
P1
- warstwy posadzkowe  3 cm
- wylewka    6 cm
- izolacja akustyczna   6 cm
- płyta stropowa   22 cm
- pustka powietrzna lokalnie  5 cm
- okładzina akustyczna lokalnie 3 cm

D1
- substrat z nasadzeniami  30 cm
- geowłóknina   -
- folia kubełkowa   2,5 cm
- izolacja termiczna    20 cm 
- hydroizolacja    -
- płyta stropowa    22 cm
- okładzina akustyczna lokalnie 3cm 

D2
- substrat z nasadzeniami  8 cm
- geowłóknina   -
- warstwa zbiornika 
   retencyjnego   20 cm
- folia kubełkowa   2,5 cm
- izolacja termiczna    20 cm 
- hydroizolacja    -
- płyta stropowa    22 cm
- okładzina akustyczna lokalnie 3cm 

1a. Prefabrykat betonowy poziomy 
1b. Prefabrykat betonowy pionowy
2. Ślusarka okienna aluminiowa, szklenie dwukomorowe
3. Roleta zewnętrzna przeciwsłoneczna
4. Roleta wewnętrzna zacieniająca
5. Balustrada szklana
6. Zadaszenie wykończenie blachą aluminiową

Koncepcja budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego i PAN (nauki społeczne) przy ul. Furmańskiej w Warszawie

e. Ogród deszczowy

Na dziedzińcu znajdują się misy, które zbierają wodę 
podczas opadów. Dzięki temu w czasie suchym stają się 

źródłem wody dla ptaków i owadów

P  - Powietrze

P1 - Przewietrzanie nocne budynku, P2 - Otwieralne okna
F - Fotowoltaika

F1 - Panele fotowoltaiczne, F2 - Oświetlenie przestrzeni wspólnych, F3- Ładowanie samochodów elektrycznych
S - Słońce

S1 - Doświetlenie przestrzeni wspólnych, S2 - Rolety wewnętrzne i zewnętrzne, S3 - Południowa elewacja o zwiększonej grubości - ochrona przed przegrzewaniem się pomieszczeń, S4 - Świetlik skierowany na północ - ochrona 
przed przegrzewaniem się pomieszczeń 
W - Woda

W1 - Infiltracyjna niecka retencyjna, W2 - Ogród deszczowy - misa, W3 - Podlewanie terenów zielonych, W4 - Zbiornik retencyjny w warstwach dachu zielonego
C - Ciepło

C1 - Żelbet o wysokiej gęstości - kumulujący energię, C2 -  Gruntowy wymiennik ciepła, C3 -  Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła, C4 - Wymiennik ciepła w ścianie szczelinowej, C5 - Czerpnia powietrza - dom dla owadów, C6 
- Zielony dach - ograniczenie wyspy ciepła, C7 - Ogrzane powietrze
R - Roślinność 

R1- System nawadniania dokorzeniowego, R2 - Rośliny zalewowe, R3 - Głazy dla żyjątek, R4 - Łąka roślin chronionych
O - Ogólne

O1 - Widok na zieleń, O2 - Nieemisyjne materiały wkończeniowe, O3 - Wyjście na dziedziniec - platformy, O4 - Zachowanie istniejących rzędnych terenu na dziedzińcu - ochrona drzew istniejących

c. Dziedziniec

Zieloną enklawę budynku, zaprojektowano bez 
utwardzeń, z wykorzystaniem naturalnych elementów - 

głazów, korzeni. ażurowe kraty umożliwiają niezakłóconą 
wegetację roślin

a. W gałęziach drzew

Zachowane, istniejące klony i ich rozległe korony są 
schoronieniem dla owadów i ptaków oraz źródłem cienia.

f. Infiltracyjna niecka retencyjna

Niecka retencyjna wspiera naturalną retencję wody 
deszczowej a także wpływa korzystnie na bioróżnorodność

Zielony dach z warstwą retencyjną 

i panelami fotowoltaicznymi

Nad poziomem +3, w warstwach dachowych znajduje się 
pogrubiona warstwa drenażowa, która jest zbiornikiem na 

wodę opadową. Woda w niej zgromadzona służyć będzie do 
podlewania terenów zielonych 

Elastyczność

Konstrukcja w układzie słupowym oraz gęste podziały 
elewacyjne zapewniają dużą elastyczność w układach 

funkcjonalnych. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami 
użytkownika, będą możliwe rearanżacje układu pomieszczeń 

- dogęszczenie, łączenie i przesunięcie ścian

aktualny układ
 pomieszczeń

możliwe zmiany:
łącznie i dogęszczenie 

pomieszczeń 
w poszczególnych strefach

Elewacja

Od strony południowej zaprojektowano elewację o dużej 
grubości, dzięki temu ograniczane jest przegrzewanie 

pomieszczeń. 
Od pozostałych stron zapewniono gęsty podział elewacji, co 
pozwala na elastyczne dowiązywanie się do niej i dowolne 

zmiany pomieszczeń. 
Pełne części elewacji pokryte są ceramiką, która pokryta 

specjalnym szkliwem oczyszcza powietrze.

Plac wejściowy

Zachowano aleję drzew od strony ul. Dobrej, dzięki temu 
przed wejściem i przed usługami stworzyła się ogólnodo-
stępna, zacienionia przestrzeń buforowa. Dużą część placu 

stanowi powierzchnia biologicznie czynna o niezmienionym 
poziomie terenu

Podziemie

W podziemiu zlokalizowano zbiornik retencyjny na wodę 
deszczową oraz pompy ciepła i komorę rozprężną dla 

ogrzewanego powietrza. Wymienniki ciepła znajdują się w 
gruncie a także w projektowanej ścianie szczelinowej. 

Dziedziniec

Aby zachować istniejące klony oraz zapewnić doświetlenie 
przestrzeni komunikacji i części biur, zaprojektowano 

wewnętrzny dziedziniec. Znajdują się na nim także 
ogród deszczowy i infiltracyjna niecka retencyjna, oraz 

chronione gatunki paproci. Dziedziniec dostępny jest dla 
użytkowników

Łąka na +3

Na dachu znajduje się ogólnodostępna łąka, gdzie wśród 
traw i kwiatów ukryte są platformy do spędzania czasu. 
Obsadzona została rodzimymi gatunkami zagrożonymi i 

chronionymi.

d. Czerpnie jako domki dla owadów

Obudowy czerpni powietrza zostały połączone z domkami dla 
owadów, zyskując dodatkową funkcję

b. Ule

W ogrodzie na dachu wprowadzono rośliny miododajne i 
strefę z ulami.

b.
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Przekrój BB z rozwiązaniami ekologicznymi 1:200 Miejsce na zdjęcie makiety

Detal fasady 1:50

Schemat aksonometrycznya,b,c,d,e,f - elementy wspomagające bioróżnorodność

Widok fasady 1:50


