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ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ พิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ทัว่ โลกส่งผลกระทบให้ตลาดการค้าและการผลิตของไทย
มีการชะลอตัวลงไปพอสมควร แต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรา
ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศมาโดยตลอด แม้การแข่งขัน
ทางการค้าดูจะยิง่ ทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึน้ ทุกๆ วัน
ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ แต่เพือ่ ทีจ่ ะยืนหยัด
แข่งขันกับผู้อื่นบนเวทีโลกได้อย่างยัง่ ยืนนัน้ องค์กรต่างๆ
ต่างก็งดั เอาไม้เด็ดของตัวเองออกมาห�า้ หัน่ กันอย่างไม่ลดราวาศอกเลยทีเดียว ไม้เด็ดทีว่ า่ มีตงั้ แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตัวใหม่ๆ ออกมา ไปจนถึงการปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้
บริการทีค่ รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น การ
ออกแบบและภาษาทางสถาปัตยกรรมเองกลายมาเป็น
อีกหนึง่ ตัวช่วยส�าคัญทีถ่ กู น�ามาใช้เพือ่ ถ่ายทอดภาพลักษณ์
ในเชิงนามธรรมขององค์กร ให้เป็นทีเ่ ข้าใจได้ในเชิงกายภาพ
มากขึ้น ดังเช่นที่บริษัท QTC Energy PCL ได้ใช้หลักการเดียวกันกับอาคารส�านักงานใหม่ของตัวเอง เพื่อให้
ทัง้ ผูใ้ ช้อาคารเองและผูท้ สี่ ญ
ั จรผ่านไปมาสามารถมองเห็น
ภาพขององค์กรที่ตรงกันได้มากยิ่งขึ้น
อาคารส�านักงานบริษัท QTC Energy ตั้งอยู่ที่ซอย
กรุงเทพกรีฑา 8 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บนพืน้ ที่
ขนาด 1 ไร่ เป็นโครงการก่อสร้างส�านักงานแห่งใหม่ของ
บริษทั QTC Energy PCL ทีต่ อ้ งการขยับขยายส่วนประกอบ
การธุรกิจออกมาจากพืน้ ทีเ่ ดิมทีซ่ อ้ นทับอยูก่ บั ส่วนโรงงาน
ผลิตในจังหวัดชลบุรี โจทย์ที่ถูกตั้งขึ้นจากคณะผู้บริหาร
ภายหลังการตัดสินใจรีแบรนด์ภาพลักษณ์และโครงสร้าง
ขององค์กรชุดใหญ่ ที่เปลี่ยน QTC หรือ Quality Transformer Co., Ltd. จากการเป็นเพียงผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ทัว่ ไป มาเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร
ในนาม QTC Energy PCL ที่ต้องการพื้นที่รับรองแขก
จากต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเพื่อให้เป็น
สัญลักษณ์แทนภาพลักษณ์ใหม่แสดงถึงความทันสมัยและ
สากลขึ้น

Over the past few years, the current economic
downturn across the globe has decelerated the trading
and manufacturing market quite moderately. Nonetheless,
it cannot be denied that the electrical and electronics
industry has played an important role in driving economic
growth and making income for this country. The market
competition seems to be more and more intense, not
only in this region but also in the international realm. In
order to stand sustainably against the others on the
global stage, many corporations have brought out their
stratagems to incessantly fight with others, from the
development and launching of new products to the
readjustment of corporate services capable of reaching
a much greater variety of targets. Language and elements
of architecture have also become one of the protagonists
in delivering an immaterial corporate identity that is more
tangible to the public, similar to how QTC Energy PCL
has allowed for the building’s users and the passersby
to easily grasp the image of their corporation through
its design.
QTC Energy office is located on a 1-rai plot of land in
the middle of Soi Krungthep Kreetha 8, Bangkapi, Bangkok.
This new office building project of QTC Energy PCL has
followed the needs and expansion of the business from
its former administration area that was overlaid with
the manufacturing plant in Chonburi. The propositions
received from the building’s commissioners after the
decision to rebrand the corporate identity and structure,
which has changed QTC or Quality Transformer Co., Ltd
from a general transformer manufacturer to an all-in-one
energy entrepreneur in the name of QTC Energy PCL,
include a space to host international business guests
in Bangkok and also an icon that could refer to the new,
more modern and universal corporate identity.
