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Katowice w ostatnich latach wyraźnie zmieniają swój wizerunek. 

Stolica Górnego Śląska, której charakterystycznym symbolem były 

kopalniane wieże, szuka nowych znaków rozpoznawczych.

Takie oczekiwania może niewątpliwie spełnić projektowane 

Centrum Multifunkcyjne -Rank Tower Center .

Wyróżnia je niezwykle śmiała i nowoczesna architektura, 

skrojona na miarę wręcz XXII wieku, której mogłyby pozazdrościć 

największe światowe metropolie.

Trzy wieże o wysokościach 168, 184 i 200 metrów, układają  

się w kształt kielicha pięknej orchidei. Nie tylko porywają swoim 

pięknem, ale też tworzą niezwykle funkcjonalną przestrzeń. 

Każda z wież może pełnić inną funkcję. Także poszczególne 

kondygnacje można przypisać odmiennym funkcjom.  Rank Tower 

Center jest centrum z założenia wielofunkcyjnym. Może pełnić 

funkcję handlowo-usługową, biurową, mieszkaniową, hotelową, 

centrum konferencyjnego i centrum rozrywki.

Łączna powierzchnia Centrum przekracza 144 000 metrów 

kwadratowych. Bliskość centrum miasta, dogodny układ 

komunikacyjny i podziemny parking o powierzchni przekraczającej 

20 000 metrów kwadratowych to kolejne zalety tego projektu.

Jesteśmy przekonani, że Rank Tower Center ma ogromne szanse 

stać się nowym znakiem rozpoznawczym Katowic.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA ZE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU.

In recent years Katowice is clearly changing its image. The capital 

of the Upper Silesia, previously characterized by mine shafts, is 

looking for new symbols.

Such expectations can be undoubtedly met by the projected 

Multifunctional Center – Rank Tower Center.

It is distinguished by bold and modern architecture matching 22nd 

century, which could be a source of envy even for the world’s 

finest cities.

Three towers: 168, 184 and 200 meters tall, form a shape of a 

beautiful orchid calyx. Not only do they delight with beauty but 

also form an exceptionally useful space.

Each tower may perform a different function. Individual floors may 

be dedicated to different functions too. The Rank Tower Center 

is by default a multifunctional complex. It can be used for sales 

and services, offices, residential purposes, as well as a hotel, 

conference center and entertainment center.

The total area of the Center exceeds 144,000 square meters. 

Proximity of the city center, convenient communication and 

over 20,000 square meters underground parking are further 

advantages of the project.

We are convinced that the Rank Tower Center has a good chance 

of becoming a new symbol of Katowice.

WE WOULD BE HAPPY TO PROVIDE MORE PROJECT DETAILS.
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LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach na działce przy 

ul. Olimpijskiej, BOGUCICE / ZAWODZIE. Lokalizacja stanowi 

ścisłe centrum Katowic i jest niewiele oddalona od słynnego 

Spodka Katowickiego. Teren bezpośrednio graniczący z działką 

pod centrum jest była lokalizacja obecnie już niedzialajacej kopalni 

węgla kamiennego "Katowice", a w przyszłości ma na nim powstać 

nowa siedziba Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowe Centrum 

Konferencyjne. W niedalekiej przyszłości lokalizacja ta może stać 

się jedną z najbardziej prestiżowych lokalizacji w mieście.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Aktualnie na działce znajdują się trzy dwukondygnacyje budynki 

biurowe oraz budynek gospodarczy. Działka jest częściowo 

zadrzewiona.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektowany budynek w dużej części wypełnia powierzchnię 

działki. Południowa część placu stanowi strefę wejściową do 

części biurowej. Północna część przewidziana jest jako obszerna 

strefa wejściowa do centrum komercyjnego.W obszarze działki 

w bezpośrednim sąsiedztwie wejść głównych do budynku 

lokalizowane są skupiska niskiej zieleni oraz elementy małej 

architektury.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Układ budynku tworzą trzy wieże o wysokości: 168m, 184m, 

200m połączone centralnym trzonem przekrytym szklanym 

dachem o nieregularnym, organicznym kształcie. Wnętrze 

kompozycji stanowi wielokondygnacyjne, spektakularne atrium 

mieszczące windy panoramiczne i kładki łączące wieże.

Organiczny charakter kompozycji podkreśla nieregularny zarys 

podstawy o funkcji komercyjnej. Układ budynków wieżowych 

umożliwia rozmieszczenie otwartych przestrzeni biurowych 

wokół trzonów komunikacyjno-sanitarnych zlokalizowanych wokół 

centralnego rdzenia.

LOCATION 

The building is located in Katowice, at the plot at Olimpijska 

Street, BOGUCICE /ZAWODZIE.  The location is in the strict 

downtown of Katowice and it is in a short distance from the 

famous Katowice Spodek [concert and event hall]. The area of 

the direct neighbourhood of the plot, close to downtown, is an 

ex-location of the “Katowice” coal mine, which is not operating 

any more, where a new seat of the Silesia Museum and the 

International Conference Centre is to be built in the future. In the 

close future this location may become one of the most prestigious 

locations in the city.

