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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ
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ΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
& ΦΥΤΕΥΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ  
ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

"ECOSUITES", 
ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ 
ΜΕ ΚΑΛΑΜΙΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΤΟ FREIBURG 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
"ISSA MEGARON"  
ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ
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ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ

Φυσικός αερισμός 
με δυτικούς ανέμους

Θέση του ήλιου 
το χειμώνα

Θέση του ήλιου 
το καλοκαίρι

Ζώνη 
θερμικής άνεσης

Φυσικός 
αερισμός

Φιλτράρισμα ηλιακού φωτός

Φυσικός φωτισμός

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Φυσικός αερισμός, 
ηλιακή καμινάδα

Μειωμένο φαινόμενο αστικής 
θερμικής νησίδα / λευκή 
μεμβράνη στο δώμα

Πιστοποιημένη ξυλεία FSC

Υλικά χαμηλών πτητικών 
οργανικών ενώσεων (VOC)

Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.

Θέα

Θερμική άνεση

Προστασία τοπικής βλάστησης
Υπεύθυνο αποτύπωμα κτιρίου
Προστασία όχθης ποταμού

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 40%
Εξοικονόμηση ενέργειας 175 GJ/έτος
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 3.737 kg CO2

Φωτισμός μόνο με φωτοδιόδους (LED)

Παράθυρα με τριπλούς υαλοπίνακες

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαχείριση νερού
Εξοικονόμηση πόσιμου νερού 38%
Εξοικονόμηση νερού σε συσκευές 48%
Συλλογή νερού βροχής

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
SMITH VIGEANT ARCHITECTES INC.

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
STEPHAN VIGEANT, ANIK MALDERIS,  
CINDY NEVEU, MARIANA SEGUI,  
MAXIME VARIN 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
WSP, BOUTHILLETTE PARIZEAU

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ:
BC2

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
SEPAQ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
CONSTRUCTION R. BELANGER

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ:
DANIEL SMITH

ΕΜΒΑΔΟ:
510 m²

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
2017

ΠΗΓΗ: 
V2COM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ADRIEN WILLIAMS

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  
ILES DE BOUCHERVILLE TOY ΚΕΜΠΕΚ 

Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΣΑ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ.

Η ΛΕΥΚΗ ΕΣΟΧΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΑΝ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ.

Το κέντρο SEPAQ (Société des Etablissements 
de Plein Air du Québec) τοποθετείται στο 
Εθνικό Πάρκο Iles de Boucherville, το οποίο 
απέχει λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο του 
Μόντρεαλ. Το κτίριο λειτουργεί ως χώρος 
υποδοχής του πάρκου και ταυτόχρονα ως 
κέντρο πληροφοριών για το δίκτυο εθνικών 
πάρκων του Κεμπέκ. 
Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
ξυλεία της περιοχής, η οποία είναι επεξερ-
γασμένη με μεγάλη λεπτομέρεια στην τελική 
επιφάνειά της, γεγονός που πιστοποιεί την 
άριστη ειδίκευση του υπεύθυνου μελετητικού 
γραφείου στις ξύλινες κατασκευές. Το έργο 
αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικά κτίρια, τα 
οποία διαχωρίζονται από το κεντρικό μονο-
πάτι που εισέρχεται στο πάρκο και οδηγεί 
στις όχθες του ποταμού. Έτσι, λοιπόν, ο κε-

ντρικός άξονας αποτελεί ένα δημόσιο χώρο 
κοινωνικοποίησης και διάφορων δραστηριο-
τήτων, ο οποίος οριοθετείται από τους κτιρι-
ακούς όγκους.
Η αρχιτεκτονική του κτιρίου σέβεται το φυ-
σικό περιβάλλον του πάρκου και προσαρμό-
ζεται πλήρως σ' αυτό. Ο βιοκλιματικός σχε-
διασμός έχει προκύψει από τη συνεργασία 
αρχιτεκτόνων, μηχανικών άλλων ειδικοτήτων 
και της επιστημονικής ομάδας του SEPAQ. 
Έχει επιτευχθεί υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις, μετα-
ξύ των οποίων τις Canadian Green Building 
Awards 2018, Canadian Wood Council's 
Wood Design & Building Award 2018 και Τhe 
American Architecture Prize 2017. Μέσα από 
μια σειρά διαφορετικών τεχνικών μειώθηκε η 
ενεργειακή κατανάλωση κατά 40%. Ως προς 

