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Wzniesienie budynku biurowego zlokalizowanego w centrum ParyŜa, które wymagało 
zachowania istniejącej fasady i stworzenia duŜych wewnętrznych rozpiętości do 
optymalnego wykorzystania przestrzeni. Belki aŜurowe z regularnymi otworami zapewniły 
moŜliwość integracji konstrukcji i instalacji co zminimalizowało obszar zajmowany przez 
stropy. 
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1. Uzyskane efekty 

� Odnowienie budynku zbudowanego w latach 60-tych XX wieku, w celu stworzenia 
duŜych, otwartych przestrzeni w wysokiej jakości biurowcu w jednej z najbardziej 
prestiŜowych dzielnic ParyŜa. 

� Projekt obejmował zachowanie istniejącej fasady budynku, co narzuciło ograniczenia 
w wyborze technologii budowy. 

� Utworzenie otwartych przestrzeni biurowych o powierzchni 1200 m2 bez pośrednich 
słupów. 

� Rozpiętości stropów do 14 m. 

� Integracja instalacji i belek aŜurowych pozwoliła na minimalizację przestrzeni 
zajmowanej przez stropy. 

� Budowa ukończona w przeciągu 22 miesięcy. 

 

2. Stropy o du Ŝej rozpi ętości 

Stara siedziba główna Française Compagnie de l'Afrique Occidentale została odnowiona 
według projektu architekta Antony Béchu. Budynek ten został pierwotnie zbudowany 
w latach 60-tych XX wieku, blisko Muzeum Guimet. Aktualnie właścicielem jest 
amerykański fundusz inwestycyjny Whitehall, który zapragnął zaoferować wysokiej jakości 
budynek, aby spełnić oczekiwania najemców, w zakresie komfortu, technologii 
i elastyczności uŜytkowania. 

Oprócz fasady duŜa część głównej struktury budynku została zburzona, tak więc ogólna 
geometria budynku została zachowana. Wymóg ten ułatwił administracyjne postępowanie 
prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę. Stan po wyburzeniu części budynku 
pokazano na Rys. 2.2. Całkowita powierzchnia znacznie wzrosła i uzyskano duŜe przestrzenie 
po 1200 m2 bez pośrednich słupów kaŜdej kondygnacji. 

Projektanci zaniechali uŜycia Ŝelbetowych stropów na korzyść stropów opartych na stalowych 
aŜurowych belkach o rozpiętości ponad 14 m. Wysokość konstrukcyjna tych belek wynosi 
tylko 360 mm, a grubość płyty 140 mm. Regularnie rozmieszczone otwory w belkach 
aŜurowych pozwoliły na przejście kanałów klimatyzacji i osiągnięcie integracji konstrukcji 
i instalacji w tej samej pionowej strefie w celu zminimalizowania ogólnych grubości stropów. 

Ten złoŜony projekt został ukończony w przeciągu 22 miesięcy z powodu zastosowania do 
robot poniŜej poziomu terenu metody “od góry do dołu”, która pozwoliła na prace powyŜej 
i poniŜej parteru jednocześnie z poziomu parteru. 
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Fotografia CEDAM 

  

Rys. 2.1 Stan po wyburzeniu oryginalnego ramowego szkieletu Ŝelbetowego 

 

 

 
Rys. 2.2 Rzut budynku i przekrój poprzeczny pokazujący belki o duŜej rozpiętości 
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3. Zespół projektowy 

Klient: 2C21 Whitehall 

Pełnomocnik klienta: Sorif, groupe Vinci 

Architekt: Antony Béchu 

Konstruktor: Terrell Rooke Associés 

Wykonawca konstrukcji stalowej: SMSL 

 

4. Literatura 

“Les immeubles de bureaux à plateaux libres” – Les carnets de l’acier n°8. Août 2003. 
ARCELOR. 
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