Pozytywny wymiar przestrzeni / Positive dimension of the space

“Tworzenie wyjątkowej architektury jest współdziałaniem twórców, inwestorów i inżynierów. Jest wzajemnym rozumieniem potrzeb i oczekiwań. Tworzenie architektury to wymiana myśli, idei i koncepcji. Tylko wówczas można tworzyć
formy, będące dialogiem człowieka z przestrzenią, dialogiem funkcji i emocji.
Projektowanie obiektów funkcjonalnych, ekonomicznych a zarazem unikalnych estetycznie nie jest kompromisem.
Jest rezultatem wiedzy, doświadczenia i umiejętności. W naszym biurze wiemy, jak istotna jest nie tylko przyjazna
współpraca ale także profesjonalizm i skuteczność całego procesu inwestycyjnego.”

“Creating exceptional architecture means joint work of architects, investors and engineers. It involves a mutual understanding of needs and expectations. Creating architecture means an exchange of thoughts, ideas and concepts.
These elements are indispensable for creating forms that constitute a dialogue between man and space, function and
emotions.
“Designing buildings that are functional, cost-effective and at the same time unique in terms of aesthetics is not a
compromise. It is a combination of knowledge, experience and skills. In our office, we know very well the importance
of friendly cooperation but above all of professionalism and an efficiently conducted investment process.”

Biuro

Pracownia APA Zalewski Bubak (marka spółki APA Baza Architekci sp. z o.o.) działa ponad 12 lat. Ten czas to
świadectwo naszych pełnych entuzjazmu zmagań, mających na celu dostarczenie naszym klientom najwyższej
jakości architektury a nam satysfakcji z jej tworzenia. Z równym zaangażowaniem podejmujemy wyzwania projektowe o skrajnie różnej skali i funkcji, poszukując każdorazowo optymalnego estetycznie, inżyniersko, funkcjonalnie i
ekonomicznie rozwiązania.
Nasze doświadczenie obejmuje również współpracę międzynarodową. W gronie naszych klientów znaleźli się min:
RTKL Associates Inc. Oraz LM Developments.

Office

The APA Zalewski Bubak Office (the brand name of the partnership APA Baza Architekci Sp. z o.o.) was established
over twelve years ago. These years bear testimony to our enthusiasm-driven efforts to provide our clients with high
quality architecture and us with satisfaction from designing it. We approach each of our designing challenges (which
vary greatly in their scale and function) with equal commitment and always look for an optimum solution in terms of
aesthetics, engineering, function and cost-effectiveness.
Our experience involves also international cooperation. Our clients include, inter alia:
RTKL Associates Inc. and LM Developments.

Oferta

Największą satysfakcję sprawia nam udział w przeprowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego, od analizy
chłonności działki oraz wykonalności inwestycji, poprzez koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy,
prowadzenie procesu formalno-prawnego związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekty wnętrz, po
nadzór autorski.
Nasze bogate doświadczenie obejmuje:
Logistykę i przemysł
Budynki biurowe
Obiekty komercyjne
Architekturę mieszkaniową
Rezydencje

Our offer

Nothing gives us more satisfaction than executing a complete investment process – from analysing the plot’s capacity and the investment feasibility, through preparing concepts, a building permit design and a detailed design, cost
estimates, dealing with the formal and legal issues related to obtaining building permit, interior design, to finally design
supervision.
Our vast experience covers:
Logistics and industry buildings
Office buildings
Commercial buildings
Housing architecture
Residences

Projekt / Project
Siedziba,
magazyn centralny /
Headquarters,
logistics center
Lokalizacja / Location
Cholerzyn, Kraków
Klient / Client
INTERSPORT Polska S.A.
Realizacja / Constr.
2007-2008
Powierzchnia / Area
Etap I / Phase I:
4.000 m2
Etap II / Phase II:
8.600 m2
Nagroda
budowa roku /
Construction
of the year awarded

