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το τέταρτο Color Times in Design προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις

Σελ. 6-9
Οικολογική Αρχιτεκτο
νική: To κτιριακό
Εκδότης: ΧΡΩΤΕΧ
Υπεύθυνος: Τμήμα Marketing

ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε.
Μάρνη 39, 10432 Αθήνα
Τηλ.: 210 5230116-9, Fax: 210 5235301

παραδοσιακά κτίσματα της Μακεδονίας και το χαγιάτι.
Ταξιδεύουμε μέχρι το μακρινό Hong Kong για να δούμε τις λεπτομέρειες μιας

συγκρότημα ZCB στο

κατασκευής με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική που δεν απελευθερώνει στην ατμό-

Hong Kong

σφαιρα καθόλου διοξείδιο του άνθρακα. Παρόμοιες κατασκευές θα αποτελέσουν τα «σπίτια του μέλλοντος», που όντας ενεργειακά αυτόνομα, θα αναδεί-

Επιμέλεια Υλης: Ελένη Φαβρικάνου
Σχεδιασμός: Watermark Com.

ρίζες μας και τις επιρροές μας από άλλους πολιτισμούς εξερευνώντας τα

Σελ. 10-11
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική:
Mακεδονία (χαγιάτι)

ξουν μια νέα μορφή διαβίωσης, οικολογική και οικονομική ταυτόχρονα!
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο εντυπωσιακά πλούσιο Abu Dhabi , όπου έχει κατασκευαστεί το μοναδικό κτιριακό συγκρότημα γραφείων της Aldar, επιφάνειας 123.000 τ.μ. Με συμπαγές

www.chrotex.gr

και σφαιρικό design, το κτίριο της Aldar έρχεται να αναδείξει την περιοχή με

e-mail: info@chrotex.com

τη μοναδική του αρχιτεκτονική και τη διαφοροποίησή του από τα συνηθιΣελ. 12-13
Aπόλυτη προστασία...
παντός καιρού
με την σειρά ULTRAXYL

To παρόν περιοδικό διατίθεται εντελώς δωρεάν

σμένα κτίρια.
Τέλος θα αναφερθούμε στα προϊόντα συντήρησης και ανάδειξης ξύλου
ULTRAXYL της ΧΡΩΤΕΧ, τα οποία προστατεύουν και διακοσμούν κάθε είδους
ξυλοκατασκευή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Για άλλη μια φορά να σας θυμίσουμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας,

σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικού

να ακούσουμε τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας. Γιατί έχουμε

χώρου και γενικά σε επαγγελματίες

κάτι κοινό: το πάθος για δημιουργία, για χρώμα, για ζωή!

στο χώρο του design και της διακόσμησης.
Για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας,
απλά στείλτε μας ένα e-mail
με τα στοιχεία σας στο info@chrotex.com

Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή ολόκληρου του εντύπου
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

Χρώμα &
design
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Ζοοm

...ημισφαιρική
εικόνα με δύο
κυκλικές κυρτές
διαμορφωμένες
προσόψεις

Η έδρα
της AldAr
στο Abu Dhabi

Τα κεντρικά γραφεία της κατασκευαστικής εταιρείας AldAr βρίσκονται στην Raha Beach, στο
Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 και καλύπτουν επιφάνεια 123.000 τ.μ.
Η έδρα της AldAr παρουσιάζει ένα διακριτικό και
καινοτόμο χαρακτηριστικό: μια ημισφαιρική εικόνα
με δύο κυκλικές κυρτές διαμορφωμένες προσόψεις που συνδέονται από μια μικρή ζώνη που καλύπτεται από υαλοπίνακες. Ο κύκλος συμβολίζει
την ενότητα, τη σταθερότητα, την ορθολογιστική
ικανότητα. Είναι επίσης το σύμβολο του άπειρου,
χωρίς αρχή ή τέλος, της τελειότητας, το απόλυτο
γεωμετρικό σύμβολο. Αντιπροσωπεύει μια πληρότητα που καλύπτει το διάστημα και το χρόνο.
Έτσι δημιουργήθηκε ένας απλός γεωμετρικά
αλλά μοναδικός σε σχεδιασμό ουρανοξύστης με
γυάλινες επιφάνειες μεγέθους 4 γηπέδων ποδοσφαίρου.
Οπτικά αν και υπάρχουν ακριβώς 23 όροφοι,
το κτίριο μοιάζει με έναν ουρανοξύστη 40 ορό-

