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Kompleks Palaisquartier, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Mimo, że biurowiec NEXTOWER o wysokości 135 m zajmuje 
dopiero 17. miejsce pod względem wysokości na liście 
wieżowców znajdujących we Frankfurcie nad Menem, to nowy 
symbol zespołu architektonicznego Palaisquartier jest w pano-
ramie Frankfurtu szczególnym budynkiem. Kompleks położony 
przy alei handlowej Zeil, jednym z deptaków handlowych, gd-
zie osiąga się największe obroty w Europie, powstał w ramach 
realizacji projektu budowlanego i łączy w sobie funkcjonalność 
miejsca pracy, zakupów, relaksu i rozrywki.

W strefie śródmiejskiej, w której do roku 2004 znajdował 
się główny urząd pocztowy zbudowany w latach 50-tych 
ubiegłego wieku, architekt Massimiliano Fuksas (autor 
projektu centrum handlowego MyZeil) oraz biuro projektowe 
KSP Jürgen Engel Architekten (autorzy projektu w zakresie 
rekonstrukcji Thurn und Taxis Palais, hotelu Jumeirah, biurow-
ca NEXTOWER) zaprojektowali cztery budynki o różnych 
funkcjach użytkowych i oryginalnej architekturze. Dodatkowo 
pod powierzchnią kompleksu stanowiącą ok. 1,7 ha powstał 
największy śródmiejski parking we Frankfurcie (1396 miejsc).

Nowe centrum handlowe MyZeil zajmujące powierzchnię 
handlową 47.000 m2, na której na ośmiu poziomach znaj-
duje się ponad 100 sklepów, stanowi jedno z największych 
centrów handlowych i centrów rozrywki w Niemczech. 
Do architektonicznych ciekawostek budynku zalicza się 
pofałdowany szklany dach wraz ze szklanym systemem 
odpływu wody deszczowej w kształcie trąby oraz najdłuższe 
w Niemczech wewnętrzne ruchome schody o samonośnej 
konstrukcji i długości 46 metrów.

Pałac Thurn und Taxis Palais, który został zniszczony podczas 
II wojny światowej, a następnie odbudowany w stylu baro-
kowym według historycznego pierwowzoru, oferuje klientom 
detalicznym możliwość dokonania zakupów, wysokiej klasy 
usługi gastronomiczne, powierzchnie biurowe oraz miejsce 
organizacji imprez. W jednej z dwóch wież wchodzących 
w skład kompleksu Palaisquartier powstał hotel Jumeirah 
Frankfurt. Ten pięciogwiazdkowy hotel, składający się z 24 
pięter, oferuje 218 luksusowych pokoi i apartamentów, sale 
konferencyjne, salę balową oraz restaurację. Ostatni budy-
nek kompleksu Palaisquartier, czyli biurowiec NEXTOWER 
o wysokości 135 metrów, łączy 32 poziomy nowoczesnych 
powierzchni biurowych z nowatorską architekturą. Między 
innymi za nowoczesny sposób budowy i elementy techniczne 
budynku biurowiec NEXTOWER otrzymał od Niemieckie-
go Towarzystwa Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) 
wyróżnienie - złoty certyfikat.

W trakcie realizacji ww. przedsięwzięcia budowlanego 
planiści oprócz realizacji koncepcji efektywnego wykorzystania 
energii mieli na uwadze przede wszystkim jakość użytkową 
powierzchni biurowych. Zintegrowane emitery sufitowe w 
zakresie ogrzewania i klimatyzacji, otwierane okna w każdym 
pomieszczeniu oraz zintegrowana ochrona przed promieniami 
słońca gwarantują komfort termiczny i zdrowy mikroklimat 
pomieszczeń. 
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Zapotrzebowanie na energię niezbędną do zasilania sys-
temów ogrzewania i klimatyzacji w połowie pokrywa system 
geotermiczny, w kolejnych 30 procentach energia odzyskana 
z centrum handlowego i garażu podziemnego. Elementy 
wyposażenia technicznego systemu klimatyzacji i wentyl-
acji znajdują się w piwnicy, na piętrze przeznaczonym dla 
pomieszczeń technicznych na wysokości 80 m oraz na 
dachu budynku. W trakcie planowania miejsc przeznaczo-
nych na lokalizację wyposażenia technicznego szczególnym 
wyzwaniem było ograniczenie do minimum wstrząsów 
oddziaływujących na konstrukcję budynków w wyniku 
działania maszyn i urządzeń, zwłaszcza że niektóre z nich 
charakteryzują się dużymi gabarytami.

