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ΓΡΑΦΕΊΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΣΤΟ Χ Α Λ ΆΝΔΡΙ

Πνεύμα ομαδικότητας
Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση των γραφείων ναυτιλιακής εταιρίας στον δεύτερο όροφο
κτιριακού συγκροτήματος στο Χαλάνδρι. Κύρια επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός άνετου,
λειτουργικού και φωτεινού χώρου που θα ενισχύει το πνεύμα ομαδικής εργασίας,
το οποίο χαρακτηρίζει τη λειτουργία της εταιρίας.

ΚΕΊΜΕΝΟ ΜΕΛΚΑ ΕΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΒΟΥΜΒΆΚΗΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη
ΜΕΛΚΑ ΕΠΕ

Ομάδα μελέτης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΣΚΑΡΈΛΗΣ,
ΔΆΦΝΗ ΛΑΔΆ

Βασικό στοιχείο της ιδέας ήταν
η ανάδειξη των κύριων
χαρακτηριστικών του υφιστάμενου
κτιρίου, ο προσανατολισμός των
γραφείων προς τα υαλοστάσια και
τη θέα, καθώς και η εκμετάλλευση
του φυσικού φωτισμού.
Το κυρίως τμήμα των γραφείων
οργανώνεται σε έναν ενιαίο ανοιχτό
χώρο (open plan) κάθετα στα
υαλοπετάσματα της κύριας όψης,
ενώ τα διευθυντικά γραφεία και
η αίθουσα συσκέψεων
τοποθετήθηκαν στις περιμετρικές
πτέρυγες του κτιρίου ώστε να έχουν
την ιδιωτικότητα που χρειάζονται
χωρίς να διακόπτουν την ενοποίηση
του υπόλοιπου χώρου.
H οριοθέτησή τους έγινε με
κρυστάλλινα διαχωριστικά που
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εμπεριέχουν περσίδες ώστε
να ενισχύεται η ζητούμενη συνέχεια
των χώρων.
Η ανάπτυξη των γραφείων
εκμεταλλεύεται στον μέγιστο
βαθμό τα συνεχόμενα περιμετρικά
υαλοστάσια, ανοίγοντας τον χώρο
στο φυσικό φως, με τις περσίδες
του κτιρίου να το φιλτράρουν
ανάλογα με την εποχή, αφήνοντας
έτσι τις ακτίνες του ηλίου να
το διαπεράσουν, χωρίς όμως
να υπερθερμαίνουν τον χώρο
εργασίας. Ο φορέας του κτιρίου, ως
συνθετικό σύστημα με τη γεωμετρία
και τον κάναβο των στοιχείων του,
καθορίζει τον συνολικό ρυθμό του
χώρου με έμφαση στο φυσικό φως,
τις φυγές, τη διάταξη των
γραφειακών ενοτήτων και
τα ηλετρομηχανολογικά δίκτυα.

003

INTERIORS

INTERIORS

Μέσα σε αυτό το σύστημα
τοποθετήθηκαν τα γραφεία,
τα φωτιστικά σώματα και
τα ηχοαπορροφητικά πανέλα
της οροφής αποκρύπτοντας
τα μηχανολογικά στοιχεία
και αναδεικνύοντας έτσι
τον υφιστάμενο κάναβο.
Τέλος, στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν
κάποια βασικά στοιχεία του
εξοπλισμού, όπως τα έπιπλα
στην υποδοχή του κτιρίου,
οι προθήκες των μακετών
των πλοίων και τα σταθερά
ερμάρια στην αίθουσα των
συσκέψεων, ενώ ο κινητός
εξοπλισμός επιλέχθηκε
σύμφωνα με τις ανάγκες και
την ταυτότητα της εταιρίας.

κάτοψη
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