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ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 10.00 €

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ

www.ktirio.gr

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σύγκριση & επιλογή

- ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Προστασία από κτυπογενείς
και αερόφερτους ήχους
- ΞΥΛΙΝΑ & ΣΥΝΘΕΤΑ
ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Οι σύγχρονες τάσεις
www.ktirio.gr

ΑΡΧΙΤΕΚΤ Ο Ν Ι Κ Η

"Villa Melana" ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

©

Πυγμαλίων Καρατζάς

ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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APXITEKTONIKH MEΛETH - ΕΠΙΒΛΕΨΗ:
Βάλια Φούφα, Παναγιώτης Παπασωτηρίου
ΣTATIKH MEΛETH:
Αντώνης Κρατημένος
H/M MEΛETH:
Νίκος Καμπύλης
ΣYNEPΓATEΣ:
Γεώργιος Ταραβίρας
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:
Δημήτριος Μπόκολας, Ευάγγελος Κουλός
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Βάλια Φούφα, Πάναγιώτης Παπασωτηρίου
ΤΟΠOΘEΣIA:
Πέρα Μέλανα Τύρου, Αρκαδία
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY:
205 m²
XPONOΣ MEΛETHΣ:
2012
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ:
2014
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
Βάλια Φούφα, Παναγιώτης Παπασωτηρίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Εριέτα Αττάλη, Πυγμαλίων Καρατζάς
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Κεντρική ιδέα & κριτήρια σχεδιασμού
Όλα ξεκίνησαν από ένα στιγμιότυπο. Σε οικόπεδο με έντονη κλίση και
ανεμπόδιστη θέα προς το πέλαγος, μια εξοχική κατοικία προστατεύει
από τον ήλιο και τον άνεμο και ηρεμεί υπό το φως των αστεριών.
Απαιτήσεις των ιδιοκτητών; H πιο βασική από όλες… Θα θέλαμε να
έχουμε την απέραντη θέα προς τη θάλασσα από κάθε δωμάτιο και
γωνιά της κατοικίας. Και έτσι εμείς την υλοποιήσαμε στο σχεδιασμό
μας.
Στο μοναδικό φυσικό πλάτωμα του οικοπέδου τοποθετείται το κτίριο για
να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή επέμβαση στο ανάγλυφο.
Τη δυσκολία του ασταθούς εδάφους διαχειριστήκαμε με απλά στοιχεία
και ήρεμες χειρονομίες. Ούτως ή άλλως η απεραντοσύνη της θάλασσας
και η γραμμή του ορίζοντα, που δεν μπορεί να καταγραφεί δίχως την κίνηση του κεφαλιού, είναι τόσο καθηλωτικές, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη
προσπάθεια για να καδραριστεί κάποιο τμήμα τους.
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Γενική άποψη
της κατοικίας
από την πισίνα.

Η εξωτερική σκαλα
που οδηγεί από
το χώρο στάθμευσης
στην κατοικία.

©

Πυγμαλίων Καρατζάς

Πυγμαλίων Καρατζάς

Άποψη της κατοικίας
από το μπάρμπεκιου.

