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S-Cabling dostawcą okablowania na Alchemię
Oto opis zaczerpnięty z oficjalnej strony internetowej kompleksu Alchemia: „ALCHEMIA to najnowocześniejszy
kompleks wielofunkcyjny w Trójmieście. ALCHEMIA to docelowo zespół 7 budynków o charakterze
wielofunkcyjnym. Sześć z nich realizowanych będzie w koncepcji wspólnej, czterokondygnacyjnej bazy, oferującej
usługi towarzyszące, na której posadowione będą wielokondygnacyjne wieże biurowe. Budynek siódmy stanowić
będzie architektoniczne zwieńczenie całej inwestycji oraz atrakcyjną dominantę, górującą nad skrzyżowaniem Alei
Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej. Inwestycja ze względu na swoją ponadczasową, elegancką architekturę oraz
innowacyjne rozwiązania funkcjonalne będzie wyznaczała nowe trendy w zagospodarowaniu przestrzennym
dzielnicy Oliwa – niezwykle dynamicznie rozwijającej się naukowo-biznesowej części Gdańska.
I etap ALCHEMII to dwa budynki biurowe: sześcio i ośmiokondygnacyjny, połączone wspólną czterokondygnacyjną
podstawą. Powierzchnia użytkowa do wynajęcia to 21.651 metrów kwadratowych. Prawie 16.700 metrów
kwadratowych zajmują powierzchnie biurowe najwyższej klasy. Blisko 4.600 metrów kwadratowych zajmuje
kompleks rekreacyjno-sportowy, oferujący 25 metrową pływalnię, salę sportową do gier zespołowych, strefę
wspinaczki, a także fitness, siłownię, salę cardio oraz inne atrakcje.
Oprócz
głównych
funkcji
inwestycji
przewidziano także ponad 550 metrów
kwadratowych z przeznaczeniem na restaurację.
Alchemia jest jedynym obiektem w Trójmieście
z tak bogatą ofertą usług towarzyszących funkcji
biurowej. Dopełnienie oferty stanowi niemal
400 miejsc parkingowych zlokalizowanych na
czterech poziomach.”
Okablowanie dopasowane do potrzeb
Inżynierowie firmy S-Cabling, dystrybutora
rozwiązań EXCEL w Polsce, przygotowali ofertę
szczegółowo dopasowaną do potrzeb inwestora.
Pan Tomasz Man dyrektor ds. IT: „Wybierając system okablowania na obiekty Alchemii zależało nam na wysokiej
jakości, znanej marce oraz parametrach rozwiązania, które wpasowałoby się w nasz budżet. Ważna była dla nas
również długoletnia gwarancja producenta.”
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Zastosowane rozwiązania
Podobnie jak w innych obiektach realizowanych przez firmę Torus na początku wykonano okablowanie pionowe
wraz z przyłączami dla operatorów telekomunikacyjnych. Okablowanie poziome instalowane było po
uzgodnieniach z najemcami. Bardzo ciekawym
rozwiązaniem było zastosowanie paneli rozdzielczych
wyposażonych w moduły kątowe, które wymuszają
boczne prowadzenie kabli krosowych. Pozwala to na
zaoszczędzenie miejsca w szafach dystrybucyjnych,
ponieważ nie ma potrzeby stosowania poziomych
prowadnic kabli.

Współpraca z firmą instalacyjną
W trakcie instalacji S-Cabling współpracował bardzo blisko z firmą instalacyjną, którą był przeszkolony partner
posiadający status Excel Cabling Partner (ECP).
Podczas szkoleo technicznych dla partnerów Excel kładzie bardzo duży nacisk nie tylko na część teoretyczną ale
także praktyczną co pozwala na zachowanie wysokich standardów instalacji.