φων. Η κυκλική οικοδόμηση έχει προσανατολισμό δυτικο-ανατολικό, επιτρέποντας έτσι και στο
ηλιοβασίλεμα και στην ανατολή να είναι ορατές
στο γυαλί. Οι γυάλινες επιφάνειες όχι μόνο απεικονίζουν τη μοναδικότητα του κτιρίου αλλά μας
επιτρέπει να δούμε την εικόνα του σαν αντανάκλαση στον πολύ μεγαλύτερο κόσμο.
Το έργο αποτελεί ένα από τα πρώτα φιλικά
προς το περιβάλλον κτίρια στο Abu Dhabi, καθώς κατασκευάστηκε από ανακυκλώσιμα υλικά
όπως χάλυβα, σκυρόδεμα και γυαλί. Περιλαμβάνει εξειδικευμένο σύστημα κλιματισμού, καθώς
επίσης και αποδοτικά συστήματα για φωτισμό
και υδροδότηση. Το κτίριο μεγιστοποιεί το φυσικό φως, ειδικότερα στις αίθουσες συνεδρίασης
και στα γραφεία που βρίσκονται σε κάθε όροφο.
Ένα υπόγειο αυτοματοποιημένο σύστημα αποκομιδής αποβλήτων λειτουργεί αδιάκοπα που
απορροφά τα απόβλητα και τα μεταφέρει σε τοπικό σταθμό για συμπίεση και ανακύκλωση.
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Ο σχεδιασμός του
ανταποκρίνεται
στις κλιματικές
αλλαγές

Κτιριακό
συγκρότημα
ΖCB
Kowloon
Bay
Hong Kong

Οικολογική αρχιτεκτονική
Τo ZCB είναι το πρώτο κτιριακό συγκρότημα
που παράγει μηδενικό διοξείδιο του άνθρακα
στο Hong Kong. Βρίσκεται στο Kowloon Bay,
εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2012 και καλύπτει
158.000 τετρ. πόδια. Ο σχεδιασμός του ανταποκρίνεται στις κλιματικές αλλαγές ενώ ο προσανατολισμός και η κατανομή των χώρων μεγιστοποιούν το φυσικό εξαερισμό και την αξιοποίηση
της ηλιακής ενέργειας. Ο ευρύχωρος κεντρικός
διάδρομος της εισόδου με ανοιγόμενες επιφάνειες έχει προσαρμοστεί στις καλοκαιρινές θερ-

μοκρασίες παρέχοντας άνετες συνθήκες για συγκεντρώσεις ή και εκθέσεις χωρίς την χρήση κλιματισμού. Η βελτιστοποιημένη αναλογία παράθυρων-τοίχων, οι μεγάλες σε βάθος προεξοχές
της νότιας πλευράς, τα εξωτερικά σκιαζόμενα
πτερύγια, το υψηλής απόδοσης σύστημα υαλοπινάκων και βέβαια η στέγη με την ειδική μόνωση
συνεισφέρουν στο υπερβολικά χαμηλό Overall
Thermal Transfer Value (OTTV) των 11 W/m2.
Η παραγωγή περισσότερης ενέργειας από τις
ανάγκες του κτιρίου σε ετήσια βάση, η «ενέργεια
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συν» δηλαδή, επιτυγχάνεται με τις πιο σύγχρονες φωτοβολταϊκές
(PV) τεχνολογίες και την χρήση biodiesel τρίτης γενιάς.
Για να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει την περιβαλλοντική
απόδοση και τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος ZCB,
σχεδιάστηκε ένα εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σύστημα BEPAD (Building Environmental Performance Assessment Dashboard). Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο όλα
τα δεδομένα του κτιρίου βασιζόμενο σε 2.800 αισθητήρες που
έχουν κατανεμηθεί σε όλο το κτίριο. Επιπρόσθετα, τέσσερις υπαίθριοι καιρικοί σταθμοί έχουν εγκατασταθεί στο κτιριακό συγκρότημα και συλλέγουν μικροκλιματικά στοιχεία που ενημερώνουν και
βελτιστοποιούν τις αποδόσεις των συστημάτων του κτιρίου.

Το ZCB είναι το
πρώτο κτιριακό
συγκρότημα που
παράγει μηδενικό
διοξείδιο του
άνθρακα
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...στο χαγιάτι
μεταφέρεται
μεγάλο μέρος
της καθημερινής
δραστηριότητας
της οικογένειας.

