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Galeria Handlowa to budynek o innowacyjnej bryle, 
charakteryzujący się klarowną, czytelną formą oraz 
ciekawym układem przestrzennym. Jest bardzo dobrze 
dostosowany do miejsca, w którym powstanie. Właściwa 
jest skala wielkości, bardzo dobrze został rozplanowany 
przestrzennie, świetne zaplanowano jego funkcje.

Opis budynku
handlowo-usługowego
Opis budynku
handlowo-usługowego

Centrum handlowe miasta Stalowa Wola!
Galeria ulokowana obok dworca PKP i PKS
Sieć handlowa - Tesco, Carrefour i inne!

Nasze ATUTY!Nasze ATUTY!



Zapraszamy do współpracy! Cerny Studio-21 Sp.j.
 37-450 Stalowa Wola
 Al.Jana Pawła II 51
 mobile: +48 600 149 538
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Galeria Prima znajduje się w samym sercu handlowym  Stalowej Woli przy ulicy Okulickiego, w pobliżu dworca PKS 
i stacji kolejowej PKP. Na przeciwko galerii znajduje się hala targowa, przy hali rozciąga się duży plac targowy, 
który jest  największym  targowiskiem na podkarpaciu odwiedzanym przez  tysiące ludzi. W najbliższym 
sąsiedztwie usytuowanych jest wiele pawilonów handlowych oraz mniejszych i większych sklepów. Miejsce to  jest 
największym i najbardziej znanym miejscem handlowym w St. Woli i okolicach. 

Stalowa Wola jest największym miastem powiatu stalowowolskiego.  

 miasto Stalowa Wola 66 000 mieszkańców 
  powiat stalowowolski 110 000 mieszkańców 
 powiat niżański (odległość 9 km) 68 000 mieszkańców 
 powiat tarnobrzeski (odległość 29 km) 54 000 mieszkańców 
 powiat sandomierski (odległość 29 km) 81 000 mieszkańców 

Najbliższe miasta z galeriami handlowymi:

 Sandomierz 29 km 
 Rzeszów 70 km 
  Lublin 100 km 
 Kielce 122 km 

W III kwartale 2011r.  zostanie otwarta  trzy kondygnacyjna Galeria Handlowa o pow. do 5000 m2 z podziemnym 
parkingiem.  Galeria będzie jednym z najnowocześniejszych budynków w Stalowej Woli, jeśli chodzi o formę 
i bryłę. Funkcja budynku posiada galeriowe rozwiązanie. Wszystkie kondygnacje spięte są windą , która biegnie od 
parkingu podziemnego aż  po dach zielony. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 
pozbawiony jest barier komunikacyjnych. Na elewacji pojawić się mają gwarantujące trwałość: szkło i aluminium, pozbawiony jest barier komunikacyjnych. Na elewacji pojawić się mają gwarantujące trwałość: szkło i aluminium, 
oraz nowoczesne okładziny elewacyjne i laminaty nie ulegające szybko zniszczeniu i niewymagające częstej 
konserwacji. Elewacje budynku rozwiązano jako fasady strukturalne lub  systemy fasad wentylowanych. 

Galeria Handlowa to budynek o innowacyjnej bryle, charakteryzujący się klarowną, czytelną formą oraz ciekawym 
układem przestrzennym. Jest bardzo dobrze dostosowany do miejsca, w którym powstaje. Właściwa jest skala 
wielkości, bardzo dobrze został rozplanowany przestrzennie, świetne zaplanowano jego funkcje. Pomiędzy 
projektowanym budynkiem, a istniejącym blokiem mieszkaniowym zadbano o zagospodarowanie terenu zielenią projektowanym budynkiem, a istniejącym blokiem mieszkaniowym zadbano o zagospodarowanie terenu zielenią 
jako naturalną otuliną i barierą, która pełni rolę wyciszającą hałas i izolującą przez przepływem ludzi. Teren ten 
zawiera zieleń niską i wysoką, oraz elementy małej architektury.

Przestrzeń na zewnątrz budynku przy wejściu głównym jest otwarta, co od strony ronda dało bardzo dobry efekt 
urbanistyczny. Centralne wejście podkreślone zostało dominantą w postaci szklanego walca, wbitego w  narożnik 
budynku. W przestrzeni przed budynkiem pojawią się elementy małej architektury: stojaki na rowery, ławki, 
rośliny w donicach.

Wśród atutów tego projektu wymienia się także świetnie zaplanowany podział przestrzeni wewnątrz budynku. Wśród atutów tego projektu wymienia się także świetnie zaplanowany podział przestrzeni wewnątrz budynku. 
Jednym z najbardziej efektownych elementów jest holl w parterze, który jest doświetlony światłem naturalnym, 
wpadającym przez świetlik w dachu i biegnącym przez otwory w każdej kondygnacji. Wokół „duszy” budynku 
skoncentrowana jest komunikacja pionowa - schody i winda oraz komunikacja pozioma, biegnąca dookoła „duszy”, skoncentrowana jest komunikacja pionowa - schody i winda oraz komunikacja pozioma, biegnąca dookoła „duszy”, 
zapewniająca dobrą dostępność do lokali handlowych. Zastosowanie galeriowego układu, daje możliwość łatwej 
penetracji poszczególnych kondygnacji handlowych. Holl w parterze jest centralnym miejscem obiektu; miejscem 
spotkań, widocznym z każdej kondygnacji. W celu uatrakcyjnienia tego miejsca przewiduje się tam fontannę oraz 
elementy zieleni, biegnącej przez wszystkie piętra. 

W kondygnacji parteru o powierzchni użytkowej - 672 mW kondygnacji parteru o powierzchni użytkowej - 672 m2 i I  piętra o pow. 963 m2 znajdować się będą sklepy 
znanych marek z branży kosmetycznej, odzieżowej, galanteryjnej, cukierniczej, a także kwiaciarnia, jubiler, 
zegarmistrz.

Trzecia kondygnacja o pow. 885 m2 + balkony  o powierzchni 60 i 80 m2  przewidziana została pod studio urody, 
solarium, fryzjera, kosmetyczkę oraz małą gastronomię (kawiarnia, restauracja).

Powierzchnia „dachu zielonego” udostępniona będzie dla klientów w godzinach otwarcia galerii może pełnić rolę 
placu zabaw dla dzieci oraz miejsce relaksu dla dorosłych. 

Na wszystkich kondygnacjach naziemnych zaprojektowano ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób Na wszystkich kondygnacjach naziemnych zaprojektowano ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne dla służb porządkowych. Przewidziano także drugą klatką 
schodową- ewakuacyjną.

W kondygnacji podziemnej zlokalizowano parking z  systemem parkingowym na 30 stanowisk postojowych oraz 
zaplecze techniczne w skład którego wchodzą:

 pomieszczenie na odpady wyposażone w prasę na odpady opakowaniowe;
 trafostacja;
  wentylatorownia;
 kotłownia PEC;
 pomieszczenie wodomierza;
 maszynownia windy.
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