“At the time when we firstly started this project,
we aimed to make the building to reflect the corporate
identity as an energy industry,” described Boonrit
Kordilokrat, architect and project manager of Plan
Associates, concerning the objectives of the project.
Even if QTC Energy is just a small-sized office building,
the concepts behind its creation are not small like its
size, as they somehow cause us to question our own
responsibilities to the society and environment.
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01 การผสมผสานของวัสดุอย่าง

คอนกรีต เหล็ก อะลูมเิ นียม และ
กระจก
02 canopy บริเวณทางเข้าหลัก

“ตอนที่เราตั้งเป้าหมายของโปรเจ็คต์นี้ เราตั้งใจให้
มันเป็นอาคารทีต่ อ้ งสามารถสะท้อนภาพของธุรกิจพลังงาน
ออกมาได้” บุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ สถาปนิกและผูอ้ า� นวยการ
โครงการจาก Plan Associates บอกเล่าถึงเป้าหมายของ
โครงการที่แม้อาคาร QTC Energy เป็นเพียงอาคาร
ส�านักงานขนาดเล็ก แต่ทว่าแนวความคิดที่ถูกบรรจุอยู่
ภายในกลับไม่ได้เล็กตามขนาดของอาคารเลย เพราะ
มันชวนให้เรากลับมาตั้งค�าถามถึงความรับผิดชอบที่เรา
ควรมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
“จริงๆ คอนเซ็ปต์หลักของโปรเจ็คต์นมี้ อี ยู่ 3 เรือ่ งใหญ่ๆ
ด้วยกัน อย่างแรกคือ Industrial Business ด้วยความที่
ธุรกิจของ QTC Energy นัน้ เป็นอุตสาหกรรม เพราะฉะนัน้
อาคารเองจะต้องสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรตรงนีอ้ อกมาให้ได้ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ท�าเรื่องของพลังงาน
Green Architecture เลยกลายมาเป็นคอนเซ็ปต์อย่างที่
สองของอาคารหลังนี้ ส่วนสุดท้ายคือ Nature Awareness
คือเวลาทีเ่ ราท�าเรือ่ งพวกนีแ้ ล้ว เรือ่ งของอุตสาหกรรมและ
พลังงาน เราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างสมดุล
ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ด้วย”
บุญฤทธิ์แจกแจงถึงแนวความคิดเบื้องหลังโครงการที่
ต้องการจะให้สถาปัตยกรรมสะท้อนกลับไปทีภ่ าพลักษณ์
ขององค์กร

“Actually, there are 3 main concepts behind this
project,” explained Boonrit regarding the concepts behind
the project that aims to reflect the corporate identity
through architecture. “The first one is Industrial Business.
Due to the business of QTC Energy being an industry,
the building itself should reflect this corporate identity
to the public. At the same time, this corporation also
does business in energy, so this has led to the second
concept of the office as a Green Architecture. The last
one is Nature Awareness. While we are working on
these things—on industry and energy—we have to
understand the nature so that we will be able to find
a balance between technology and the surrounding
environment.”
The planning of the building is derived accordingly
from the three concepts that are organized in concentric
circles. The outermost ring is Green Architecture, where
selected trees are planted at a corresponding height
to the building in order to create shade for the site and
surroundings. Moreover, the trees also function as a
screen that helps protect the site from sunlight, noise
and other kinds of pollution. The latter ring is Nature
Awareness. Due to the U-shape of the building and the
way the garden was placed at the concave side, the
architects were not only able to bring about a cool and
pleasant atmosphere for the user inside, but also find
means for the nature to be closer to the human beings
so as to make them feel that nature and the environment
are a part of their lives, provoking more tangible nature
awareness in everyone who occupies the building.
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“This bamboo garden is the heart of the building
that you can see from wherever you are,” added Boonrit.
“We want to create the environment that poses
questions to the users about the difference between
having and not having this garden. We want them to
think about: if this nature were to no longer exist, how
would they actually feel? And while it exists, is it good,
or not?”
With a building area of only 1,200 square meters,
which is not that big, the organization of the interior
space seems mainly to focus on simplicity and function.
