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Opis projektu:
Budynek zostały zaprojektowany jako 3
kondygnacyjny (parter + dwa piętra) z płaskimi
dachami- stropodachami. Wysokość pełnej
bryły, do poziomu najwyższej attyki wynosi 9,96m.
Budynek nie jest podpiwniczony. Do domu prowadzi
chodnik (rampa o bardzo łagodnym nachyleniu -2%)
z płyt kamiennych. Poziom parteru wyniesiony jest
ponad istniejący poziom gruntu o 30 cm.
Architektura budynku inspirowana jest nurtem
modernistycznym lat 30-tych. Widoczne jest to w
zestawieniu prostopadłościennych "kostek"
budynku, podziałach okien, oszczędności detalu
- inspirowanego architekturą tzw.
"okrętową" (balustrady, relingi, wyloty przewodów
spalinowych i wentylacyjnych, drabinka na dach, tarasy
pokryte deskowaniem niczym pokłady okrętów,
itp.).Starano się zachować "genius loci" - zgodnie z
wytycznymi konserwatora zabytków. Wykonano
tzw."białą kartę", aby pozostał ślad po
idącym do rozbiórki domu modernistycznym z lat 30
( zły stan techniczny budynku), o trzech
kondygnacjach naziemnych, wykończonych szarą
cegłą cementową.
Funkcja w budynku
Parter budynku został pomyślany jako jedna
przestrzeń-pozwala na to konstrukcja a zwłaszcza
wylewane stropy, które dają swobodniejszą
możliwość kształtowania podpór. Parter z
pokojem dziennym, kuchnią i mniejszą jadalnią
ma za zadanie skupiać życie rodziny. Salon z
kominkiem i większa jadalnia pełnią funkcje
reprezentacyjne. Na pierwszym piętrze skupione są
sypialnie z zespołami łazienek, garderób. Drugie
piętro przeznaczone jest na pokój gościnny z
garderobami i łazienką. Od zachodu
zaprojektowano dwa tarasy pokryte deskowaniem. Nad
dachem pokoju dziennego przewidziano
roślinność ekstensywną ( np. trawa) wg.
szczegółowego rozwiązania detalu i przekroju.