INTER

RSPORT
INTERSPORT

Inwestycja połozona w Cholerzynie, w gminie Liszki, w bezpośrednim
sąsiedztwie strefy lotniska w Balicach,
obwodnicy Krakowa,z dogodnym dostępem do autostrady A4, W pobliżu Woli
Justowskiej – rezydencjonalnej dzielnicy
Krakowa, na terenie prężnie rozwijającej
się strefy przemysłowej i logistycznej.
Forma architektoniczna wynika z charakteru prowadzonej przez INTERSPORT
POLSKA S.A. działalności. Najbardziej
eksponowaną, reprezentacyjną część stanowi budynek biurowy. W swojej estetyce
nawiązujące do ekologicznego, promującego zdrowy tryb życia. Forma budynku
łączy w sobie współczesną stylistykę architektoniczną, i tradycyjne zasady (trójpodział elewacji: podstawa, rozwinięcie,
zwieńczenie, kolumny,) spotykane w -szeroko rozumianych- klasycznych budowlach. Historia uczy, że wznoszone wg tych
zasad budynki zachowują ponadczasową
świeżość wobec przemijających trendów.
Technologia automatycznego magazynowania i dystrybucji towarów została opracowana we współpracy z firmą Miebach
Logistik.

Projekt / Project
Biurowiec /
Office building
Lokalizacja / Location
Balice, Kraków
Klient / Client
Consultronix S. A.
Realizacja / Constr.
Pozwolenie na
budowę 2011 /
Building permit 2011
Powierzchnia / Area
8.000 m2

Consultronix

Projekt / Project
Siedziba,
magazyn centralny /
Headquarters,
logistics center
Lokalizacja / Location
Siechnice, Wrocław
Klient / Client
TIM S.A
Realizacja / Constr.
2009
Powierzchnia / Area
15.000 m2
Nagroda
budowa roku /
Construction
of the year awarded

Specjalna
strefa
aktywności ekonomicznej w
Siechnicach pod Wrocławiem to
„przyjazny” dla inwestorów obszar przeznaczony pod zabudowę przemysłową i komercyjną.
Dynamiczny – w ostatnich latach
- rozwój największej obecnie w
kraju hurtowni kabli artykułów  
elektroenergetycznych – TIM S.A.
i związana z tym konieczność
reorganizacji systemu logistycznego, spowodowały decyzję o
zakupie 18 hektarowej działki
w Specjalnej strefie aktywności
ekonomicznej w Siechnicach.
Długofalowa,  zaplanowana na
kilka etapów inwestycja obej-

muje – docelowo - budowę hali magazynowej o docelowej powierzchni 40.000 m2,
placu składowania bębnów kablowych o
powierzchni 40m2 oraz budynku biurowego
– siedziby Firmy o powierzchni 5.000 m2.
W pierwszym etapie powstanie hala magazynowa o powierzchni 10.000 m2, wraz
z zapleczem socjalnym i technicznym, placu
składowego o powierzchni 20.000 m2 oraz
budynku administracyjno biurowego o powierzchni 2.500 m2.
We współpracy z Miebach Logistik opracowano jeden z najnowocześniejszych w Polsce
w pełni zautomatyzowany system magazynowania i dystrybucji towarów.
Forma zaprojektowanych budynków ma na
celu podkreślenie nowoczesnego i dynamicznego wizerunku Firmy TIM S.A. Budynek

administracyjno – biurowy, to odpowiedź
na potrzebę stworzenia, przyjaznego, podatnego na reorganizację oraz rozbudowę
środowiska pracy, mającego definiować poczucie przynależności do zespołu, inspirować
do efektywnego działania oraz umożliwiać
możliwie efektywną komunikację i integrację
pomiędzy poszczególnymi działami firmy.
Forma architektoniczna jest wynikiem utylitarnych założeń inwestycji, a także próbą
wizualnej identyfikacji charakteru i potencjału Firmy.
Forma wstęgi zastosowana w elewacji symbolicznie łączy przeszłość z przyszłością
Firmy. To spojrzenie w przyszłość oparte na
solidnych fundamentach ekonomicznych i organizacyjnych.

NASZE

REALIZACJE

W WILKOWICKIEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

gmina Wilkowice

liczba ludności: 11.112 os.
powierzchnia : 32 km2
gęstość zaludnienia: 347,2 os./km2

WILKOWICKA STREFA EKONOMICZNA
gmina

WILKOWICE

Projekt / Project
Fabryka /
Industrial facility
Lokalizacja / Location
Wilkowice,
Bielsko-Biała
Klient / Client
LENKO S.A.
Realizacja / Constr.
Budowa w toku /
Construction
in progress

Lenko

Powierzchnia / Area
30.000 m2

S.A.

