Жилищна сграда на ул. “Люботрън”
проект: another studio с арх. Стефан Апостолов
статус: завършен
снимки: another studio
Конкурсно предложение и последвала реализация на
жилищна сграда в София.
Пресичането на външните стени под различни ъгли води до
образуване на ниши, които формират балкони, платформи
за цветя, места за климатици. Нишите участват в интериорните
пространства, предлагайки неочаквани гледни точки от
различни ъгли, като в същото време ограничават директния
поглед от съседните жилищни кооперации.
Окачената фасада на сградата е от светлосиви гранитни
плочи. Настилките в общите части и двора са от същите
светлосиви гранитни плочи с различна повърхностна
обработка. Изплозването на един и същ материал допринася
за цялостния, ненатрапчив облик на сградата и средата около
нея.
За запазване на чиста екстериорна геометрия, голяма част
от дограмата е изнесена в една равнина с фасадния камък.

Apartment building in Lubotran St.
design: another studio with arch. Stefan Apostolov
status: completed
photographs: another studio
The building was the result of a competition for a small apartment
building in central Sofia.
The appearance of the building is marked by recesses in the walls
which form balconies, platforms for flower pots and niches for air
conditioners. The recesses enrich the interior space by providing
unexpected views from different angles while at the same time a
glance from the closely built neighbouring buildings into the interior spaces is hardly possible because of the oblique rotation of
most windows.
The light-grey coloured granite of the curtain wall facade is also
used for the pavement in the courtyard and, with a different surface treatment, the staircase, providing an overall unified appearance of the building. The air between the thermal insulation
and the stone cladding provides better microclimate in both summer and winter seasons. The windows and glazing in the recesses
are positioned outside the brick wall and in the same plane as the
stone cladding in order to maintain clean geometry.
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