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Budynek wtapia się w otoczenie. Tradycyjne
materiały: kamień, drewno i strzecha z trzciny
zostały jednak przetworzone w nowoczesny
sposób, a dom nasycony najnowszą technologią.
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Powyżej części dziennej znajduje się duży
taras, na który prowadzą ażurowe schody.
Jego powierzchnię pokryto drewnem bangkirai

Letnia jadalnia
pod pergolą łączy się
z wnętrzem systemem
rozsuwanych ścian

Ty teŻ moŻesz mieĆ podobny dom
PROJEKT: Biuro Projektów Barycz i Saramowicz
AUTORZY: dr Rafał Barycz, dr Paweł Saramowicz z zespołem
KONTAKT: www.barycz-saramowicz.pl biuro@barycz-saramowicz.pl

wizualizacje Biuro Projektów Barycz i Saramowicz

Do wykończenia okiennic i drewnianych partii
elewacji wybrano drewno modrzewia. Okiennice
po zasunięciu pozwalają w pełni zamknąć dom

Balustrada schodów dyskretnie
oddziela strefę dzienną od garażu.
Pokryto ją, podobnie jak część
elewacji, strzechą trzcinową

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 464,95 m²
PRZEWIDYWANY KOSZT INWESTYCJI: 3 miliony zł
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ELEWACJA POŁUDNIOWA: od frontu widoczny jest podział
budynku na część dzienną po lewej, sypialnie na
piętrze i dodatkowe skrzydło mieszkalne po prawej

ELEWACJA północna: patrząc ze szczytu wzniesienia,
widzimy tylko kondygnację sypialni i taras.
w zboczu wydrążono atrium dostępne z parteru

Dla kogo
To dom dla wielbicieli współczesnej architektury.
Może w nim zamieszkać rodzina z dwojgiem
dzieci. Niezależne skrzydło idealnie nadaje się
dla dziadków albo gości.

Działka
Budynek został usytuowany na znacznym
spadku terenu, co pozwala wykorzystać walory
krajobrazowe podmiejskiej działki. Powinna
ona mieć minimum 40 m długości i 45 m
szerokości.

Kształt domu
zielona łąka, prosty skromny budynek.
nic nie zakłóca widoku, bo stosunkowo
duży dom został ukryty w ziemi

To „architektura szeptana”. Taka, której nie
widać. Dom jest częściowo obsypany ziemią.
Dzięki skromnej formie harmonijnie wtapia się
w otoczenie. Lokalizacja na zboczu zapewnia
wspaniałe widoki i atrakcyjny układ wnętrza.

Plan

masywny mur oporowy dzieli otwarty garaż
(na trzy samochody) od części dziennej. Obok
niego zaplanowano pomieszczenia techniczne

Główne wejście prowadzi do holu z rzeźbiarsko
ukształtowanymi schodami. Za nimi znajduje się
ogród zimowy, a dalej atrium. W strefie dziennej
znalazły się: salon z aneksem kominkowym,
obszerna kuchnia z wyspą, jadalnia używana
na co dzień i druga jadalnia na specjalne okazje.
Dzięki rozsuwanym drzwiom można ją łączyć
z jadalnią letnią, osłoniętą pergolą, skąd ażurowe
schody prowadzą na taras pierwszego piętra.
Do kuchni przylega tzw. kuchnia brudna,
a dalej spiżarnia.
We wschodnim skrzydle domu zaprojektowano
mieszkanie dla dziadków lub gości: dwa pokoje
z garderobami i łazienkami. Dodatkowy pokój
może zajmować np. opiekunka. Strefę prywatną
zlokalizowano na piętrze. Tutaj z przestrzeni
wspólnej można wyjść na taras. Pokoje
rodziców ulokowano w południowej części piętra
domu, a dwa duże pokoje dziecięce w północnej.

Na zewnątrz

ELEWACJA zachodnia: usytuowanie na skarpie
kieruje budynek na południe. bryła widoczna
z boku podkreśla ten kierunek

ELEWACJA wschodnia: poziom parteru
został obsypany ziemią. poniżej znajduje się
garaż i piwnica

deski modrzewia oraz strzechę trzcinową,
używaną zwykle na dachach. Przesuwne
okiennice pozwalają zmieniać wygląd domu
i kreować nastrój wnętrza.

Wewnątrz
Przestrzenie bez zbędnych podziałów
otwierają się na widoki wokół. Wprowadzenie
materiałów elewacyjnych do środka jasnego,
dobrze doświetlonego wnętrza zapewnia mu
spójność stylistyczną.

Z czego budować
Zastosowano tradycyjną technologię: mieszaną
murowano-żelbetową. Ściany zewnętrzne
nośne z pustaków ceramicznych do ścian
jednowarstwowych na perlitowej zaprawie
termoizolacyjnej. Stropy międzykondygnacyjne
płytowe: żelbetowe, jednokierunkowo i krzyżowo
zbrojone, wylewane na mokro. Dachy płaskie
w technologii stropodachu odwróconego:
z warstwą roślinną, z nawierzchnią drewnianą
typu deck-dry oraz z warstwą żwirową.
Hydroizolacje z dwóch warstw papy
elastomerowej termozgrzewalnej oraz z użyciem
systemowej membrany powłokowej EPDM.

Olbrzymie okno weneckie
w wysuniętej części domu
(w sypialni rodziców)
zapewnia wspaniały widok

parter
kuchnia
brudna
7,20 m²

plan domu

kotłownia
7,27 m²
garderoba
9,97 m²

atrium
18,13 m²

spiżarnia
5,63 m²

jadalnia
21,29 m²

ogród zimowy
17,45 m²

kuchnia
28,26 m²

garderoba
11,06 m²

hol
23,78 m²

salon
54,32 m²

piętro
taras
98,10 m²

łazienka
9,11 m²

taras
124,49 m²

salon
20,82 m²

jadalnia letnia
21,29 m²

sypialnia
10,49 m²
wejście

pokój
12,51 m²

łazienka
6,38 m²

łazienka
5,82 m²

pokój dzieci
28,13 m²
pokój
11,28 m²
łazienka
11,92 m²

Dom jest nowoczesny i skromny. Bazuje
na tradycyjnych materiałach i nie rywalizuje
z otoczeniem. Na elewacji zastosowano łamany
warstwowo mur kamienny, poziomo ułożone

sypialnia
30,16 m²

garderoba
10,13 m²

112 |

dom & wnĘtrze

|

marzec 2010

marzec 2010

|

dom & wnĘtrze

| 113