©

Το κτίριο ορίζεται από 3 όγκους και αναπτύσσεται παράλληλα στις υψομετρικές γραμμές. Η τελική του μορφή προκύπτει από τη διάσπαση ενός
ενιαίου επιμήκους όγκου με τη μετατόπιση του κεντρικού του τμήματος
προς την ανατολή. Αυτή η διάσπαση ενισχύεται με τη διαφοροποίηση
τόσο των υλικών, όσο και της μορφής.
Χαρακτηριστικά αυτού του κεντρικού χώρου, (όπου φιλοξενούνται οι
χώροι διημέρευσης) είναι η επένδυση με πέτρα από την περιοχή, η δίριχτη στέγη από σκεπόπλακες και η θέση του τζακιού στη στενή του
πλευρά. Αποτελεί σαφή αναφορά στην τοπική αρχιτεκτονική (όπου συναντώνται τα πέτρινα Τσακώνικα "μακρινάρια") με αλλοίωση στη μορφή
και στο μέγεθος των ανοιγμάτων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για
ηλιασμό, αερισμό, δροσισμό και θέα. Τα ψηλά ανοίγματα εξασφαλίζουν
το διαμπερές του χώρου, χωρίς να επηρεάζουν τη μονολιθικότητα του,
ενώ οι οπτικές διασταυρώνονται λόγω των θέσεων των ανοιγμάτων. Από
την προβολή του περιγράμματος της δίριχτης στέγης μετατοπίζεται ο
δυτικός τοίχος, δημιουργώντας ένα γραμμικό χώρο επίπεδης στέγασης,
ο οποίος συνδέει τους όγκους μεταξύ τους.
Δύο λευκά ορθογωνικά πρίσματα (όπου φιλοξενούνται οι ιδιωτικοί
χώροι) λειτουργούν ως αναφορά στην απλότητα της δικής μας αρχιτεκτονικής ματιάς, μακριά από στοιχεία διακόσμου και εντυπωσιασμού.
Στα σημεία επαφής των τριών όγκων δύο δοκάρια από εμφανές σκυρόδεμα λειτουργούν σαν "συνδετήρες" και υπογραμμίζουν διακριτικά αυτή
τη σύνδεση.
Το λευκό επίχρισμα αντανακλά τον ήλιο, η πέτρα προσφέρει τη θερμική
της μάζα και ενοποιεί (συνδέει) οπτικά την κατοικία με το τοπίο και τα
δύο μαζί προστατεύουν από τα καιρικά φαινόμενα. Μια σύνθεση που
αποκαλύπτει αβίαστα τη θέα και προκύπτει από το σεβασμό του ανάγλυφου και τη χρήση παραδοσιακών υλικών.
Εσωτερικά το δάπεδο καλύφθηκε από πατητό τσιμεντοκονίαμα, το οποίο
συμβάλλει στην αίσθηση της ενιαίας και ρευστής κίνησης των χρηστών,
καθώς και στην εξοχική ιδιοσυγκρασία της κατοικίας.
Στον περιβάλλοντα χώρο της βορινής πλευράς, σε επίπεδο χαμηλότερο
κατά 50 cm από την τελική στάθμη της κατοικίας, διαμορφώθηκε χώρος
για το μπάρμπεκιου με εδαφοκάλυψη από γκαζόν και 2 φίκους για
σκίαση.
Στη νότια πλευρά του οικοπέδου, βρίσκεται ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης σε επίπεδο 2,20 m χαμηλότερα από την κατοικία. Εκεί σχεδιάστηκαν
οι αποθηκευτικοί χώροι και η δεξαμενή / αντλιοστάσιο της πισίνας, χώροι
οι οποίοι δεν γίνονται αντιληπτοί, διότι η εξωτερική τους τοιχοποιία είναι
επενδυμένη με κόντρα πλακέ θαλάσσης με οριζόντιες σκοτίες και γίνεται
δύσκολα η ανάγνωση των θέσεων των θυρών.

Εριέτα Αττάλη

Περιγραφή
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Μαρμαροποδιά 5 cm
Σχιστόπλακες (κολυμβητές)

Επαλειφόμενο στεγανοποιητικό
κονίαμα με ελαστικοποιητή.

Επιτεγίδα

Θερμομόνωση 50 mm
Σανίδωμα

Σκυρόδεμα βάσης 100 mm με
εξομαλυντική στρώση
Χαλαζιακό ψηφιδωτό
Υγρομονωτικό υλικό δύο συστατικών,
πολυουρεθάνης και ασφάλτου
Βότσαλο ποταμίσιο στρωμένο

Αμείβων 180 mm x 80 mm
ανά 700 mm
Στεγανοποιητική
υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη
Θερμομόνωση 60 mm
Υγρομόνωση - φράγμα υδρατμών
Μεταλλική δοκός 20χ20 (cm)
θερμομονωμένη εξωτερικά
με επικάλυψη τσιμεντοσανίδας

Δοκός - καπάκι μόνωσης

Πυγμαλίων Καρατζάς

Υδρορρόη

©

Το κτίριο ορίζεται από 3
όγκους και αναπτύσσεται
παράλληλα στις
υψομετρικές γραμμές.

