. 24cm wraz  

z rdzeniami, wieńce żelbetowe prefabrykowane.  

• Posadzka na gruncie: beton niekonstrukcyjny gr. 10 cm, folia PE, styropian EPS 100-038 

gr. 12 cm, folia PE,  wylewka betonowa gr. 6 cm, warstwa wykończeniowa- płytki. 

• Ściany wewnętrzne nośne – murowane silikatowe gr. 24 cm. 

• Stropy– z płyt żelbetowych prefabrykowanych. 

• Ściany wewnętrzne działowe – wykonane w systemie suchym. Ściany zbudowane                     

z ocynkowanych, cienkościennych profili stalowych, dwustronnej, pojedynczej okładziny            

z płyty GK o gr.12,5mm. Wnętrze ściany wypełnione wełną mineralną. W miejscach 

montażu grzejników oraz innych elementów wyposażenia przewidziano wykonanie 

wzmocnień z płyt OSB wewnątrz ściany. W pomieszczeniach mokrych ściany wykonane           

z płyty „zielonej” z izolacją powłokową w formie folii w płynie. 

• Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne nanoszone maszynowo (na ścianach 

murowanych wewnątrz budynku). 

• Malowanie ścian wewnętrznych farbami  bezpołyskowymi w kolorze białym. 

• Płytki na ścianach w sanitariatach do wys. 2,0 m.  

• Sufit kasetonowy typu OWA. 

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

• Ewakuacyjne drzwi zewnętrzne aluminiowe o wymiarach 90x200 cm (wyjście z hali) oraz 

120x200 (wyjście z części socjalno-biurowych). Drzwi mocowane zawiasowo pojedyncze 

lub podwójne, wyposażone w ogranicznik rozwarcia, klamkę i zamki. 

• Drzwi do toalet i przedsionków - płytowe, pełne, w okleinie laminowanej. W dolnej części 

płaszczyzny drzwi pozioma szczelina wentylacyjna z kratką lub tuleje nawiewne. 

Ościeżnice metalowe. 

 



 

 

• Drzwi w pomieszczeniach biurowych – głównie płytowe pełne, w okleinie laminowanej. 

Ościeżnice HDF w okleinie w kolorze odpowiadającej skrzydłom. 

 

• Stolarka okienna PVC o wymiarach 100x200 oraz 200x200 montowana od poziomu  

+/-0,00 posadzki, w kolorze z zewnątrz 7016, od wewnątrz 9010. Okna uchylne  

i  rozwierane z funkcją rozszczelnienia, z klamką. 

• Świetliki dachowe łukowe o wymiarach 3,50x31,00 m- 4 sztuki/ segment hali  

(łącznie 12 sztuk). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ZDJĘCIE HALI Z WEWNĄTRZ 



 

 

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI- POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

POGLĄDOWY RZUT HALI 


