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Показаха първият в света плаващ
небостъргач от дърво

Базираната в Амстердам дизайнерска фирма Waterstudio вече е добре известна с
невероятната си плаваща архитектура, но продължава да се развива в света на иновативния
дизайн. Сега фирмата, ръководена от Koen Olthuis, разкри първият в света плаващ небостъргач
от дървен материал. Планирана за водите на Ротердам, сградата е изградена от CLT и ще
разполага с офис пространство, обществен зелен парк и ресторант с тераса.
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40-метровият небостъргач ще бъде направена от напречно ламиниран дървен материал, което
прави конструкцията много по-лека от бетона. Освен това работата със CLT означава, че
сградата ще бъде направена с възобновяем ресурс, осигурявайки на град Ротердам авангардна
устойчива забележителност. Кулата също ще използва големи стъклени пространства, за
да допусне много естествена светлина в интериора. Обилна растителност, включително 
градини засадени със зеленчуци, ще се намира в цялата сграда – отвътре и отвън.

Според Олтюс дизайнът на сградата е близък до лист хартия, който е прегънат, докато в
средата се образува кула. Основата на кулата е разположена върху равна платформа, която
ще бъде покрита в растителност. Издигайки се от палубата, фасадата на небостъргача е
белязана от поредица от V-образни колони. Отвътре просторен атриум ще бъде залят с
естествена светлина.





Въпреки че кулата ще се използва главно като офис пространство, има няколко зони,
предвидени за обществено ползване. С офиси, разположени на горните етажи, долните етажи и
основната палуба ще разполагат с няколко обществено достъпни пространства като галерия и
кафе бар. Също на долната палуба, ресторантът ще разполага с красива тераса, която
осигурява зашеметяваща гледка към пристанището. За допълнително пространство, буйният,
зелен двор ще позволи на работниците и посетителите да се насладят на чист въздух де. Тази
зона е проектирана да бъде гъвкаво пространство с различни функции и за събития, случващи
се през цялата година.
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