ADAMUS

zakład produkcyjny
Projekt / Project
Siedziba /
Headquarters
Lokalizacja / Location
Wilkowice,
Bielsko-Biała
Klient / Client
ADAMUS
Realizacja / Constr.
2009
Powierzchnia / Area
6.000 m2

Projekt / Project
Siedziba /
Headquarters
Lokalizacja / Location
Wilkowice,
Bielsko-Biała
Klient / Client
NOBILE
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2009
Powierzchnia / Area
4.000 m2

Projekt / Project
Siedziba,
magazyn centralny /
Headquarters,
logistics center
Lokalizacja / Location
Rząska, Kraków
Klient / Client
Motogama
Realizacja / Constr.
2006
Powierzchnia / Area
4.000 m2

MOTOGAMA

Zestawienie metalicznych materiałów elewacyjnych z drewnianym deskowaniem
i stolarką, to łagodzenie surowości wynikającej z przyjętej – i uzasadnionej ekonomicznie –
technologii. Pionowe, nieregularne podziały elewacji mają za zadanie przyciągać uwagę
pasażerów przejeżdżających tędy z dużą prędkością samochodów „znużonych” horyzontalnym charakterem mijanej w miarę poruszania się autostradą rzeczywistości. To pierwszy
większych rozmiarów obiekt widziany przy wjeździe do Krakowa od strony Katowic. Ma zatem,
przyciągać uwagę i stać się charakterystycznym punktem dla podróżujących oraz elementem
identyfikującym użytkownika obiektu.

Projekt / Project
Siedziba /
Headquarters
Lokalizacja / Location
Kraków
Klient / Client
MOFO Instalacje
Realizacja / Constr.
Budowa w toku /
Construction
in progress
Powierzchnia / Area
500 m2

biurowiec

MOFO
instalacje

Projekt / Project
Hala magazynowa /
Warehouse
Lokalizacja / Location
Niepołomice, Kraków
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2009
Powierzchnia / Area
2.000 m2

rexton hala

magazynowa

Projekt / Project
Biurowiec /
Office building
Lokalizacja / Location
Kraków
Klient / Client
Herbowo

biurowiec HERBOWO

Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2012
Powierzchnia / Area
5.000 m2

Projekt / Project
Siedziba,
magazyn centralny /
Headquarters,
logistics center
Lokalizacja / Location
ul. Półłanki, Kraków
Klient / Client
Ateneum
Realizacja / Constr.
2007-2008
Powierzchnia / Area

ATENEUM

Projekt / Project
Fabryka /
Industrial facility
Lokalizacja / Location
Trzyciąż, Kraków
Klient / Client
BITNER
Realizacja / Constr.
2000-2012
Powierzchnia / Area
Etap I-VI / Phase I-VI:
16.000 m2
Etap VII / Phase VII:
15.000 m2

BITNER

Projekt / Project
Siedziba /
Headquarters
Lokalizacja / Location
Zabierzów, Kraków
Klient / Client
INTech
Realizacja / Constr.
2003-2004
Powierzchnia / Area
1.800 m2

Obiekt magazynowo
biurowy zlokalizowany w Brzeziu (Gm. Zabierzów), w enklawie
gruntu przeznaczonej pod budownictwo komercyjne, w okolicy
kojarzonej raczej z zabudową
willową i podmiejską. Zarówno
forma części biurowej – odwołująca się bezpośrednio do tradycji
domów jurajskich, ze wszystkimi
ich atrybutami - jaki i sposób potraktowania elewacji części magazynowej, są próbą dialogu z kontekstem miejsca. Dopasowania się
zarówno do skali, jak i charakteru
typowej dla tego terenu tradycyjnej zabudowy jednorodzinnej
poprzez rozdrobnienie i zróżnicowanie tektoniki elewacji.
W projekcie tym połączenie tradycyjnej formy ze współczesną
technologią i detalem architektonicznym, dało przewrotny efekt w
postaci wrażenia przejazdu przez
małe miasteczko, z rzędem domów usytuowanych wzdłuż ulicy.

