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TECHNIKAL
 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η αρχική ιδέα που εφαρμόστηκε για τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης 
κατοικίας, που βρίσκεται σκαρφαλωμένη στους πρόποδες του Υμηττού, 
ήταν η αποδόμηση του κλασικού ορθογώνιου τετραγώνου, με τους 
τέσσερις τοίχους να ορίζουν τον χώρο διαβίωσης, εσωκλείοντας τις 
χρήσεις και τις λειτουργίες μια κατοικίας.

Η μορφολογία του εδάφους επέβαλε την ανάπτυξη των χώρων σε πέντε 
επίπεδα τα οποία διατηρούν την οπτική επαφή μεταξύ τους δίνοντας την 
αίσθηση του ενιαίου. Το σαλόνι απολαμβάνει την απεριόριστη θέα 
διαμέσου του κεντρικού κουφώματος τύπου γκιλοτίνα μετατρέποντας 
τον χώρο σε ημιυπαίθριο κατά το άνοιγμά του. Η δυτική όψη του κτιρίου 
έχει προστατευθεί από τον ήλιο με μια σειρά από ανοιγοκλεινόμενες 
μεταλλικές κατασκευές με μπαμπού, προσδίδοντας μια θεατρικότητα 
στην όψη ανάλογα με την θέση τους.

Προκειμένου να υπηρετήσει την σχεδιαστική φιλοσοφία του έργου, η 
εταιρεία TechnikAL πρότεινε λύσεις συρόμενων κουφωμάτων Supreme 
S650 PHOS, υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης, που αποτελούν την 
ιδανική επιλογή για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων και δίνουν την 
δυνατότητα ενίσχυσης του φυσικού φωτισμού, χάρη στην 
ελαχιστοποίηση του εμφανούς πλαισίου αλουμινίου. Επίσης με την 
εφαρμογή των γωνιακών κατασκευών και αντίστοιχης φιλοσοφίας ρολών 
σκίασης και ηλεκτροκίνητων σητών χωρίς σταθερές κολώνες, ενισχύθηκε 
η αίσθηση της ελευθερίας και άμεση επαφή με τους εξωτερικούς χώρους. 
Ταυτόχρονα με την κατασκευή μεγάλων διαστάσεων ηλεκτροκίνητης 
γκιλοτίνας, προσφέρεται εξαιρετική θέα προς το Σαρωνικό.

Η εταιρεία μας επίσης υλοποίησε και πολλές άλλες μεταλλικές και 
γυάλινες κατασκευές δίνοντας τεχνικές λύσεις σε σημεία του έργου 
ιδιαίτερης αισθητικής και λειτουργικότητας όπως, μεταλλικά 
προβαλλόμενα ηλεκτρικά σκίαστρα από ξύλα μπαμπού στην πρόσοψη, 
εξωτερική περίφραξη από κατακόρυφες μεταλλικές λάμες ακολουθώντας 
τον ίδιο σχεδιασμό και στην κεντρική αυλόπορτα pivot, εσωτερική 
μεταλλική σκάλα 5 επιπέδων, διάτρητες λαμαρίνες στον χώρο της πισίνας, 
γυάλινα δάπεδα στον πυθμένα της πισίνας και σε διαδρόμους, γυάλινα 
στηθαία καθώς και γυάλινα εσωτερικά χωρίσματα με λεπτές διατομές 
αλουμινίου.
   


