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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

O statni spektakularny
rozwój technologii bu-
dowlanych miał miej-
sce na początku XX

wieku wraz z dojściem do głosu
modernistycznych idei poprawia-
nia jakości życia. Hasła głoszone
przez naszych poprzedników, sku-
piające się na upowszechnieniu
dostępu do mieszkania, szły w pa-
rze z rozwojem technologii gwa-
rantujących te możliwości. Po
zmianach w uwarunkowaniach

Prefabrykacja w MPP

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – Aleja Dębowa we Wrocławiu
Wizualizacja udostępniona przez MPP

1) Maćków Pracownia Projektowa; mackow@mackow.pl

Zbigniew Maćków1)

Zespół zabudowy wielorodzinnej – Ogrody Graua we Wrocławiu Fot. M. Lulko



4511/2020 (nr 579)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

rynkowych, zarówno presja społeczna,
jak i model biznesu deweloperskiego nie
sprzyjały rozwojowi nowych metod pre-
fabrykacji. Rozdrobnienie rynku dewelo-
perskiego nie szło w parze z niezbędny-
mi dużymi nakładami finansowymi na
rozwój i modernizację fabryk domów, któ-
re wymagałyby dużego kapitału na starcie.
Obserwując te procesy od przeszło 25 lat,
zauważamy, że jest to jedna z głównych
przyczyn ciągłego deficytu w bilansie
mieszkaniowym, skutkującego stałym
wzrostem cen i niedostępnością miesz-
kań. W naszej pracowni projektowej
(Maćków Pracownia Projektowa – MPP)
chcemy eksplorować potencjał, jaki da-
ją zarówno niewykorzystane inwestycyj-
nie tereny, jak i technologia prefabryka-
cji w nowej, modułowej odsłonie. MPP
w swoich poszukiwaniach i pracach eks-

perymentalnych zajmuje się zrozumie-
niem przyczyn regresu współczesnych
technologii budowlanych i związanego
z tym kryzysu na rynku mieszkaniowym,
który skutkuje coraz mniejszą liczbą do-
stępnych mieszkań. Stąd mocna koncen-
tracja na idei obiektów całkowicie prefa-
brykowanych, montowanych na działce
w kilka dni przez wyspecjalizowaną eki-
pę. Pozwala to uniezależnić cenę realiza-
cji od coraz bardziej kapryśnego rynku
usług z powszechnym brakiem siły robo-
czej i powiązanym z tym zanikaniem
kompetencji w budowaniu. Jednocześnie
pracownia dostrzega nowe tendencje
społeczne związane z dużą mobilnością
ludzi, dynamiką rynku pracy i rozluźnie-
niem więzi rodzinnych. Prowadzi to
do przetasowań na rynku typologii
mieszkaniowych oraz nowych preferen-

cji pokolenia rozpoczynającego domina-
cję konsumencką. Zmiana formuły: wła-
sność na długoterminowy najem, ekono-
mia współdzielenia i umiar w oczekiwa-
nym programie funkcjonalno-przestrzen-
nym wytwarzają potrzebę na nowe typo-
logie zamieszkiwania.

W opracowywanych projektach sta-
wiamy sobie zadanie propagowania no-
wych typologii zamieszkiwania odpo-
wiadających bardziej na potrzeby współ-
czesnego mieszkańca dużych miast,
ale przede wszystkim dążenie do obale-
nia mitu o nieciekawych, powtarzalnych
budynkach i słabej jakości prefabrykacji.
Wierzymy, że jest dokładnie odwrotnie.
Chcemy, aby filozofia myślenia inży-
nierskiego zastąpiła postrzeganie miesz-
kania jako jednego z aktywów na wą-
skim rynku inwestycyjnym.
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