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Maκεδονία (χαγιάτι)
Η επιστήμη της αρχιτεκτονικής αποτελεί σημαντικό
δείγμα του πολιτισμού κάθε τόπου δίνοντάς του χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Χρώμα και συμμετρία,
τεχνική και διαμόρφωση, τέχνη και κουλτούρα.

Τα αστικά κέντρα της Μακεδονίας κατά την περίοδο
της τουρκοκρατίας είχαν κοινή αρχιτεκτονική παράδοση στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτισμικής ενότητας της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με την
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εμπορίου κατά τον 19ο
αιώνα, την επαγγελματική οργάνωση των συντε
χνιών, την οικονομική και κοινωνική αναδιοργάνωση του αστικού πληθυσμού της Μακεδονίας, κάνουν την εμφάνιση τους λαμπρά οικοδομήματα.
Τα κτίρια αυτά είναι κτισμένα από ηπειρώτες ή κωνσταντινοπολίτες μαστόρους στο τοπικό παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ιδίωμα και με το πέρασμα του
χρόνου επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις
ευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές επιδράσεις.

Κοινό χαρακτηριστικό και απαραίτητος λειτουργικός χώρος της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της
Βορειοελλαδικής κατοικίας, είναι το χαγιάτι, όπου
μεταφέρεται μεγάλο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας της οικογένειας. Κύριο δομικό υλικό
ήταν οι ωμόπλινθοι για τα πεδινά χωριά και οι πέτρες για τις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές. Λιθοδομή λασπόχτιστη ενισχυμένη με ξυλόδεσμους,
χτίζεται στο ισόγειο και σπανιότερα στον όροφο
ενώ ο σκελετός, το πάτωμα, οι σκάλες, τα δάπεδα
των ορόφων και τα κουφώματα είναι από ξύλο.
Ξύλινη είναι και η στέγη, δίριχτη ή τετράριχτη, σκεπασμένη από σχιστόλιθους ή κεραμίδια. Τα κενά
του σκελετού γεμίζονται με πλίνθους, σπασμένα
κεραμίδια και άχυρα, ώστε οι τοίχοι του δεύτερου
ορόφου να έχουν ελαφριά κατασκευή ενώ στην
συνέχεια επιχρίονται με ασβεστοκονίαμα. Οι διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται σχεδόν πάντα
με πηχάκια που επιχρίονται. Ο όροφος συχνά
προεξέχει με μορφή κλειστού εξώστη (σαχνισί),

στηρίζεται στους πέτρινους τοίχους του ισογείου
και σε συμπληρωματικά μεγάλα υποστυλώματα.
Το σαχνισί φέρει συνήθως δύο ή τρία παράθυρα
που ονομάζονται δίδυμα ή τρίδυμα αντίστοιχα.
Τέτοιου τύπου αρχοντόσπιτα συναντάμε σήμερα
σε πολλές περιοχές της περιφέρειας Μακεδονίας,
όπως στα χωριά του νομού Δράμας, στην Καβάλα, στην Θάσο, στην παλιά πόλη της Ξάνθης
και στα γειτονικά χωριά, όπου σώζονται οικιστικά
σύνολα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Τα συναντάμε ακόμα στην Κομοτηνή, στη Μαρώνεια, στη

Χαλκιδική, στον Ίασμο, στην Ροδόπη, στο Διδυμότειχο, στο Σουφλί — με τα παραδοσιακά κουκουλόσπιτα, στον Έβρο — με τους μεταξάδες και τα
σπίτια από λαξευτό πωρόλιθο, στη Σαμοθράκη
με τις παραδοσιακές κατοικίες στην χώρα του νησιού. Μια επίσκεψη στα μέρη αυτά, αποζημιώνει
τον επισκέπτη με τα πανέμορφα αρχοντικά, που
είναι μάρτυρες του πρόσφατου παρελθόντος,
της οικονομικής ευρωστίας αλλά και του ανώτατου κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των
οικογενειών που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές.
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Απόλυτη ξυλοπροστασία…παντός καιρού
Το ξύλο είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο που αναδεικνύει αισθητικά κάθε κτίριο προσδίδοντας του
έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα ενώ μπορεί παράλληλα να βελτιώνει τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του.
Βασική προϋπόθεση όμως για τη χρήση του σε μια κατασκευή είναι η μακρόχρονη προστασία του
από τις συχνά αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η σειρά προϊόντων συντήρησης και ανάδειξης ξύλου ULTRAXYL έχει αναπτυχθεί ειδικά για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περίπτωσης σε φινίρισμα, αντοχές και ευκολία εφαρμογής.