CURRENT STATUS OF THE DEVELOPMENT OF THE PLOT

Currently, three, two-storey office buildings and a utility building 

are located there. The plot is partially wooded. 

PLANNED DEVELOPMENT OF THE PLOT

The planned building takes the substantial area of the plot.

The southern part of the plot is the entrance area to the office 

part. The northern part is planned to be a spacious entrance area 

to the commercial centre.

Within the plot’s area, in a direct neighbourhood of main entrances 

to the building, clusters of low green areas and small architecture 

elements are located.

MAIN PROJECT ASSUMPTIONS

The building’s arrangement is created by three towers, of 168m, 

184m, and 200m high connected with central passage, covered 

with glass roof of irregular, organic shape. 

The interior of the composition is a multi-storey, spectacular atrium 

with panoramic lifts and footbridges connecting towers.

The organic character of the composition is emphasized by an 

irregular shape of a base, having a commercial function.

The arrangement of tower buildings allows locating open office 

spaces around traffic and sanitary objects located around a central 

core. 

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Koncepcja zakłada wielopoziomowy parking podziemny pod sporą 

częścią powierzchni działki.

Wjazdy i wyjazdy z parkingu podziemnego zlokalizowane są od 

drogi równoległej do działki po stronie południowej i od strony ulicy 

Olimpijskiej.

TRAFFIC SERVICES

The concept assumes multi-storey underground car park under 

a substantial part of the plot. Entrances and exits from the 

underground car park are located from a road parallel to the plot 

from the southern side and from Olimpijska Street.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

PARKING PODZIEMNY

ilość kondygnacji - 3

powierzchnia całkowita kondygnacji garażu 6809 m2

powierzchnia całkowita garażu 20427 m2

CZĘŚĆ KOMERCYJNA

ilość kondygnacji - 4-5

powierzchnia całkowita części komercyjnej 21062,5m2

CZĘŚĆ BIUROWA

ilość kondygnacji - od 37 - 49

średnia powierzchnia kondygnacji biurowej ok 788 m2

powierzchnia całkowita części biurowej 99382,5 m2 + atrium 

4060 m2

THE STATEMENT OF AREA  

UNDERGROUND CAR PARK

Number of storeys: 3

Total area of a car park storey: 6809 m2

Total car park area:  20427 m2

COMMERCIAL PART

Number of storeys: 4-5 

Total area of a commercial part: 21062,5m2 

OFFICE PART

Number of storeys – 37 - 49   

Average area of office storey approx. 788 m2

Total area of a office part: 99382,5 m2 + atrium 4060 m2



HANDEL, FOODCOURT, USŁUGI

HANDEL, FOODCOURT, USŁUGI

ATRIUM ATRIUM

ATRIUM

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

WINDA PANORAMICZNA

KŁADKI W OBRĘBIE ATRIUM
ŁĄCZĄCE TRZY CZĘŚCI BUDYNKU

HALL WEJŚCIOWY BIUROWIEC

RECEPCJA

SALA
KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA

ATRIUM

RZUT PRZYZIEMIA
THE LAYOUT OF GROUND FLOOR 

21062,5 m2   SUMA PC WSZYSTKICH KONDYGNACJI CZĘŚCI KOMERCYJNEJ 
124.505 m2  SUMA PC WSZYSTKICH KONDYGNACJI CZĘŚCI NADZIEMNEJ 
144.932 m2   SUMA PC WSZYSTKICH KONDYGNACJI CZĘŚCI NADZIEMNEJ I PODZIEMNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
THE STATEMENT OF AREA
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LEGNDA / LEGEND 

WEJŚCIA  DO BUDYNKU

ENTRANCE TO BUILDING

WJAZDY DO GARAŻU PODZIENEGO

ENTRANCES TO THE UNDERGROUND CAR PARK

GRANICA DZIAŁKI

PLOT’S BORDER

PRZYZIEMIE BUDYNKU

GROUND FLOOR OF THE BUILDING

ZIELEŃ

GREEN AREAS



SALA
KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA
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KONFERENCYJNA
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KONFERENCYJNA

SALA
KONFERENCYJNA

ATRIUM

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

ŚWIETLIK

DACH CZĘŚCI MULTIFUNKCYJNEJ

WINDA PANORAMICZNA

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

TRZON KOMUNIKACYJNY,
INSTALACYJNY, SANITARNY

ATRIUM

SALA KONFERENCYJNA

WIEŻA BIUROWA (NAJWYŻSZA)

WIEŻA BIUROWA (NAJNIŻSZA)

WIEŻA BIUROWA (ŚREDNIA)

RZUT KOND. 5 - CZĘŚĆ BIUROWA
THE LAYOUT OF STOREY NO. 5, OFFICE PART 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
THE STATEMENT OF AREA

99382,5 m2   SUMA PC WSZYSTKICH CZĘŚCI BIUROWYCH BUDYNKU
4060 m2    SUMA PC W OBRĘBIE ATRIUM
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RANK PROGRESS SA 

ul. Złotoryjska 63

59-220 Legnica

tel. +48 076 746 77 71

fax +48 076 746 77 70

e-mail: sekretariat@rankprogress.pl

www.rankprogress.pl


