MULTIPURPOSE BUILDING "MARINA BURGAS", Burgas
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА "МАРИНА БУРГАС"
ЦГЧ на гр.Бургас

FIFTH FLOOR│ПЕТИ ЕТАЖ│M1:400

Impact of the project altering the surrounding space
Located on the pear of the port, the building holds the opportunity to be perceived
from a great distance from the sea, as well as from land. This defined its façade
solution to seek merged design elements despite the diverse functions behind them.
At the same time, the relatively big room depth demands the maximal opening of the
facades, ensuring plenty of natural light. This was achieved by placing a large curtain
wall structure from column to column. The façade finish includes a ventilated facade
cladding system with large-size ceramic tiles and cladding with aluminum composite
in gray for the zone of the last two floors.
The realized project substantially changes the site and its surrounding area. The
former port area, restricted for public access, was wide open to the city of Burgas and
granted the residents of Burgas additional access to the pear of the port. The
reconstructed storage house that provides space for over 1000 visitors, including 220
restaurant seats, 230 hotel beds, and over 600 workplaces in offices and shops,
fundamentally contributed to bringing life to the newly opened city zone. Since the
official open, the building transformed into a favored space for leisure and work for
the Burgas inhabitants.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Разположена до кея на пристанището, сградата има възможност да бъде
възприемана от големи дистанции, както от морето, така и от сушата. Това е
определило нейното фасадно решение да бъде търсено обобщено, като
фасадните елементи са с окрупнени форми, независимо от различните по
характер функции, намерили място в сградата. Същевременно сравнително
голямата дълбочина на помещенията изисква максимално „отваряне” на
фасадите чрез тяхното остъкляване и осигуряване на естествено осветление в
дълбочина на помещенията. Това е постигнато с окачени фасадни системи с
максимална възможна широчина - от колона до колона.
Фасадните довършителни материали включват още вентилируеми фасади с
широкоформатен гранитогрес 100 х 300 см и облицовка от алуминиев композит
в тъмно сив цвят в зоната на последните два етажа.
Реализираният проект промени изключително много околната среда. Бившата
забранена за достъп пристанищна зона беше широко отворена към града и
осигури допълнителен достъп на гражданите до кея на пристанището.
Реконструираната сграда с нейния капацитет от над 1000 места за посетители,
вкл. 220 ресторантски места, 230 хотелски легла, над 600 работни места в
офисите и търговската част, допринесе съществено за оживяването на тази
градска територия. За периода от нейното въвеждане в експлоатация през
август 2019 год. до днес тя се превърна в любимо място за отдих и работа на
жителите на град Бургас.