INTech

Zakład
przemysłowy
położony w Trzyciążu przy drodze
krajowej pomiędzy Skałą, a Wolbromiem. Teren Zakładu należał kiedyś
do POM-u. Nowopowstająca fabryka początkowo wykorzystywała
istniejące zabudowania o powierzchni około 2000m2. W miarę rozwoju
firmy konieczne było adaptowanie
oraz budowa coraz to nowych hal
produkcyjnych, magazynowych oraz
przestrzeni socjalnych i biurowych, a
także, co najważniejsze czuwanie nad
właściwymi relacjami funkcjonalno przestrzennymi oraz komunikacyjnymi
zarówno w skali pojedynczych budynków, jak i urbanistycznej.
Pierwszą „poważną” inwestycją byłą
rozbudowa – w oparciu o istniejący
budynek – przestrzeni biurowej. W
2001 firma wzbogaciła się o reprezentacyjny hall oraz szereg pomieszczeń
biurowych o wysokim standardzie.
Do chwili obecnej Zakład powiększył
swoją powierzchnię produkcyjno –
magazynową do 14000m2 Stylistyka nowopowstających obiektów
wywodzi się w prostej linii z estetyki
przemysłowej.

Projekt / Project
Zakłady kablowe /
Cable factory
Lokalizacja / Location
Trzyciąż
Klient / Client
Bitner
Realizacja / Constr.
2001-2008
Powierzchnia / Area
Etap I-VI / Phase I-VI:
16.000 m2

BITNER zakłady kablowe

Projekt / Project
Biblioteka /
Library
Lokalizacja / Location
Cholerzyn, Kraków
Klient / Client
INTERSPORT Polska S.A.
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2008

NYSA

biblioteka miejska

KIEV

SCHOLUDENKO

Projekt / Project
Centrum biznesowe /
Business center
Lokalizacja / Location
Kijów
Klient / Client
Raiffeisen Evolution
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2012
Powierzchnia / Area
100.000 m2

Projekt / Project
Biurowiec /
Office building
Lokalizacja / Location
Trzyciąż, Kraków
Klient / Client
INTERKRĄŻ Sp. z o.o.
Realizacja / Constr.
Budowa w toku /
Construction
in progress

hala
produkcyjna

Powierzchnia / Area
6.000 m2

Projekt / Project
Centrum logistyczne /
Logistics center
Lokalizacja / Location
Warszawa
Klient / Client
POLAMER
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2009
Powierzchnia / Area

centrum

logistyczne

Wieliczka
osiedle

mieszkaniowe

Projekt / Project
Osiedle
mieszkaniowe /
Residential
Lokalizacja / Location
Wieliczka
Klient / Client
LM Developments
Realizacja / Constr.
Pozwolenie
na budowę /
Building permit
2008
Powierzchnia / Area
45.000 m2
Współpraca /
Cooperation
APA Markowski

Projekt / Project
Apartamentowiec /
Apartment building
Lokalizacja / Location
ul.Wrocławska,
Kraków
Klient / Client
Tętnowski
Development
Realizacja / Constr.
Budowa w toku /
Construction
in progress
Powierzchnia / Area
9.500 m2

Kraków

Tętnowski Development

ul.Wrocławska

ul.Wrocławska

Projekt / Project
Dom pasywny /
Energy-efficient home
Lokalizacja / Location
Bielsko-Biała
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
Pozwolenie
na budowę /
Building permit
2010
Powierzchnia / Area
400 m2

dom pasywny

dom
za ekranem

Projekt / Project
Dom jednorodzinny /
Single-family house
Lokalizacja / Location
Kraków
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2010
Powierzchnia / Area
500 m2

Projekt / Project
Willa / Villa
Lokalizacja / Location
Wrocław
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
2008-2009
Powierzchnia / Area
630 m2

Willa
we Wrocławiu

wnętrza

Projekt / Project
Biurowiec /
Office building
Lokalizacja / Location
Rzeszów
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
Koncepcja
architektoniczna /
Concept design
2012
Powierzchnia / Area
2.500 m2

Willa
przy al.Kasztanowej

Projekt / Project
Willa / Villa
Lokalizacja / Location
al.Kasztanowej,
Kraków
Klient / Client
Prywatny / Private
Realizacja / Constr.
2002-2004
Powierzchnia / Area
500 m2

Projekt / Project
Siedziba,
magazyn centralny /
Headquarters,
logistics center
Lokalizacja / Location
Cholerzyn, Kraków
Klient / Client
INTERSPORT Polska S.A.
Realizacja / Constr.
2007-2008
Powierzchnia / Area
4.000 m2

APA Baza Architekci Sp. z o. o.
ul.Herzoga 5, 30-252 Kraków
tel. +48 12 429 71 39
fax. +48 12 429 71 49
studio@apa.pl

www.apa.pl