Circulation systems in the building are arranged to best
fit into the usability of the inside. All vertical circulations—
lifts and stairs—are placed at the main entrance in order
to shorten the circulation of each floor. The 1st floor
includes a staff lounge, utility and maintenance room
and 12 parking lots under the building that people can
directly access through the garden that is blended together
with the in-between space. The 2nd and 3rd floors consist
of an administration area including various sizes of workspaces and meeting rooms set together with pantries
and toilets on every floor. This QTC Energy office building
has August Design Consultant as its interior designer
who designed the interior space using elements and
materials giving an industrial look and reflecting the
identity of the corporation—the use of dark colored
wallpaper also makes the space to feel deeper and more
dimensional, while the use of metal sheet and glass as
inside partitions leads to the harmony of both the exterior and interior architectural elements when looking in.
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1ST FLOOR PLAN
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3 Lift Hall
4 Main Stair Hall
5 Canteen
6 Service
7 Staff Room
8 Meeting Room
9 Stair Hall
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การวางผังอาคารเป็นการน�าแนวความคิดทั้งสามข้อ
ข้างต้นมาจัดวางเป็นวงทีล่ อ้ มเข้าไป จากวงนอกสุดทีเ่ ป็น
Green Architecture ซึง่ คือการเลือกปลูกต้นไม้ทสี่ งู ในระดับ
เดียวกันกับความสูงของอาคารไว้โดยรอบที่ตั้ง เพื่อช่วย
สร้างความร่มรืน่ ให้กบั พืน้ ทีโ่ ดยรอบ พร้อมกันนัน้ ต้นไม้
ยังท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวช่วยกรองแสงแดด เสียง และมลภาวะ
ต่างๆ ที่อยู่โดยรอบโครงการได้อีกด้วย วงถัดเข้ามาคือ
Nature Awareness ด้วยความทีผ่ งั อาคารมีลกั ษณะเป็น
รูปตัวยูและมีการแทรกสวนไว้ตรงกลางในส่วนที่ถูกเว้า
เข้ามา ท�าให้ในส่วนนี้สถาปนิกนอกจากจะสามารถสร้าง
ความร่มรื่นให้กับผู้ใช้งานภายในอาคารได้แล้ว ยังเป็น
การดึงเอาธรรมชาติเข้ามาไว้ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น
ให้มนุษย์ได้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เพื่อสร้างจิตส�านึกทางธรรมชาติที่ผู้ใช้อาคาร
ทุกคนสามารถจะรู้สึกและรับรู้ได้ตลอดเวลา
“สวนไผ่ที่คุณเห็นนี้มันเป็นหัวใจหลักของอาคาร ที่
ไม่ว่าจะมองจากตรงไหนก็จะเห็น เราต้องการที่จะสร้าง
ความรู้สึกที่ว่า การมีกับไม่มีสวนนี้มันแตกต่างกันมาก
เราอยากให้เขารู้สึกว่าถ้าไม่มีธรรมชาติพวกนี้แล้วเขา
จะรู้สึกอย่างไร แล้วการที่มีมันอยู่ตอนนี้ มันดีอย่างไร”
บุญฤทธิ์กล่าว
ด้วยขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในที่มีเพียง 1,200
ตารางเมตร ซึง่ ถือว่าเป็นอาคารมีขนาดไม่ใหญ่มาก รูปแบบ
ของการจัดการกับสเปซภายในจึงเน้นความเรียบง่ายและ
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ระบบทางสัญจรเองถูกจัดวาง
ให้ตอบสนองต่อการใช้งานภายในได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
โถงบันไดและโถงลิฟต์โดยสารถูกก�าหนดให้อยู่บริเวณ
ทางเข้าหลักของอาคารเพื่อย่นระยะการใช้พื้นที่ของทาง
สัญจรในแต่ละชั้นลง บริเวณชั้นที่ 1 ประกอบด้วยส่วน
รับประทานอาหารของพนักงาน ส่วนบริการและงานระบบ
ต่างๆ ของอาคาร และที่จอดรถใต้อาคารจ�านวน 12 คัน
