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galeria d'art
sala exposicions

zona d'estar

sales dotacionals
sales de reunions

sala polivalent
sala de conferències

hall hotel PLAÇA
PÚBLICA

despatxos
administració

restaurant
bar - cafeteria

terrassa exterior
cuina

planta tècnica
climatitzadors

recollida baixants

gimnàs
SPA - sales
massatges

vestuaris

piscines
aparcament

sala de màquines
vasos piscines

HOTEL - ZONA OLÍMPICA LONDRES 2012 (STRATFORD) 09PLANTESLÍNIA EDIFICACIÓ

TRIBUNAL:  ROS, BACHS, URBANO, ROBERT, COROMINES
JULIOL 2011 ARQUITECTURAPFC MIREIA CASANELLAS PALMÉS

ETSAB - Escola tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

ALÇAT - SECCIÓ EE' - E. 1/200

Alçat que mostra la imatge de l'edifici quan el visitant arriba des del barri de Stratford.

Cal destacar la voluntat de remarcar els nuclis de comunicació vertical de l'edifici amb un canvi de material metàl·lic. La imatge

exterior ha estat tractada amb materials metàl·lics.

Al llarg del projecte s'ha tingut molt en compte l'andana de l'Estació existent ja que genera un dels límits que està en contacte amb

l'Hotel.

SUPERFÍCIES - PROGRAMA

PLANTA +2. SALES DOTACIONALS, SALA POLIVALENT

Sala polivalent                                                    240 m²

Magatzem sala polivalent                                      15 m²

Sales de reunions (45 m² x 7)                             315 m²

Sala de conferències                                             37 m²

Serveis                                                                  36 m²

PLANTA TÈCNICA, INSTAL·LACIONS

Espai per a climatitzadors                                    160 m²

PLANTA +3. RESTAURANT, CUINA

Restaurant                                                           350 m²

Bar                                                                      110 m²

Terrassa exterior                                                  370 m²

Serveis                                                                  36 m²

Cuina                                                                  200 m²

Congelació                                                            17 m²

Refrigeració                                                           17 m²

Postres                                                                  17 m²

Rentat                                                                    17 m²

Magatzem - rebost                                                 17 m²

Preparat, producció, condimentació                     115 m²

ALÇAT - SECCIÓ FF' - E. 1/200

S'han realitzat unes perforacions en la plaça per tal d'aconseguir il·luminació natural en les plantes
soterrades, tant en el nivell del gimnàs i del SPA, com en el nivell de les piscines.

Aquesta secció mostra les proporcions de la longitud de l'espai públic que es genera respecte l'altura a la
qual es troba el pont (restaurant).
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