
Budynek mieszkalno-biurowy “SKY” jest najwyższym projektem 
konstrukcyjnym jaki kiedykolwiek widziano w Bietigheim-Bissingen. Będzie 
on miał 18 pięter i będzie zdecydowanie przewyższał pozostałe budowle w 
stolicy wspólnoty administracyjnej położonej nad rzekami Neckar oraz Enz. 
Nawet projektanci z firmy KMB w Ludwigsburgu, odpowiedzialni za projekt, 
byli zaskoczeni ogromem budynku mierzącego 67 metrów wysokości, który w 
pełni zasłużył na swoją nazwę. Początkowo firma Bietigheimer Wohnbau 
GmbH, będąca klientem, miała o wiele skromniejsze zamiary.  

W 2007 roku, miasto kupiło od rządu za 940,000 euro, część węzła 
transportowego położonego pomiędzy Carl-Benz-Straße, Bahnhofsstraße 
oraz linią kolejową. Marketing w tym miejscu początkowo okazał się trudny, 
dlatego też burmistrz miasta Jürgen Kessing zasugerował konstrukcję 
pojedynczego budynku którego wartością dodaną będzie atrakcyjność i 
rozpoznawalność. Dlatego też firma Bietigheimer Wohnbau GmbH zleciła 
architektom z biura  KMB opracowanie pięciopiętrowego biurowca. Z kolei 
KMB wysunęło propozycję wieżowca, po której pojawiły się wątpliwości co do 
finansowania takiego projektu, jednakże już pierwszy najemca od razu chciał 
wykorzystać pięć pięter dzięki czemu przystąpiono do realizacji projektu.

W fazie wstępnego projektu opracowano dziesięć różnych trójwymiarowych 
modeli wieżowców, wszystkie w programie Allplan. Ostatecznie zdecydowano 
się na wybór obecnego wariantu, którego budowa jest już na ukończeniu. 
Nieoczekiwanie, koncepcja została bezpośrednio zaakceptowana przez 
władze miasta w swej pierwotnej formie, pełne 18 pięter zostało 
zatwierdzone. Pierwsze 10 pięter jest przeznaczonych dla jednostek 
handlowych od 95 m² do 345 m² , natomiast górne 8 dla wspólnoty 
mieszkaniowej. 24 dwu- do czteropokojowych apartamentów o powierzchni 
od 70 do 170 metrów kwadratowych ze średnią ceną za metr wynoszącą 
4200 euro. Dwa penthousy, każdy obejmujący około 200 m²  na dwóch 
poziomach, to szczyt komfortu mieszkalnego. 

Bietigheimer Wohnbau GmbH reklamuje SKY Tower mod marką “BW indi-
vidual” , która wyznacza wysokie standardy pod względem lokalizacji, 
architektury, planów zagospodarowania przestrzeni, oraz materiałów i 
rozwiązań sprzętowych. W konsekwencji rozmiar nie jest jedyną rzeczą 
wyróżniającą wieżowiec SKY. Design elewacji sprawia że budynek przyciąga 
wzrok. Białe dynamicznie zakrzywione występy które pełnią rolę balkonów 
ciągnących się wzdłuż całego budynku są wbudowane między ciemniejsze, w 
pełni przeszklone, sekcje konstrukcji warstwowej.

ALLPLAN ARCHITEKTURA W PRAKTYCE

Sky-high
 SKY Tower Bietigheim-Bissingen, Niemcy
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Mieszkańcy wyższych pięter mają zagwarantowany fantastyczny widok na 
dolinę Enz, nie wspominając o świeżym górskim powietrzu, parkiet z 
prawdziwego drewna wraz z ogrzewaniem podłogowym, okna aluminiowe z 
potrójnymi szybami, wysokiej jakości instalacja wodno-kanalizacyjna oraz duże 
płytki. SKY jest tak samo dobry wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Projekt tego efektownego i ekskluzywnego giganta stanowił nie lada wyzwanie 
dla KMB oraz niezbędnych partnerów inżynieryjnych m. in. ekspertów od 
wiatru, aby zapewnić bezpieczne połączenie pokryć podłogowych na 
balkonach, będących przedmiotem działania ogromnych sił przy wysokich 
prędkościach wiatru. Ponadto niezbędne było wykonanie badań przyspieszenia 
podczas ruchów wieżowca. Kolejnym wyzwaniem była kontrola hałasu 
pochodzącego z pobliskiej stacji kolejowej. Wysoki na 60 metrów budynek 
wymaga także integracji drugiej windy oraz dodatkowej, przeciwpożarowej, 
klatki schodowej. 

“Używaliśmy Allplana od pierwszego projektu, aż do rysunków 
roboczych. W fazie projektowania, budynek został sporządzony 
w 3D aby pokazać klientowi oraz  departamentowi prawa 
budowlanego ,efekt  zmiennie ukształtowanych balkonów na 
każdym piętrze, co ostatecznie pomogło przekonać wszystkich o 
jakości projektu. 
Mike Geer, Architekt i urbanista, KMB

Fundamenty wieżowca zostały zalane w sierpniu 2014. Prace budowlane 
rozpoczęły się w tym samym miesiącu, a przybliżony czas realizacji to 2 lata, 
Bietigheim-Bissingen będzie mieć nową imponującą wizytówkę na przełomie 
lipca i sierpnia 2016. Natomiast różni użytkownicy budynku SKY będą mogli 
cieszyć się wysokiej jakości mieszkaniami i biurami ze spektakularnym 
panoramicznym widokiem.
KMB PLAN | WERK | STADT GmbH zostało założone 1 lipca 1995 przez  
architekta i urbanistę Dipl.-Ing. (Uni) Michael Kerker, inspektora Dipl.-Ing. 
(UAS) Uwe Müller oraz architekta Dipl.-Ing. (UAS) Jürgen Braunbeck. 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 
Cel: Budynek mieszkaniowo komercyjny 
Użyte oprogramowanie: Allplan Architektura
Dane projektu:
© Klient: Bietigheimer Wohnbau GmbH
© Architekt: KMB
©  Data rozpoczęcia budowy: sierpień 2014
©  Ukończenie: lipiec/sierpień 2016
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