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Půdorysy, řezy, pohledy 1:200
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Dům na hraně, polyfunkční dům

Koncept:
Koncept vychází z historické parcelace tohoto pozemku. Tato parcela byla
dříve rozdělen na méně úzkých dlouhých parcel, proto je dům složen z úzkých
vertikálních částí
Urbanismus:
Dům se přizpůsobuje současnému urbanismu této lokality.
Funkce:
Různé formy bydlení - normální různě velké byty, vysokoškolské koleje
Administrativa
Obchodní parter
Dispoziční řešení:
Jednotlivé funkce jsou diferenciované ale zároveň je zde propojení aby se
mohli obyvatelé domu potkávat.
Konstrukční řešení:
Podzemní část tvoří železobetonový skelet a nadzemní část je vyzděna z 250
vápenocementových cihel.
Materiálové řešení:
Na celém domě je povrchovou úpravou omítka. Interiéry jsou jednoduché,
s dřevěným nábytkem a ve světlých barvách.
Tur:
Hlavní náplní tur je, že se v tomto domě mohou jeho obyvatelé potkávat.