Προσταστευτικό βερνίκι εμποτισμού ρητινών αλκυδικής πολυουρεθάνης με σύνθεση gel και βελούδινο φινίρισμα. Είναι ιδανικό για ξυλοκατασκευές εκτεθειμένες σε απότομες μεταβολές καιρικών συνθηκών (ήλιο,
βροχή) και θερμοκρασίας, π.χ. σε ορεινές περιοχές. Προσφέρει:
•

Ελαστικό τελικό φιλμ που ακολουθεί τις διαστολές του ξύλου χωρίς να ξεφλουδίζει.

•

Εξαιρετικές αντοχές στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, χάρη στα
φίλτρα UV και στους φωτοσταθεροποιητές HALS που περιέχει.

•

Άριστες αντοχές σε νερό και υγρασία.

•

Άψογο βελούδινο φινίρισμα, άχρωμο και σε εννιά διαφανείς
αποχρώσεις.

Βερνίκι θαλάσσης ρητινών τροποποιημένης πολυουρεθάνης. Είναι ιδανικό για ξυλοκατασκευές εκτεθειμένες σε έντονη υγρασία και
ηλιοφάνεια, π.χ. σε παραθαλάσσιες περιοχές. Προσφέρει:
•

Άριστες αντοχές σε νερό και υγρασία.

•

Εξαιρετικές αντοχές στην έντονη ηλιοφάνεια, χάρη στα φίλτρα UV και στους φωτοσταθεροποιητές HALS που περιέχει.

•

Άριστες αντοχές σε τριβή και χάραξη, χάρη στις ρητίνες πολυουρεθάνης που περιέχει.

•

Άψογο λείο φινίρισμα, διαφανές γυαλιστερό, σατινέ ή ματ
καθώς και σε δεκάδες αποχρώσεις.

Επιπλέον, για προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα...

Σε άβαφες επιφάνειες ξύλου συστήνεται να προηγείται η εφαρμογή του συντηρητικού εμποτισμού ULTRAXYL, το οποίο προσφέρει ισχυρή προστασία από μύκητες (σάπισμα, μαύρισμα) και ξυλοφάγα έντομα (σαράκι, τερμίτες). Εμποτίζει βαθιά
στους πόρους του ξύλου, αφήνοντας το παράλληλα να αναπνέει και διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο.

Όταν το ζητούμενο από μια εφαρμογή είναι – εκτός από τη μακροχρόνια προστασία – και η γρήγορη, εύκολη και οικολογική εφαρμογή, τότε η σειρά ULTRAXYL AQUA είναι η απόλυτη λύση.

Οικολογικό βερνίκι νερού ακρυλικής πολυουρεθάνης. Είναι ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες ξύλου, αφού προσφέρει:
•

Λείο και άψογο τελικό φινίρισμα, γυαλιστερό, σατινέ ή ματ
καθώς και σε δεκάδες αποχρώσεις.

•

Άριστη αντοχή στη χάραξη, χάρη στις ρητίνες ακρυλικής
πολυουρεθάνης που περιέχει.

•

Προστασία της υγείας του χρήστη και του περιβάλλοντος,
χάρη στην πιστοποιημένη οικολογική σύνθεση του.

Επιπλέον, για προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα...

Σε άβαφες επιφάνειες ξύλου συστήνεται να προηγείται η εφαρμογή του συντηρητικού εμποτισμού ULTRAXYL AQUA, το οποίο προσφέρει ισχυρή προστασία
από μύκητες (σάπισμα, μαύρισμα) και ξυλοφάγα έντομα (σαράκι, τερμίτες).
Εμποτίζει βαθιά στους πόρους του ξύλου, αφήνοντας το παράλληλα να αναπνέει και διαθέτει εξαιρετικές αντοχές στον ήλιο. Επιπλέον παρουσιάζει μεγάλη
ευκολία εφαρμογής, αφού είναι άοσμο και στεγνώνει ταχύτατα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σειρά ULTRAXYL, επισκεφθείτε το
www.chrotex.gr ή καλέστε μας στη Γραμμή Τεχνικής Εξυπηρέτησης 801-11-52300.
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