Η σκάλα από λείο οπλισμένο σκυρόδεμα, με τα μεγάλα πατήματα και τα
άνετα ρίχτια παραλαμβάνει τον επισκέπτη για να τον οδηγήσει στην κατοικία. Ο διάδρομος, ο οποίος ορίζεται από τα τοιχία αντιστήριξης δυτικά
και από την κατοικία ανατολικά, διαμορφώθηκε από ορθογώνιες πλάκες
σκυροδέματος 1,50 x 1,50 (m), ενώ τα κενά πληρώθηκαν με βότσαλο ποταμίσιο, κατάλληλης κοκκομετρίας, ώστε να διευκολύνεται το βάδισμα.
Τα τοιχία "στολίζουν" αναρριχώμενα φυτά (μπουκαμβίλιες και ριχόσπερμα),
ενώ τμήμα τους είναι επενδυμένο με πέτρα της περιοχής αλλά και με έγχρωμο έτοιμο επίχρισμα. Ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας ανατολικά,
γύρω από την πισίνα και την πέργκολα, λειτουργεί σαν πλατφόρμα θέασης
του ορίζοντα, βρίσκεται 10 cm χαμηλότερα από τον εσωτερικό χώρο και
καλύπτεται από χαλαζιακό ψηφιδωτό δάπεδο στο χρώμα της άμμου.

Άποψη προς την πισίνα.
Λεπτομέρεια διαμόρφωσης
εξωτερικού χώρου.

Σκύρα
200 mm
Πλάκα
οπλισμένου
Καλά πατημένο
σκυροματος
Διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης 160
χώμα
Θερμομόνωση
Φύλλο
Χαλίκι με στρογγυλεμένα άκρα ∅ 30-60 mm,
50 mm
πολυαιθυλενίου 150 g
στρωμένο σε πάχος 10 cm στον πυθμένα της τάφρου
Γεωύφασμα
Σκυρόδεμα
Υδατοπερατό γεωύφασμα καθαριότητας 50 mm Υγρομονωτικό υλικό
δύο συστατικών,
150 - 200 g/m²
πολυουρεθάνης και
ασφάλτου και
εποξειδική επίστρωση

Εύκαμπτο
στεγανοποιητικό
τσιμεντοειδές κονίαμα
Θερμομόνωση
50mm
Ανοξείδωτα αγκύρια
Λαξευτή πέτρα
αργολιθοδομή
Οπτόπλινθοι
8 cm μέσα,
12 cm έξω
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ

Στεγανοποιητική μεμβράνη
πολυουρεθανικής βάσης
ψυχρής εφαρμογής ενός
συστατικού με χρήση
οπλισμού και κατάλληλου
ασταριού.
Επίχρισμα τριών στρώσεων

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

Έυκαμπτο τσιμεντοειδές
στεγανοποιητικό κονίαμα

Καπάκι από λαξευτή
πέτρα με κονίαμα
στεγανοποιητικό
Έυκαμπτο
τσιμεντοειδές
στεγανοποιητικό
κονίαμα

κλίση πλάκας 1%

Περίδεσμος ενίσχυσης
Λαξευτή πέτρα
αργολιθοδομή
Οπτόπλινθοι
8 cm μέσα, 12 cm έξω

©

Πυγμαλίων Καρατζάς

Τεχνολογίες κατασκευής & επιλογή
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Πέτρα από την ευρύτερη περιοχή (Αγίου Πέτρου Αρκαδίας) σε αποχρώσεις των μπλε, καφέ, γκρι χρησιμοποιήθηκε ως επένδυση εσωτερικά
και εξωτερικά του κεντρικού όγκου με τους χώρους διημέρευσης. Επιθυμία μας ήταν ο αρμός να μην είναι ιδιαίτερα εμφανής, ώστε να δίνεται
η εντύπωση της ξερολιθιάς.
Ο σκελετός αυτού του κεντρικού χώρου αποτελείται από υποστυλώματα
οπλισμένου σκυροδέματος και χαλύβδινα δοκάρια με τη μικρότερη δυνατή κρέμαση, ώστε να μεγιστοποιηθεί το τελικό ύψος των ανοιγμάτων.
Οι 65 cm τελικού πάχους τοιχοποιίες προέκυψαν από επένδυση της
διπλής οπτοπλινθοδομής με πέτρα αφού πρώτα τοποθετήθηκε θερμομόνωση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 5 cm. Με
τη θερμική τους μάζα διατηρούν την εσωτερική θερμοκρασία του
χώρου δροσερή το καλοκαίρι και ικανοποιητική το χειμώνα χωρίς το
σύστημα ψύξης - θέρμανσης.
Στην οπτοπλινθοδομή τοποθετήθηκε ταινία LDPE φράγματος ανιούσας
υγρασίας και στην εξωτερική της πλευρά εφαρμόστηκε στρώση υγρομονωτικού τσιμεντοκονιάματος, ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην υγρασία.