τα υλικά χρησιμοποιήθηκε ξύλο πιστοποιημέ-
νο από την "Αειφορική Δασική Διαχείριση" 
(FSC), τριπλά υαλοστάσια και λάμπες εξοι-
κονόμησης ενέργειας φωτοδιόδων (LED). 
Επίσης έχει τοποθετηθεί λευκή μεμβράνη 
στο δώμα που αντανακλά την ηλιακή ακτινο-
βολία για την αποφυγή σχηματισμού αστικής 
θερμικής νησίδας, ενδοδαπέδια θέρμανση 
και ανοίγματα, τα οποία αξιοποιούν το φαινό-
μενο του φυσικού ελκυσμού, επιτυγχάνοντας 
κατακόρυφο εξαερισμό αλλά και φωτισμό.
Βασική αρχή του σχεδιασμού αποτέλεσε η 
ανάπτυξη του κτιρίου στα κενά της υπάρχου-
σας φύτευσης, με σκοπό την αποφυγή κοπής 
δέντρων. Διαμορφώθηκε μια οργανική δομή, 
περιμετρικά της οποίας σχεδιάστηκε ένας 
περίπατος για τους επισκέπτες με ασαφή 
όρια μεταξύ δομημένου και φυσικού περι-

βάλλοντος. Οι καμπύλες ξύλινες επενδύσεις 
των όψεων ενισχύουν την οργανική μορφή 
της δομής και φιλτράρουν το φως που ει-
σέρχεται στους εσωτερικούς χώρους, μέσω 
των κενών στις επιφάνειές τους. Μ' αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνονται μεταβαλλόμενα περί-
τεχνα μοτίβα φωτός - σκιάς, τα οποία παρο-
μοιάζονται με τις σκιές που δημιουργούν οι 
φυλλωσιές των δέντρων. Εσωτερικά μια λευκή 
εσοχή, που μοιάζει σαν κανάλι, εισχωρεί ανά-
μεσα στην ξύλινη οροφή, ενώ ένας φεγγίτης 
επιτρέπει το φυσικό φωτισμό και εξαερισμό. 
Μεγάλα πλευρικά υαλοστάσια προσφέρουν 
διάφορες οπτικές απόψεις του πάρκου και 
παράλληλα λειτουργούν ως καθρέφτης αυ-
τού, αφού τα στοιχεία της περιβάλλουσας 
φύσης αντανακλώνται στις εξωτερικές λείες 
επιφάνειές τους.  

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ  ΣΚΟΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
LAPOINTE MAGNE, AEDIFICA

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: SDK/NCK

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: POMERLEAU 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:
MARTIN ROY ET ASSOCIES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ:
OCTAVE ACOUSTIQUE

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:
SNC-LAVALIN, BOUTHILLETTE PARIZEAU

ΕΜΒΑΔΟ: 21.832 m²

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2017

ΠΗΓΗ: V2COM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
MICHEL BRUNELLE, DAVID BOYER

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ "LEED SILVER" 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ. TO ΦΩΣ ΦΙΛΤΡΑΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 
ΤΖΑΜΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΑ. © MICHEL BRUNELLE

ΒΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.  
© DAVID BOYER

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΔΟΜΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. © MICHEL BRUNELLEΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. © DAVID BOYER

Το κτίριο Wilder σχεδιάστηκε από τον 
Charles R. Tetley το 1918, λειτούργησε ως ερ-
γοστάσιο επίπλων και αποτέλεσε σημείο ανα-
φοράς για την πόλη του Μόντρεαλ κατά τον 
προηγούμενο αιώνα. Βρίσκεται στην πλατεία 
Place des Festivals, ένα δημόσιο χώρο ιδιαί-
τερα δημοφιλή για τις πολυάριθμες καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού. Μετά την αποκατάσταση και την 
επέκταση, στεγάζει τέσσερις σχολές χορού, 
σε 21.832 m². Ανάμεσα στις αίθουσες χορού 
και παραστάσεων, είναι διαμορφωμένο ένα 
μεγάλο αίθριο, το οποίο χρησιμοποιείται για 
δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις. Επίσης 
φιλοξενεί και γραφεία του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Επικοινωνιών του Κεμπέκ, κα-
θώς και το Συμβούλιο Τεχνών και Γραμμάτων.    
Βασικό άξονα της αποκατάστασης αποτέλε-
σε η ενσωμάτωση του υφιστάμενου βιομη-
χανικού κτιρίου στο σύγχρονο αστικό ιστό 
του Μόντρεαλ, όπως και ο συνδυασμός της 
υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής με το βιώ-
σιμο σχεδιασμό. Μέσω μιας μεγάλης ομάδας 
μηχανικών και εμπειρογνωμόνων, εφαρμό-
στηκαν καινοτόμοι τεχνικές βιοκλιματικού 
σχεδιασμού και επιτεύχθηκε η πιστοποίηση 
"LEED SILVER" από το αναγνωρισμένο σύ-
στημα αξιολόγησης του οργανισμού Canada 
Green Building Council. 
Έχοντας ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίη-

