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Kristalna palača 
Ikona sodobnosti in najvišja stavba v Sloveniji

Kristalna palača je novo poslovno, trgovsko 
in družabno središče, ki je vrata odprlo 
spomladi 2011 in je s svojimi 89 metri višine 
najvišja stavba v Sloveniji. Je sestavni del 
BTC Citya, enega največjih evropskih poslov-
no nakupovalnih, rekreativnih, zabaviščnih in 
kulturnih središč.

Kristal, ki ga sestavljajo enakomerno raz-
porejene, gladke in sijoče ravnine, ločene z 
ostrimi robovi, je navdihnil tudi oblikovalce 
Kristalne palače, ki z obliko in površino po-
snema kristalno strukturo, z izbrano notranjo 
opremo pa žlahtnost kristalov.

Celoten objekt je energetsko varčno na-
ravnan. Za prijetno počutje uporabnikov je 
namenjenih 2.500 kvadratnih metrov zelenih 
površin na terasi, pred vhodom v palačo pa 
stoji tudi fontana. V kletnih garažah je zagoto-

vljenih 579 parkirnih mest, ob Kristalni palači 
pa še 39. Zraven je tudi postajališče javnega 
mestnega prometa in BTC City shuttla.
Večji del poslovnega in kongresnega centra 
Kristalne palače je namenjen predstavni-
štvom uglednih domačih in tujih podjetij, ki 
zaposlenim zagotavljajo delo na najvišji ravni.

ACO Drain Linijski požiralniki za odvodnjavanje
parkirišča pred objektom

Linijski požiralnik ob fontani 
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Vgrajeni proizvodi: 
Linijski požiralniki za odvodnjavanje 
meteornih vod ACO Drain Multiline

Izločevalec maščob ACO Lipumax

Objekt:       Kristalna palača
Lokacija:         BTC Ljubljana
Investitor:      SKAI center d.o.o.
Arhitektura:      Atelje S d.o.o
Površina:       9.000 m2

Izvedba:       2009/2010
Površina objekta:        45.000 m2
Vrednost investicije:    54 mio €

Osnovne značilnosti:

  celotna površina palače meri 48.500 
kvadratnih metrov

  velikost tipične etaže poslovnega dela 
meri 1000 kvadratnih metrov bruto

  v višino meri 89 metrov
  20 nadstropij poslovnih prostorov s 

pritličjem
  večnamenski pokriti trg
  urbana okolica s fontano, zelenjem in 

urejenimi dostopi
  park na zeleni terasi
  urejeni prehodi v preostale predele 

BTC Cityja
  10 dvigal
  stekleno pročelje z dvema 

panoramskima dvigaloma
  kavarna v najvišjem nadstropju v Sloveniji
  vrhunska restavracija
  kongresni center
  center dobrega počutja
  tri podzemne etaže za parkiranje
  618 parkirnih mest v okviru same palače
  energetska učinkovitost in visoki okoljski 

standardi
  tehnološka dovršenost
  Kristalna palača je zasnovana po 

najvišjih varnostnih, konstrukcijskih in 
inštalacijskih standardih, ki omogočajo 
najboljše delovne in bivanjske razmere.

Poslovne prostore dopolnjujejo programi 
namenjeni sproščenemu, manj uradnemu 
druženju poslovnežev, ter velika kongresna 
dvorana, ki ob možnosti obiska vrhunske 
restavracije in panoramske kavarne v najviš-
jem, 20. nadstropju povezuje poslovnost z 
družabnostjo in užitkom udobja popolnosti.

Udobno in sodobno oblikovani pisarniški 
prostori zagotavljajo profesionalno delo na 
najvišji ravni. Estetika, dobro počutje, ener-
getska učinkovitost in visoki okoljski stan-
dardi so tista vodila, po katerih so zasnovani 
delovni ambienti, ki na uporabnike učinkujejo 
tako, da je njihovo ustvarjanje in bivanje v njih 
karseda nemoteno, sproščeno in svetlo.

Odvodnjavanje vode s terase in fasade

Odvodnjavanje padavinskih vod na terasi z ACO Drain Multiline