Έυκαμπτο
τσιμεντοειδές
στεγανοποιητικό
κονίαμα
Θερμομόνωση
50 mm

Λείο
τσιμεντοκονίαμα
βάσης
για πατητό
τσιμεντοκονίαμα

Έυκαμπτο
τσιμεντοειδές
στεγανοποιητικό
κονίαμα
Θερμομόνωση
50 mm
Φράγματα ανιούσας
υγρασίας - τανία.

Επαλειφόμενο
στεγανοποιητικό
κονίαμα με
ελαστικοποιητή.

Οπτόπλινθοι
8 cm μέσα, 12 cm έξω
Λαξευτή πέτρα
αργολιθοδομή
Θερμομόνωση
50 mm
Χαλύβδινη δοκός Τ,
λειτουργεί σαν πρέκι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΔΑΠΕΔΟ
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Πυγμαλίων Καρατζάς
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Άποψη του καθιστικού
στον κεντρικό όγκο.

Η κουζίνα, σε συνέχεια
του καθιστικού,
στον κεντρικό όγκο
της κατοικίας.

Λεπτομέρεια σύνδεσης
του κεντρικού όγκου
με τα υπνοδωμάτια.

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΤΟΜΗ Α-Α

ΤΟΜΗ Β-Β

©

©

Πυγμαλίων Καρατζάς

ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πυγμαλίων Καρατζάς

Ο διάδρομος που οδηγεί
στα υπνοδωμάτια.
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Πυγμαλίων Καρατζάς
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Γενική άποψη του καθιστικού.

Κανονικά κομμένες (και όχι ακανόνιστες) σκεπόπλακες Καρύστου, χτυπητές
στις ακμές τους, χρησιμοποιήθηκαν στη στέγη και τοποθετήθηκαν με κονίαμα (κολυμβητές).
Η στέγη εσωτερικά είναι βαμμένη σε λευκό χρώμα με εμφανή τα ξύλινα ζευκτά και το σανίδωμα της.
Οι δύο όγκοι που στεγάζουν τους ιδιωτικούς χώρους έχουν τελική όψη από
λευκό επίχρισμα, το οποίο εφαρμόστηκε σε διπλή οπτοπλινθοδομή με θερμομόνωση και ταινία LPDE φράγματος ανιούσας υγρασίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Επίσης εξωτερικά επαλείφτηκαν οι τοιχοποιίες σε ύψος 20
cm με υγρομονωτικό υλικό.
Ο εξωτερικός χρωματισμός έγινε με ακρυλικό θερμοπροστατευτικό & μονωτικό χρώμα, το οποίο δημιουργεί έναν υμένα προστασίας από την υγρασία.
Τα δώματα αυτών των δύο όγκων δέχτηκαν εσωτερική θερμομόνωση με
εξωτερική στρώση υγρομόνωσης από στεγανοποιητική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής εφαρμογής.
Τα κουφώματα είναι αλουμινίου βαρέος τύπου με θερμοδιακοπή υψηλών
προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης, ενώ το περιμετρικό τους
πλαίσιο, το οποίο αγκαλιάζει το πάχος της τοιχοποιίας, αποτελεί custom
made εφαρμογή με δικό μας σχεδιασμό.

34 • ΤΕΥΧΟΣ 7/2015

Η ψύξη - θέρμανση επιτυγχάνεται με σύστημα τεχνολογίας VRV με εσωτερικές ανεξάρτητες μονάδες αέρα - αέρα με αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά χώρο.
Ζεστό νερό χρήσης παρέχεται μέσω των ηλιακών συλλεκτών, ενώ σε περίπτωση έλλειψης ηλιοφάνειας ηλεκτρικές αντιστάσεις εντός θερμαντήρα παρέχουν την απαραίτητη θερμοκρασία νερού.
Το σύνολο ζεστού και κρύου νερού χρήσης, το οποίο εισέρχεται στη κατοικία, έχει ήδη δεχθεί επεξεργασία σε δεξαμενή υποδοχής του νερού δικτύου,
η οποία περιλαμβάνει αποσκληρυντή χρονικής αναγέννησης, μέτρηση και
ρύθμιση PH & CL και φίλτρο φυσιγγίου για την πλήρη απαλλαγή από αιωρούμενα σωματίδια.

 Οι παρακάτω εταιρείες διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες στο έργο
και συμμετέχουν με διαφήμιση στο τεύχος αυτό, υποστηρίζοντας έτσι
την τεχνική ενημέρωση και την ποιότητα των κατασκευών:

• EUROPA PROFIL ALUMINIO A.B.E., σελ. 23

