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Η SYCHEM στο κτίριο ”Τhe Oval“ στην Κύπρο
Το “The Oval“, ένα από τα πιο πράσινα κτίρια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
δεν είναι μόνο ένα θεαματικό κτίριο γραφείων, αλλά και μια εγκατάσταση
τεχνολογίας αιχμής, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α’. Eίναι το πρώτο
πολυώροφο κτίριο γραφείων με αποκεντρωμένη ανοικτή γεωθερμία
στη νότια Ευρώπη και πρωτοποριακό σχεδιασμό που του επιτρέπει 40%
εξοικονόμηση ενέργειας, απόλυτη αυτονομία σε κάθε γραφείο, μεγάλη
αξιοπιστία και εξαιρετική αρχιτεκτονική καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές
μονάδες κλιματισμού. Η κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων
και του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου για το απαιτητικό αυτό έργο
έγινε από τη Sychem ΑΕ και τη Sychem Cyprus υπό την επίβλεψη και
μελέτη της Yfantis Engineering. Το κυριότερο ”πράσινο“ χαρακτηριστικό
σύστημα του κτιρίου είναι το σύστημα ανοικτής γεωθερμίας για την ψύξη,
θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού.
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Το ΚΠΙΣΝ έλαβε το Βραβείο Διεθνούς Αριστείας του RIBA 2018
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συγκαταλέγεται
στους νικητές των Βραβείων Διεθνούς Αριστείας 2018 του Βασιλικού
Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων. Τα βραβεία, απονέμονται κάθε
δύο χρόνια και αναγνωρίζουν τα πιο επιδραστικά και σημαντικά
νέα κτίρια που κατασκευάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο, τους
αρχιτέκτονες που τα έχουν σχεδιάσει, αλλά και εκείνους που τα
οραματίστηκαν και προχώρησαν στην υλοποίησή τους. Όπως
αναφέρει το RIBA στο αιτιολογικό κείμενο της βράβευσης του
ΚΠΙΣΝ, “αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και
την Αθήνα. Είναι αποδεδειγμένα επιτυχημένο καθώς το έχει ήδη
αγκαλιάσει το γενικό κοινό, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό
πολιτών σε ένα υπέροχο πάρκο και δύο εγκαταστάσεις διεθνούς
επιπέδου”.Συνολικά βραβεύθηκαν 20 κτίρια σε 16 χώρες. Αυτή η
αναγνώριση συνεπάγεται επίσης ότι το ΚΠΙΣΝ συγκαταλέγεται και στις
υποψηφιότητες για το μεγάλο βραβείο RIBA International Prize 2018.

Η ΚΑΥΚΑΣ στις 21 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Η Β. Καυκάς ΑΕ, η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού,
ενεργειακών λύσεων και βιομηχανίας, αναδείχθηκε ως μία από τις 21 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο πλαίσιο
των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”, που διοργανώθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά
από την Eurobank και την Grant Thornton. Συγκεκριμένα, η Β. Καυκάς ΑΕ διακρίθηκε για τις εξαιρετικές επιδόσεις
της ανάμεσα σε 8.000 επιχειρήσεις, που αξιολογήθηκαν, επισφραγίζοντας τη δυναμική πορεία της παρά τις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες της χώρας.
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THE OVAL
ΚΤIΡΙΟ ΓΡΑΦΕIΩΝ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣO

Το ”The Oval“ αποτελεί
ένα από τα πρώτα
ψηλά κτίρια που
έχουν υλοποιηθεί
στην Κύπρο και
το ψηλότερο κτίριο
γραφείων μέχρι
στιγμής, με ύψος
περίπου 75m.
Την εμβληματική
μορφή του έργου
συμπληρώνουν
πολυτελείς χώροι
υποδοχής και
τοπιοτεχνημένοι κήποι.

