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THE

PODIUM

OF C A P ITA L F ORT

Проектът въздейства на различни нива. От
мащаба на пространствата до сложността
на детайлите, през вниманието към
допълващата среда на основната функция
на комплекса - офисите.
Припознат от потребителите и от публиката
като необичайно място, той се превърна в
предпочитана локация за провеждане на
различни външни събития, включително
снимане на филми.

-ENThe project impacts on different levels - from the scale of the spaces, to the complexity of the details,
through the care of the supplementary environment of the main function of the complex – the offices.
It is recognized by the users and the public as an extraordinary place, and it has become as a preferred
location for different external events, including movie shooting.
The design approach is also untraditional – it includes all levels of design: urban, architectural, bespoke
façade and cladding, bespoke furniture and equipment.
All levels of the design are subject of common architectural language, characterized by the geometric
complexity and unconventional use of materials. The high complexity requires untraditional design and
production processes, integrating technologies other than construction, but typical for industries, such as:
aero-space, automotive and shipbuilding.

Процесът на проектиране е също
нетрадиционен - интегрира всички нива
на дизайн: градски, архитектурен, дизайн
на специфични фасади и облицовки, на
мебели и продукти на оборудването.
Всичките нива на дизайна са подчинени
на общия архитектурен език – характерен
с голяма геометрична сложност и
нетрадиционно използване на материалите.
Голямата сложност изисква нетрадиционни
методи на проектиране и изпълнение,
различни от строитеството, но типични за
други индустрии, като: самолето-, корабо- и
автомобилното производство.
Подиумът на Капитал Форт е сложен
и мащабен проект целящ дълготрайна
промяна в отношението към съвременното
работното място и града.
-ENThe Podium of Capital Fort is a complex
and large scale project aiming a long lasting
change in the attitude to the contemporary
working space and the urban environment.

