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Το έργο αφορά στην ανακαίνιση, στην 
επέκταση στο ισόγειο και στη δημιουργία 
σοφίτας της κατοικίας μιας τετραμελούς 
οικογενείας, στην περιοχή Peckam, στο 
νότιο Λονδίνο.
Οι επεμβάσεις στο κτίριο κινήθηκαν με 
βάση τις εξής κατευθύνσεις:
tȂΕξυγίανση της κατασκευής, έπειτα από 

διερεύνηση της παθολογία του παλαιού 
κτιρίου των εκατό πενήντα ετών και πλέον. 

tȂΠροσαρμογές και επεκτάσεις χώρων  με 
βάση τις λειτουργικές ανάγκες των νέων 
ιδιοκτητών .

tȂΦροντίδα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα 
να σέβεται την εικόνα και την ιστορία του 
κτιρίου.

Με βάση τα παραπάνω, για την επέκταση 
στο ισόγειο χρησιμοποιήθηκαν τούβλα, που 
προσομοιάζουν σε χρώμα με τα τούβλα του 
αρχικού κτιρίου, κουφώματα αλουμινίου  
σε χρώμα ανθρακί  και ειδικές μεμβράνες 
σε σκούρα χρώματα, για τη στέγαση των 
νέων χώρων. Στους εσωτερικούς χώρους 
κυριαρχεί το λευκό, το οποίο συντελεί στο 
να τονιστεί ο τοίχος από παραδοσιακά 
τούβλα που στηρίζει την επέκταση.

 1. Άνω υδρορρόη.
 2. Τελάρο τοποθέτησης 

φεγγίτη.
 3. Εγκάρσια υδρορρόη.
 4. Πέτσωμα.
 5. Περβάζι από σκυρόδεμα.
 6. Ξύλινη δοκός  

150 x 100 (mm) επί 
οπτοπλινθοδομής.

 7. Ξύλινες τεγίδες  
50 x 50 x 150 (mm).

 8. Κεραμίδια.
 9. Υδρατμοδιαπερατή 

μεμβράνη.
 10. Κανάλι εξαερισμού.
 11. Υδρορρόη ύψους  

150 mm.
 12. Οπτοπλινθοδομή.
 13. Ξύλινη δοκός  

150 x 100 (mm).
 14. Μεταλλική κοιλοδοκός 

115 x 35 (mm).
 15. Μονωτική συνδετική 

γωνία.
 16. Νέες οπτόπλινθοι, 

σε αντιστοιχία με τις 
υφιστάμενες.

 17. Πλάκα σκυροδέματος.
 18. Μόνωση, πάχους 75 mm.
 19. Ενδοδαπέδια θέρμανση, 

70 mm.
 20. Αυτοεπιπεδούμενη 

τσιμεντοκονία, πάχους  
5 mm.

 21. Υγρομονωτική μεμβράνη.
 22. Οπτόπλινθοι υποστήριξης 

βάσης.
 23. Πλήρωση σκυροδέματος.
 24. Κεραμικοί κυβόλιθοι.
 25. Θεμελίωση σκυροδέματος.
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