ση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλ-
λον, το δώμα στεγανοποιήθηκε με ψυχρά 
υλικά για την αποφυγή του φαινομένου της 
αστικής θερμικής νησίδα. 4.150 τόνοι επικίν-
δυνων υλικών αποξηλώθηκαν και ανακυκλώ-
θηκαν σε ένα ποσοστό 78%. Επίσης, μέσω 
της διατήρησης του υφιστάμενου κελύφους, 
χρησιμοποιήθηκε ένας πολύ μικρός αριθμός 
νέων υλικών. Σε τελικό στάδιο, επιτεύχθηκε η 
μείωση κατά 28% της ενέργειας που κατανα-
λώνει συνολικά η κατασκευή.   
Ισχυρό στοιχείο της αποκατάστασης απο-
τελεί η διπλή γυάλινη όψη, με την οποία 
επενδύθηκε περιμετρικά το σύνολο της 
υπάρχουσας κατασκευής. Τα θερμομονωτικά 
ημιδιαφανή κρύσταλλα της όψης προσφέ-
ρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, φυσικό 
φωτισμό στο εσωτερικό, θέα στην πόλη και 
παράλληλα μετατρέπονται σε ψηφιακή οθό-
νη προβολής για ειδικές εκδηλώσεις. 
Εσωτερικά, στο υπάρχον κέλυφος, προστέθηκε 
ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων υλικών, με τρό-
πο που η διάκριση μεταξύ παλαιάς δομής και 
νέων προσθηκών γίνεται πλήρως αντιληπτή.  
Υπερυψωμένα δάπεδα καλύπτουν ένα σύ-
στημα εξαερισμού χαμηλής ταχύτητας, 
τον κλιματισμό, όπως και όλο το μηχανο-
λογικό εξοπλισμό και τις καλωδιώσεις, που 
αφορούν στον τεχνητό φωτισμό και στην 
πυροπροστασία.

ΙΣΧΥΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΠΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΨΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. © MICHEL BRUNELLE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  
ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. © DAVID BOYER
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 1. Βόρεια επέκταση.
 2. Κτίριο Wilder.
 3. Νότια επέκταση.
 4. Σχολή σύγχρονου χωρού.
 5. Αίθουσα πρόβας.
 6. Αίθουσα μεταδόσεων.
 7. Αίθουσα εργαστηρίων.
 8. Αίθουσα παραστάσεων 

μπαλέτων.
 9. Δημιουργικό εργαστήριο.
 10. Βεράντα.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
SIGNUM ARCHITECTURE,  
JUANCARLOS FERNANDEZ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
VAZIRI STRUCTURAL ENGINEERING

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ:
SURFACE DESIGN

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
NORTH COAST SOLAR

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ LEED: 
GILLERAN ENERGY MANAGEMENT

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: GRASSI & ASSOCIATES

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: PLUMPJACK GROUP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2014

ΠΗΓΗ: V2COM

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ADRIAN GREGORUTTI

ΥΠΟΣΚΑΦΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ NAΠA  
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEED GOLD. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΔΩΜΑ, ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ, ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΚΑΤΟΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ, 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ 30.000 kW ΕΤΗΣΙΩΣ.ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Το οινοποιείο βρίσκεται στους ανατολικούς 
λόφους της κοιλάδας Νάπα, στην Καλιφόρνια, 
και κατασκευάστηκε σε μια περιοχή, στην οποία 
προϋπήρχαν κάποιες υπαίθριες εγκαταστάσεις 
παραγωγής κρασιού. Ο βιοκλιματικός του σχε-
διασμός συνάδει πλήρως με την επιθυμία του 
ιδιοκτήτη για ποιοτική βιολογική οινοπαραγωγή. 
Το βιοκλιματικό προφίλ του κτιρίου έχει 
προκύψει από το συνδυασμό του φυτεμένου 
δώματος, των ηλιακών συστημάτων και της 
κατάλληλης επιλογής οικολογικών υλικών, 
μέσω των οποίων μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό 
η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. 
Οι τρεις ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι έχουν το-

