Διώροφο κτήριο γραφείων με κατάστημα στο Ηράκλειο, Κρήτη
Αρχιτέκτονες Cube Design, Άρια Λυρώνη

Στατική μελέτη Βαγγέλης Γεωργιλαδάκης
Φωτογραφία Άρια Λυρώνη
Εμβαδόν οικοπέδου 316,69m2
Συνολική επιφάνεια 316,28m2 + 59,89m2
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πραγματοποιημενο εργο

διοικηση

Πρόκειται για μικρό κτήριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα και υπόγειο, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο με μεγάλη προβολή σε πολύ κεντρικό εμπορικό δρόμο
του Ηρακλείου. Ένα μεγάλο μέρος του οικοπέδου έχει μετατραπεί από τον Δήμο σε κοινόχρηστο χώρο με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένας περιβάλλων χώρος,
σχεδιασμένος και αυτός από το γραφείο μας, ικανός να αναδείξει το κτήριο.
Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είχε να κάνει με έναν μονολιθικό όγκο, ο οποίος ‘σπάει’ και δημιουργεί προβόλους και εσοχές. Τα στοιχεία, που προέκυψαν από
αυτή τη διαδικασία, διαχωρίστηκαν οπτικά και αντιμετωπίσθηκαν με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τα υλικά και τη χρήση. Έτσι, στους μεγάλους προβόλους, που
έχουν τη χρήση εξωστών, τοποθετήθηκαν σε όλο το μήκος ξύλινες σταθερές περσίδες σε συνδυασμό με επίχρισμα σε λευκή απόχρωση. Οι μικρές προεξοχές που
δημιουργήθηκαν σε δύο γωνίες του κτηρίου και στη βόρεια πλευρά του 2ου ορόφου, επενδύθηκαν με μεταλλικά φύλλα γκοφρέ σε γκρι χρώμα, ενώ το κεντρικό
σώμα του αρχικού όγκου επενδύθηκε με pietra serena με τη μέθοδο της ορθομαρμάρωσης.
Οι περσίδες στους εξώστες βοηθούν ιδιαίτερα στη σωστή βιοκλιματική συμπεριφορά του κτηρίου, αφού συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μικροκλίματος εσωτερικά.
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Κεντρικό κατάστημα τράπεζας στο Ηράκλειο, Κρήτη
Αρχιτέκτονες Cube Design, Άρια Λυρώνη

Στατική μελέτη Εμμανουήλ Βοσκάκης
Φωτογραφία Jannik Weylandt
Εμβαδόν οικοπέδου 696.50m2
Συνολική επιφάνεια 835,56m2
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εμποριο

Το κτήριο σχεδιάσθηκε για να στεγάσει το νέο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το οικόπεδο, στο οποίο κτίσθηκε, επηρέασε κατά ένα μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική του κτηρίου. Πρόκειται για ένα προνομιακό οικόπεδο, που βρίσκεται στη
συμβολή δύο μεγάλων Λεωφόρων του Ηρακλείου, τη λεωφόρο Ικάρου, η οποία οδηγεί στο αεροδρόμιο, και τη λεωφόρο Καζαντζίδη, η οποία οδηγεί στην Εθνική
Οδό και τη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου. Το σχήμα του οικοπέδου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κάτοψη του κτηρίου, καθώς οι υπεύθυνοι της Τράπεζας
έκαναν σαφή την ανάγκη να υπάρχει ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος κλειστός ισόγειος χώρος στο κτήριο. Η κάτοψη λοιπόν του ισογείου ακολουθεί το περίγραμμα
του οικοπέδου, οπότε δημιουργείται ένα ανισοσκελές πεντάγωνο.
Ο γενικός σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εθνικής Τράπεζας και με γνώμονα την επιθυμία της για ένα κτήριο που αποπνέει κύρος, στιβαρότητα, ασφάλεια, αλλά και καινοτομία.
Εξωτερικά το κτήριο έχει επενδυθεί με πωρόλιθο με τη μέθοδο της ορθομαρμάρωσης. Τα υαλοστάσια της εισόδου και αυτό στη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου
έχουν κατασκευασθεί με τη μέθοδο της σημειακής στήριξης, ενώ στην κεντρική είσοδο έχει δημιουργηθεί μεγάλος πρόβολος με γωνιακή δοκό, που μοιάζει να
αιωρείται στην άκρη του κτηρίου. Στον δεύτερο και τελευταίο όροφο έχει κατασκευασθεί μεγάλο στέγαστρο, το οποίο συμπληρώνει τον όγκο του κτηρίου και,
ταυτόχρονα, του δίνει μια πιο δυναμική προοπτική.
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