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ТОПЛОЦЕНТРАЛА - ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
HEAT CENTER - CENTER FOR ART AND CULTURE

КОТА СЪЩ. НИВО = - 2.00

КОТА НОВОПРЕДВИДЕНО НИВО ±0.00

+14.500

+4.00 +4.00

+14.50

+10.216

КОТА СЪЩ. НИВО 

КОТА НОВОПРЕДВИДЕНО НИВО ±0.00

КОТА СЪЩ. НИВО = - 2.00

КОТА НОВОПРЕДВИДЕНО НИВО ±0.00 кота теренкота терен

кота терен кота терен

НАСИПВА СЕ НАСИПВА СЕ НАСИПВА СЕ

НАСИПВА СЕ

НАСИПВА СЕ

НАСИПВА СЕ
Earth mass

НАСИПВА СЕ

Гардероб / Тоалетни
Cloakroom / WC

Камерна зала / Chamber hall
Съблекални / Dressing rooms
Изложбена зала / Exhibition hall
Обществени услуги / Public services

Офиси / Office
Санитарни възли / WC
Студиа за гостуващи артисти / Studio

Складове и техн.пом./ Storage rooms
Гримьорни / Makeup rooms
Място за почивка / Relax zone
Творческо студио / Creative studio

Галерия
Gallery

Фоайе
Entrance hall

Голяма зала за изпълнителни изкуства
Great  hall Кафе-Бар

Cafe Bar

Окачена фасада

Земна маса                 / Earth mass
Хидроизолация          / Waterproofing
Топлоизолация          / Thermal insulation
СТБ плочи                 / Reinforced concrete slab
Хоризонтални греди  / Horizontal beams
Вертикални греди      / Vertical beams
Акустични плоскости / Acoustic panels

РАЗРЕЗ / SECTION 1-1 М 1:100

РАЗРЕЗ / SECTION 2-2 М 1:100

тунелно осветление
за офиси и студиа

съществуващ терен
existing terrain

съществуващ терен
existing terrain

съществуващ терен
existing terrain

съществуващ терен
existing terrain

Голяма зала за изпълнителни изкуства
Great  hall

съществуващ терен
existing terrain

Suspended facade

Земна маса                 /   Earth mass
Хидроизолация          /   Waterproofing
Топлоизолация          /   Thermal insulation
СТБ плочи                  /   Reinforced concrete slab
Хоризонтални греди  /   Horizontal beams
Вертикални греди      /   Vertical beams
Акустични плоскости /   Acoustic panels

Tunnel lighting

NEW LEVEL

EXISTING LEVEL

EXISTING LEVEL
NEW LEVEL

/ terrain

/ terrain

embankment

embankment

embankmentembankment

embankment

embankment

+14.50

+9.60

+/- 0.00

+9.60
+10.50

ФАСАДА ЮГОИЗТОК  М 1:100
SE ELEVATION

Задигаме съществуващ терен с + 2.00 м
Raising existing terrain with + 2.00 m

Задигаме съществуващ терен с + 2.00 м
Raising existing terrain with + 2.00 m

∑  Да се осъществи органична връзка
    с природата и парка

∑ Да се получи уникална
 и въздействаща визия
∑ Да се създаде многопластово
обществено пространство
за култура и изкуство
∑ Създаване на модерен и съвременен
архитектурен образ  в  съзвучие
с характера на мястото
∑ Да притежава мобилност
за провеждане на различни артистични,
образователни и социални изяви.

   ∑  An organic connection
       with nature and the park

∑ Unique  and an impressive vision
∑ Multilayered public space
   For culture and art
∑ Creation of modern and contemporary
Architectur  wich in harmony
with the spirit of the place
∑ Flexibility to conduct various artistic,
   educational and social events.


