
CITE DU DESIGNOdrodzenie i odnowa 

historycznego miejsca.

Okolica, gdzie znajduje 

się kompleks budowli 

była dawniej bardziej 

zhierarchizowana i 

nieciągła. Idea  projektu 

Cité du design wymaga 

natomiast matrycy 

zapewniającej  

spójność, ciagłość i 

łączność.  Wiekszość 

budynków zostala 

zachowana i 

odnowiona. 

Cité wtapia się w 

całość  i zmienia jej 

image.  
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Wiszące ogrody.

Celem projektu jest 

przywrócenie  im 

statusu miejskiej 

przestrzeni zielonej. 

Analiza aktualnego 

stanu drzew i specyfiki 

dwóch obszarów  

doprowadzila do 

utworzenia dwóch 

różnych  koncepcyjnie 

ogrodów. Ogród 

Południowy został 

zaprojektowany jako 

duży trawnik, na którym 

wyróżniaja sie drzewa.

Ogród Północny  

wykorzystuje w dużej 

ilości bukiet zieleni 

(kwiaty, krzewy, drzewa) 

tworzący dach roślinny.
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Place  d’Armes i brama główna Manufacture.

Badania historyczne pokazały, że plac posiada walory przestrzenne, 

pozwolające mu stać się istotnym miejscem miejskiej przestrzeni 

publicznej. Odzyskuje swój reprezentacyjny i jednolity charakter wielkiej 

zielonej esplanady. Część drzew zostanie przycięta, niektóre zaś będą 

wycięte całkowicie, tak aby uzyskać regularność linii.
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Struktura

Platine stanowi przestrzeń, bez elementów pośrednich i wspierających. 

Struktura jest złożona z siatki  skladającej się z pojedynczych elementów 

( 1.75 m) tworzacych dach i ściany  budynku.

Ta specyficzna elewacja  składa się z siatki trójwymiarowych  ogniw  

zbudowanych z metalowych   kształtowników o tej samej średnicy. 

Jednolita przestrzeń i równe rozmieszczenie siły  we wszystkich  

kierunkach tworzą strukturę niehierarchiczna. 
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Concept climatique et 
énergétique de la Platine

Koncepcja grzewcza i  system  
wykorzystania energii  la 

Platine
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PLANCHER ACTIF

Przestrzeń podłogowa aktywna

ZONAGE HYGROTHERMIQUE

Higrotermiczny podział na strefy 

Wykres 1: Podział na strefy wg  projektu.

Wykres 2:  Montowanie systemu.

Bez wymogów.

Komfort podstawowy.
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VENTILATION & 

REFROIDISSEMENT 

EN ETE

System wentylacji i 

chłodzenia w lecie

słońcewentylacja 

naturalna

powierzchnia niskiej 

energii; wentylacja 

naturalna

słońce

Promieniowan

ie termiczne

temp; 

odczuwana 25°C

Wykres 2 : Wentylacja i chłodzenie w lecie.

promieniowan

ie termiczne

temp; 

odczuwana 

20°C

Wykres  3 : Wentylacja i ogrzewanie zimą.

Powierzchnia o  

niskiej energii

system 

wentylacji

przez

przemieszc

zanie

VENTILATION & CHAUFFAGE 

EN HIVER

System wentylacji i ogrzewania 

zimą
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PANNEAUX SUR LA PEAU

Panele na elewacji

Elewacja (“skóra”)

Powierzchnia budynku jest różnorodna i 

reaktywna: jej elementy składowe posiadają 

zdolność do reakcji na bodźce i zmiany 

natężenia światła: może stawać się matowa lub 

szklista.  System wentylacji, chłodzenia i 

ogrzewania funkcjonuje samodzielnie lub 

wchodzi w reakcje z zewnętrznymi warunkami 

klimatycznymi. Możliwe jesr zróżnicowanie 

nastrojów i skuteczność działania 

poszczególnych przestrzeni składowych Platine.

Typy modułów sa zestawiane w różnych 

wariantach w zależności od ich charakterystyki.
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PIEUX 

GEOTHERMIQUES
Kolumny  geotermalne.

Une technique innovante en 

France
Technika innowacyjna we Francji.

Wykres 16: Pale energetyczne.

Rozprowadzanie w podłodze

kolumna 

1

kolumna 2

kolumna: 10 m  

głębokości, 4  

obwody w 

każdej kolumnie

2 kolumny= 1 obieg

dł. rury = 160 m

przepływ = 800 l/h

Kolektor z 

regulatorem 

przepłwu na 

każdy obieg

Wykres 17 : System kolumn 

geotermalnych.
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SONDES GEOTHERMIQUES
Sondy geotermalne.

Wykres 19: Rury w sondach geotermalnych.
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PUITS CANADIEN
Studnia kanadyjska 

Granica dla wymiennika 

ciepła. Aktywna powierzchnia wymiennika 

ciepła.

Sale 

akustyc

zne

Sala multimedialna

Świeże 

powietrze

Sekcja przepływu powietrza: 

min 3 m ³

Wykres 22 : Podziemna wentylowana przestrzeń 

sanitarna Platine wykorzystana jako gruntowy 

wymiennik ciepła.
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ECONOMIES EN ENERGIES ET EN EMISSION DE CO2

Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

-59 t en émission de CO2

-8 800 €/an en économie de coût de fonctionnement

-redukcja o 59 ton emisji CO2

-koszty operacyjne zmniejszone o 8 800 €

SUIVI ENERGETIQUE

Monitoring energetyczny

Partenariat SEM, EDF, ADEME, CSTB pour le suivi énergétique de la Platine pendant 2 

ans:

-Acquérir une expérience sur le fonctionnement du concept des pieux énergétiques pour 

en diffuser les résultats

-Faciliter l’appropriation et la gestion du bâtiment par l’utilisateur

-Współpraca SEM,EDF,ADEME,CSTB w monitoringu energetycznym Platine przez okres 2 

lat:zdobycie doświadczenia w funkcjonowaniu koncepcji kolumn  energetycznych i 

rozpowszechnianie jej oraz ułatwianie w analizie informacji i w zarządzaniu budynkiem przez 

użytkownika.