Κείμενο Armeftis & Associates
Φωτογράφηση
White Leaf Pictures
Μάνος Μανώλη

Τοποθετημένο σε έκταση περίπου 4.500m2
το έργο περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους
συνολικής επιφάνειας 9.000m2 που αναπτύχθηκαν
σε 16 ορόφους, καθώς και χώρους στάθμευσης
8.000m2 σε δύο υπόγεια επίπεδα, εξυπηρετώντας
τις ανάγκες των εταιριών διεθνούς εμβέλειας που
στεγάζει το κτίριο.
Στο υψηλότερο επίπεδο, δημιουργήθηκε προσβάσιμο
roof garden για χρήση από τα γραφεία των
τελευταίων ορόφων. Λόγω του υπόγειου χώρου
στάθμευσης, στον υπαίθριο χώρο του ισογείου
έχουν γίνει ειδικές διαμορφώσεις έτσι ώστε όλο
το κτίριο να περιβάλλεται από πλούσιους,
τοπιοτεχνημένους χώρους.
Το κτίριο τοποθετήθηκε στο οικόπεδο με τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε όλα τα γραφεία να έχουν απόλυτο νότιο
προσανατολισμό, επιτυγχάνοντας την καλύτερη
αξιοποίηση του φυσικού φωτός.
Στον έλεγχο του φυσικού ηλιασμού βοηθούν και
οι βεράντες στη νότια όψη, οι οποίες εκμεταλλεύονται
στο έπακρο τη θέα στην παραλία και το πέλαγος.
Στη βόρεια πλευρά του κτιρίου τοποθετούνται
οι χώροι διακίνησης με τα δύο κλιμακοστάσια και
τους ανελκυστήρες, οι χώροι υγιεινής και οι διάφοροι
αγωγοί και χώροι υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση του κτιρίου παράλληλα
προς τον άξονα ανατολής-δύσης και όχι παράλληλα
με τα όρια του οικοπέδου, αναδεικνύει το κτίριο από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως φαίνεται από τον
παραλιακό δρόμο, ή από τον υπεραστικό στα βόρεια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου αποτελεί
το κέλυφός του, στο οποίο βασίζεται η μορφολογία
του και η αισθητική του, η οποία παραπέμπει στα
βότσαλα της γειτονικής παραλίας. Για την επίτευξη
της κατασκευής του κελύφους χρησιμοποιήθηκαν
οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες, τόσο στα σχεδιαστικά
προγράμματα παραμετρικού σχεδιασμού, όσο και
στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, ώστε να υλοποιηθεί
με πάσα ακρίβεια η γεωμετρία του κελύφους, που
δίνει και στο κτίριο το όνομά του. Η διαμόρφωση του
εσωτερικού των γραφειακών χώρων βασίζεται στον
ευέλικτο σχεδιασμό, με σύγχρονα υαλοστάσια που
παρέχουν όλες τις προδιαγραφές για σωστή
πυρασφάλεια και πυροπροστασία.
To The Oval συνδυάζει πρωτοποριακό σχεδιασμό και
στρατηγική του τοποθεσία με πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Α’ χρησιμοποιώντας
γεωθερμική ενέργεια για να μειώσει στο ελάχιστο την
εκπομπή ρίπων. Τέλος, για τον κλιματισμό των
κοινόχρηστων και γραφειακών χώρων
χρησιμοποιείται σύστημα γεωθερμίας που
εκμεταλλεύεται την ύπαρξη των υπογείων νερών,
λόγω της εγγύτητας του κτιρίου στη θάλασσα.

Ολλανδίας, ΜΕΑ και Korff Γερμανίας, αυλάκια
αποστράγγισης Muffle Ιταλίας, ελαιοδιαχωριστές
Techneau Γαλλίας
ELVAL COLOUR: Εφαρμογή κελύφους κτιρίου
από προβαμμένα, με υγρή βαφή, φύλλα αλουμινίου
Elval Enftm
ΚΟΝΕ: Ανελκυστήρας πυροσβεστών ΚONE
MonoSpace 700® ΕΝ 81-72, 17 ατόμων/1275 κιλών,
19 στάσεων και 3 ανελκυστήρες ΚONE SMonoSpace®
18 ατόμων/1350 κιλών, 19 στάσεων
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Εταιρίες που συμμετείχαν στο έργο και διαφημίζονται
στο τεύχος αυτό:
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.: Προμήθεια Μαρμάρου
CARAMONDANI: Yλικά στήριξης Tyco και Erico

