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Weszliśmy na najwyższy poziom - dosłownie!  Produkty ·
marki HERZ zainstalowane  zostały  w najwyższym budynku ·
na świecie - drapaczu chmur Burdż Chalifa w Dubaju. W wieżowcu ·
wykorzystano miedzy innymi regulatory HERZ-Kombiventil 4006
w wykonaniu kołnierzowym, kołnierzowe zawory klapowe i odcina-
jące HERZ serii 4219, zawory kulowe HERZ 2190 oraz filtry z przyłą-
czem kołnierzowym HERZ 4111.

Nie tylko w przenośni wszystkie produkty, które zostały Najwyższe kondygnacje (powyżej 154 piętra) są zbudowane
wykorzystane w tej wyjątkowej inwestycji musiały spełniać na lekkiej stalowej konstrukcji zamiast żelbetowego szkieletu - miało to 
najwyższe parametry jakościowe, techniczne i zapewniać najwyższe umożliwić szybkie dobudowanie kolejnych pięter, by pobić ewentual-
właściwości użytkowe przewidziane dla tego typu zastosowań. nych konkurentów do tytułu najwyższego budynku świata.
Aby spróbować sobie wyobrazić to wyzwanie wspomnijmy, Pierwszych 300 luksusowych apartamentów wystawionych
że tylko system wodociągowy budynku codziennie dostarcza około na sprzedaż w 2004 roku zostało sprzedanych co do jednego w ciągu
946 000 litrów wody! zaledwie 8 godzin.

Jesteśmy dumni, że charakterystyczne logo marki HERZ Różnica temperatur na zewnątrz pomiędzy parterem, a najwyższym 
zaistniało w Burdż Chalifie - najwyższej lądowej konstrukcji piętrem wieży wynosi 6 stopni Celsjusza.
budowlanej, jaką kiedykolwiek zbudowano! W najwyższym punkcie wieża odchyla się od pionu o półtora metra 

pod wpływem wiatru.
Burdż Chalifa - jak budowano? Do stworzenia zewnętrznej części budynku wykorzystano 26 000 

indywidualnie wyciętych paneli szklanych. 300 chińskich ekspertówPrace budowlane rozpoczęły się w styczniu 2004 roku. 
w dziedzinie okładzin pracowało wspólnie nad opracowaniem systemu Projekt stworzyła firma Skidmore, Owings i Merrill (SOM) z Chicago. 
okładzin wieży, który wytrzymywałby letnie upały w Dubaju.Architekci stopniowo decydowali o zwiększeniu wysokości  budynku,

Budynek posiada specjalnie zaprojektowany system windowyz planowanych początkowo 560 do 828 metrów. Prace ukończono
do kontrolowanej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, takich jak w sierpniu 2009 r. Ekipa budowlana liczyła 12 tys. osób, a w szczyto-
zagrożenia bezpieczeństwa lub pożar.wym okresie jedno piętro stawiano w ciągu trzech dni.

 Do budowy wykorzystano trzy największe na świecie żurawie, zdolne Konstrukcja tak wysokiego budynku nastręczała niespotykane wcześ-
do podnoszenia ładunków o wadze 25 ton.niej problemy techniczne - podczas budowy obrócono budynek

 Projekt wieży inspirowany jest kształtem kwiatu Hymenocallis. Kwiat o 120 stopni w stosunku do pierwotnego położenia, by zredukować 
ten znany jest z długich płatków rozciągających się od środka.napór wiatrów od Zatoki Perskiej.

Do ukończenia wieży Burdż Chalifa potrzebne było ponad 110 000 Konstrukcja składa się z centralnego rdzenia i trzech ramion, które
ton betonu, 55 000 ton stali zbrojeniowej i 22 miliony roboczogodzin.w miarę wzrostu wieżowca stają się coraz mniejsze, co nadało smuk-

 Perłą budynku jest Armani Hotel - pierwszy z czterech na świecie. łości budynkowi. Poszczególne piętra rozwidlają się, by zapewnić lepszy 
Powyżej hotelu mieszczą sie apartamenty Armani Residences, których widok na Zatokę Perską, a rdzeń budynku przechodzi na samym szczy-
cena wynosiła 37,5 tys. USD za metr kwadratowy. Ale to i tak mniej,cie w iglicę.
niż cena metra kwadratowego powierzchni biurowej - 43 tys. USD!Burdż Chalifa – wyżej tylko chmury

W 2010 roku  nastąpiło uroczyste otwarcie Burdż Chalify - 
najwyższego budynku świata. Podczas ceremonii ogłoszono nową 
nazwę wieżowca oraz podano jego oficjalną wysokość, która wynosi 
828 metrów. To prawie tyle, co cztery Pałace Kultury i Nauki, dwie 
wieże Eiffla i dwa wieżowce Empire State Building! Nad ziemią znajdują 
się 163 piętra, a pod ziemią tylko jedno piętro. 
 

Rekordy i ciekawostki
 Dubajski drapacz chmur jest najwyższą wolnostojącą budowlą i naj-

wyższą wzniesioną przez człowieka konstrukcją naziemną. Niegdyś 
rekord ten należał do polskiego masztu radiowego w Konstantynowie 
koło Gąbina (646,38 m), który jednak zawalił się w 1991 roku.
 160 pięter użytkowych (łączna liczba kondygnacji to 206) i powierz-

2chnia 330 tys. m  to światowy rekord w ilości pięter i dostępnej 
powierzchni w jednym budynku. 
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BURDŻ CHALIFA - weszliśmy na najwyższy 
poziom!

Inwestycje z HERZ-em • 
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Łącznie w Burdż Chalifie może 
mieszkać i pracować od 25 do 35 
tysięcy osób.

 Cały budynek obsługuje 57 wind 
(najdłuższych na świecie) poru-
szających się z rekordową prędko-
ścią 16 metrów na sekundę.

W Burdż Chalifie znajduje się 
najwyższa na świecie galeria sztuki,
w której prezentowane są prace 
zamówione u ponad 85 artystów.

Wieżowiec widać z odległości 95 
kilometrów.

 Całkowity koszt budowy Burdż 
Chalify wyniósł 1,5 miliarda 
dolarów. 


