ALUMI
NIUM

w budownictwie
jednorodzinnym.
Trend przyszłości?

Zazwyczaj w kontekście wykorzystania stolarki aluminiowej mówimy o wielkich kubaturach biurowców czy hoteli.
Dobrze, że zauważamy również
budownictwo
jednorodzinne. Tu również coraz częściej,
z uwagi na właściwości, aluminium jest i będzie wykorzystywane, zwłaszcza w projektach
innowacyjnych.
__________
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Case study pracowni Karpiel Steindel
Architektura

__________
To dla nas dobry moment na taką rozmowę, właśnie pracujemy nad nowatorskim budynkiem. Projekt jest innowacyjny architektonicznie, również pod kątem rozwiązań technicznych, głównie ze względu na zastosowanie
stolarki aluminiowej, dużych przeszkleń połączonych
z drewnem konstrukcyjnym, nie klejonym.

Założenia projektu

__________
Willa w Zakopanem to projekt, który pierwotnie miał
być realizowany we współpracy ze wspaniałą architekt
Zahą Hadid. Powstały już liczne plany i założenia jednak z uwagi na nagłą śmierć projektantki stanęliśmy
przed dylematem związanym z przyszłością inwestycji. Po ponad rocznej przerwie wypracowaliśmy nasz
własny, autorski projekt – silnie inspirowany tradycją
Podhala, ale innowacyjny w rozumieniu technologii budowy. Mowa bowiem o konstrukcji mieszanej, na którą
składa się stal, drewno i kruche szkło. Całość domu
drewnianego (drewno tradycyjne, suszone, odpowiednio dobrane), wykonanego metodą tradycyjną, opiera
się na tzw. koszu ze stali. W projekcie zastosowana
została stolarka aluminiowa, nadająca nowoczesnego
charakteru inwestycji. Duże przeszklenia, jednocześnie
znakomicie doświetlają wnętrza nie obniżając przy tym
komfortu termicznego budynku.
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Autorski projekt –
silnie inspirowany
tradycją Podhala,
ale innowacyjny
w rozumieniu
technologii budowy.
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Nowoczesna forma w zgodzie z podhalańską tradycją

__________
Poszukujemy własnego języka architektonicznej wymowy. Na Podhalu spotykamy się z pewnymi typowymi dla tego regionu uwarunkowaniami jak ukształtowanie terenu, pejzaż, trudne warunki atmosferyczne czy
możliwości zagospodarowania przestrzennego.
Jednak przeszło dekada doświadczeń w realizacji (nie
tylko projektowaniu, bowiem nasza pracownia działa w
formule „projektuj i buduj”) inwestycji, dają nam możliwość realizowania nowatorskich form, opracowywania
rozwiązań, które pasują do parametrów ukształtowania terenu. Obecnie, obok domów jednorodzinnych,
projektujemy również większe kubatury, takie jak hotele
czy aparthotele.

Staramy się, poprzez edukowanie inwestorów,
wzbudzać zaufanie, otwierać przed nimi nowe możliwości, przekonywać do naszych pomysłów i rozwiązań. To co możemy powiedzieć z perspektywy
czasu – to, że zmieniamy postrzeganie architektury podhalańskiej. Dzieje się to również ze względu
na zastosowanie nowoczesnych materiałów, w tym
m.in. aluminium, które daje nieograniczone możliwości i niewątpliwie wpływa na design i estetykę
budynku.

__________
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Poszukujemy
własnego języka
architektonicznej
wymowy
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