ποθετηθεί στο δώμα, συνολικού εμβαδού 232 
m² παράγουν 30.000 kW ετησίως. Σύμφωνα 
με τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα Juancarlos 
Fernandez, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει εκ-
μετάλλευση της συχνής ηλιοφάνειας της 
Καλιφόρνιας για τον ενεργειακό σχεδιασμό. 
Το πράσινο δώμα παρέχει την απαραίτητη 
θερμομόνωση στο εσωτερικό του κτιρίου για 
τη διαδικασία της παραγωγής, ενώ κατακρατεί 
το νερό της βροχής συμβάλλοντας στην αντι-
πλημμυρική προστασία της περιοχής. Επίσης, 
για να αντιμετωπιστεί η ανομβρία κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, έχουν κατασκευαστεί 
υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης νερού. 

Μέσω αυτών των εφαρμογών, το έργο έλα-
βε πιστοποίηση LEED GOLD και επίσης 
βραβεύτηκε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
American Architecture Prize στην κατηγορία 
βιομηχανικού κτιρίου, το 2017. 
Ολόκληρη το κτίριο αποκρύπτεται από τον 
παρακείμενο δρόμο μέσω του φυτεμένου 
δώματος και παράλληλα γίνεται αντιλη-
πτό ως φυσική προέκταση της πλαγιάς. Η 
στρογγυλή κάτοψη σχεδιάστηκε έτσι, ώστε 
το κτίριο να εφαρμόζει καταλλήλως στο αμ-
φιθεατρικό φυσικό ανάγλυφο τις περιοχής. 
Οι περισσότερες όψεις είναι "τυφλές", αφού 
καλύπτονται από τα αναχώματα, γεγονός το 

οποίο προσδίδει μια σπηλαιώδη αισθητική 
ως προς τη μορφή. Τσιμεντένιοι περιμετρικοί 
τοίχοι αντιστήριξης συγκρατούν τα αναχώ-
ματα, ενώ σε επίπεδο κάτοψης, ορθοκανονι-
κοί χώροι αναπτύσσονται μέσα στον κύκλο. 
Σ' αυτούς στεγάζονται το κελάρι με τα βα-
ρέλια, δεξαμενές ζύμωσης και ένας μεγάλος 
χώρος επεξεργασίας των σταφυλιών.
Στην μπροστινή όψη του κτιρίου έχουν κατα-
σκευαστεί κινητά, διάτρητα πετάσματα αλου-
μινίου, με σκοπό να απομονώσουν οπτικά 
τους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με το  ίδιο 
το αρχιτεκτονικό γραφείο, τα ποικιλόμορφα 
σχήματά τους παραπέμπουν στα φτερά του 

κύκνου και είναι εμπνευσμένα από το χαρα-
κτήρα Odette, του Τσαϊκόφσκι. Επιπροσθέτως, 
από τις οργανικές τους μορφές έχει επηρε-
αστεί ο συνολικός σχεδιασμός της εταιρικής 
ταυτότητας.  Οι εσωτερικοί χώροι φωτίζονται 
και εξαερίζονται μέσω των οπών στις εν λόγω 
επιφάνειες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας το 
κτίριο μοιάζει με φανάρι, αφού τα πετάσματα 
λειτουργούν ως ημιδιάφανες μεμβράνες, που 
περικλείουν τον εσωτερικό τεχνητό φωτισμό. 
Από αυτό το σημείο γίνεται η είσοδος στο 
κτίριο μέσω ενός ημιυπαίθριου χώρου. Εκεί 
συναντώνται δύο εμπορευματοκιβώτια, στα 
οποία φιλοξενούνται εργαστήρια και γραφεία. 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΕ ΤΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ.

1. Κύρια είσοδος.

2. Γραφείο 
- εργαστήριο.

3. Χώρος 
διαλείμματος -  
WC.

4. Δεξαμενές ζύμωσης 
- κελάρια.

5. Βοηθητικός χώρος.

6. Χώρος επεξεργασίας 
σταφυλιών.

7. Έξοδος κινδύνου.
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