W trakcie instalacji np. urządzeń wentylacyjnych na 
podkładach żelbetowych należy w szczególności uwzględnić 
wymogi w zakresie izolacji od dźwięków materiałowych i 
przenoszonych przez powietrze. Aby spełnić te wymagania, w 
biurowcu NEXTOWER konieczne było odizolowanie agregatów 
odpowiedzialnych za pracę systemów klimatyzacji i wentylacji 
od konstrukcji budynku. Z pomocą pracowników działu tech-
nicznego firmy BSW przeprowadzono indywidualne obliczenia 
w zakresie lokalizacji wyżej wymienionych urządzeń. Oblicze-
nia pozwoliły wykluczyć ewentualny negatywny wpływ pracy 
urządzeń na jakość korzystania z pomieszczeń na wszystkich 
poziomach budynku. Na podstawie ustalonych wartości 
firma BSW opracowała antywibracyjne rozwiązania technicz-
ne z zastosowaniem izolacji elastycznej, która w znacznym 
stopniu ogranicza przenoszenie dźwięków materiałowych 
powstających podczas pracy urządzeń. Zastosowanie 
materiałów Regupol® BA, pasów materiału izolacyjnego 
z włókien gumowych z dodatkiem poliuretanu, ułożonych 
pod fundamentami urządzeń lub miejscami ich ustawienia 
służy jako izolacja aktywna i minimalizuje efekt przenoszenia 
dźwięku materiałowego do stropu żelbetowego. 

Planiści, inwestorzy oraz użytkownicy cenią pozytywne 
właściwości, jakimi charakteryzuje się materiał izolacyjny Re-
gupol® BA. W przypadku potrójnego ułożenia i częstotliwości 
12 Hz możliwe jest osiągnięcie izolacji dźwięków 
materiałowych na poziomie do 93%. Ponadto oferowane 
elastomery stwarzają doskonałe możliwości stosowania i 
obróbki materiału, tzn. można zarówno stosować izolacje na 
całej powierzchni, tak jak ma to miejsce w przypadku funda-
mentów urządzeń, jak również izolacje punktowe pod miej-
scem ustawienia agregatów dla obciążeń ruchomych o masie 
do 5.000 kg/m2. Materiał izolacyjny Regupol® BA prezentuje 
swoje mocne strony również przy zastosowaniu na zewnątrz 
budynków, jak np. miało to miejsce w przypadku montażu 
na dachu biurowca NEXTOWER. Pasy materiału izolacyjnego 
odporne na działanie wilgoci i ozonu mogą być stosowane w 
zakresie temperatur -20 °C do +80 °C.

Kontakt: BSW Polska  •  biuro@regupol.pl  •  www.bsw-wibroakustyka.pl
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Informacje w skrócie
Obiekt: Kompleks Palaisquartier, Frankfurt nad Menem
Inwestorzy: MAB Development Group B.V., Haga / Meyer 
Bergman Ltd., Londyn
Architekci: Massimiliano Fuksas, Rzym (centrum handlowe 
MyZeil)
Biuro projektowe KSP Jürgen Engel Architekten, Frankfurt/
Men (odrestaurowanie Thurn und Taxis Palais, hotelu Jumei-
rah, biurowca NEXTOWER).

Produkty firmy BSW
Pasy izolacyjne do stosowania pod posadzkami z jastrychu 
Regupol® BA

http://www.bsw-wibroakustyka.pl

