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PROMOCJA

MOSTOSTAL WARSZAWA

miejsca

onsorcjum pod kierownictwem Mostostalu Warszawa, złożone
z firmy Promost Consulting z Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej
i Politechniki Warszawskiej, wybudowało w Błażowej innowacyjny most
drogowy z materiałów kompozytowych — jeden z nielicznych w Europie
i największy na świecie pod względem rozpiętości przęsła. Jego budowa
była częścią projektu badawczego Com-bridge. Budowa przeprawy
współfinansowana była z programu Demonstrator+ realizowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do budowy mostu użyto materiałów
stosowanych powszechnie w przemysłach kosmicznym, lotniczym,
samochodowym i sportowym (np. bolid Formuły 1). Włókna szklane i węglowe
umożliwiły uzyskanie lekkiej, wytrzymałej i odpornej na korozję konstrukcji.
Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP ustanowił światowy rekord
rozpiętości przęsła. Jego budowa była możliwa dzięki współpracy przemysłu
i nauki pod kierownictwem Mostostalu Warszawa.
www.mostostal.waw.pl

19. DZIELNICA

19.

Dzielnica to nowe osiedle w centrum Warszawy, które niezmiennie
przyciąga ludzi ceniących miejski styl życia oraz entuzjastów
dobrego, nowoczesnego designu. Nieprzeciętna, minimalistyczna architektura
autorstwa prestiżowej pracowni JEMS Architekci przyniosła 19. Dzielnicy
liczne nagrody m.in.: I miejsce w konkursie Najlepszy Projekt Mieszkaniowy
2012-15 w kategorii Zespół Budynków Wielorodzinnych (PZFD), tytuł Najlepszy
Budynek Wielorodzinny w Polsce 2000-12 (nagroda główna w konkursie Życie
w architekturze, „Architektura Murator”). Za odzyskanie poprzemysłowych
terenów i stworzenie nowego modelu dzielnicy 19. Dzielnica otrzymała w 2015 r.
I nagrodę w ogólnopolskim konkursie ministra środowiska Projekt: Przestrzeń.
Aktualnie w budowie jest trzeci etap 19. Dzielnicy.
www.19dzielnica.pl

DYNAMICZNY ROZWÓJ
HOTELI W RODZINIE IBIS

R

odzina ibis to światowy lider hoteli klasy ekonomicznej, oferujący
gościom prostotę, nowoczesność oraz dobre samopoczucie. Sieć
rozwija się w dynamicznym tempie, stawiając na nowoczesny wystrój wnętrz
oraz wysoką jakość usług. Design służy tutaj do opowiedzenia pewnej
historii, która umożliwia dostarczenie gościowi wyjątkowego doświadczenia.
Już 1 kwietnia 2016 otwarte zostaną trzy nowe obiekty marki w Polsce oraz
na Węgrzech. W centrum stolicy Dolnego Śląska goście będą korzystać
z udogodnień hotelu ibis Wrocław Centrum, w którym pokoje „Sweet Room”
by ibis zostały wyposażone zgodnie z najnowszym standardem marki.
Na Węgrzech, Grupa Hotelowa Orbis wprowadza markę ibis Styles,
której każdy obiekt charakteryzuje się indywidualnym wystrojem wnętrz.
Do użytku oddany zostanie hotel ibis Styles Budapest Center, którego
tematem przewodnim będą kultowe gry komputerowe. Drugi obiekt to
ibis Styles Budpest City, gdzie jako główny motyw wybrano rower.
www.ibis.com

PAŁAC ŻELECHÓW
SPA & WELLNESS

P

ałac Żelechów SPA & Wellness to kameralny, luksusowy obiekt
zlokalizowany w województwie mazowieckim 87 km od Warszawy.
Swoją wyjątkowość zawdzięcza połączeniu XVIII-wiecznej architektury
i zabytkowego klimatu z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem.
Położony jest na terenie zabytkowego ośmiohektarowego parku. 75 pałacowych
pokoi oraz apartamentów, sala balowa, restauracja oraz sale bankietowokonferencyjne wyróżnia stylowa architektura o wyrafinowanym i ciepłym
charakterze. Strefa Spa to prawdziwy skarb, ukryty w pałacowych wnętrzach,
to enklawa innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych
przygotowanych na bazie dwóch ekskluzywnych marek kosmetyków.
Wyjątkową i niecodzienną atrakcją jest pałacowy browar, w którym warzone jest
piwo z naturalnych składników, według receptur uznanych piwowarów.
www.palaczelechow.eu
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