ทีส่ ามารถเชือ่ มเข้าสูท่ างเข้าหลักผ่านสวนไผ่ทแี่ ทรกตัวอยู่
ระหว่างอาคาร บริเวณชัน้ ที่ 2 และ 3 เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นส�านักงาน
ทีป่ ระกอบไปด้วยห้องท�างานและห้องประชุมหลายขนาด
รวมถึงส่วน pantry ที่อยู่ติดกันกับห้องน�้าในแต่ละชัน้
โดยอาคาร QTC Energy แห่งนี้ได้ทีมมัณฑนากรจาก
August Design Consultant มาเป็นผู้ออกแบบสเปซ
ภายในอาคาร ซึ่งมีการใช้องค์ประกอบและวัสดุต่างๆ ที่
สะท้อนภาพ Industrial Look ขององค์กรออกมา ทัง้ การ
เลือกใช้วอลเปเปอร์ตดิ ผนังทีม่ สี เี ข้มเพือ่ ให้สเปซภายในดู
กลืนหายและมีมติ มิ ากขึน้ หรือการใช้แผ่น metal sheet
กับกระจกในการกั้นส่วนการใช้งานต่างๆ ท�าให้เมื่อมอง
เข้ามาจากภายนอกอาคารทีเ่ ป็นกระจกใสทัง้ หมด จะพบ
ความสอดคล้องกันของทัง้ งานสถาปัตยกรรมทีอ่ ยูภ่ ายนอก
และงานออกแบบตกแต่งที่อยู่ภายใน
ในแง่ของการแสดงออกทางสถาปัตยกรรม สถาปนิก
เลือกใช้การสะท้อนภาพความเป็นองค์กรของบริษทั QTC
Energy ออกมาในสองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกคือการ
สะท้อนถึงความเป็นองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial
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Business) ผ่านการใช้ภาษาทีเ่ น้นแสดงถึงความงามของ
สัจจะของวัสดุ และการผสมผสานกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม ทั้งการเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก
ให้กับทั้งอาคาร การเปลือยฝ้าเพดานภายในที่แสดงให้
เห็นถึงงานระบบต่างๆ ทีถ่ กู จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และ
การใช้หลักคากระจกเปลือยทีย่ ดึ กับโครงสร้าง spider และ
ลวดสลิงบริเวณ canopy ทางเข้าหลักของอาคาร รูปแบบ
ที่สองคือการสะท้อนถึงนวัตกรรมพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักขององค์กร ผ่านการเลือกใช้เทคโนโลยีอาคารและ
วัสดุกอ่ สร้างต่างๆ ทีช่ ว่ ยให้เกิดสภาวะน่าสบายขึน้ กับผูใ้ ช้
งานอาคารได้ อย่างเช่น การใช้กระจก 2 ชั้น บวกกับ
การติดฟิล์มกันความร้อนเสริมเข้าไป เพื่อลดการแผ่รังสี
จากแสงแดดลงหรือการใช้ระบบปรับอากาศ ที่แม้ว่าจะ
เป็นการใช้ระบบ split-type เนื่องจากขนาดของอาคารที่
ไม่ใหญ่มาก แต่กเ็ ป็นการเลือกใช้ระบบ cassette ทีส่ ามารถ
กระจายลมเย็นให้ทวั่ ถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการน�าเทคโนโลยีอาคารต่างๆ เข้ามาช่วยแล้ว
การใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมอย่างครีบบังแดดเข้า
มาช่วย นอกจากจะช่วยกันแสงแดดทีเ่ ข้าได้สว่ นหนึง่ แล้ว
ยังเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
“คนเราเวลาอยู่กับอาคารนั้น ไม่ได้ต้องการแค่ฟังก์ชั่น
ด้านการใช้สอยอย่างเดียว มันมีเรื่องของฟังก์ชั่นด้าน
จิตใจเข้ามาด้วย” บุญฤทธิ์ทิ้งท้าย
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In terms of architectural expression, the architects
have used two methods to reflect the corporate identity
of QTC Energy. The first one reflects upon the industrial
business: through the use of language and elements
of architecture that highlight aesthetics from truth of
materials and construction. The integration between
architecture and engineering can be derived from the
use of a steel structure for the entire building, the bare
ceiling depicting organized wireways and conduits, and
the use of a frameless laminated glass with spider fittings
and tension rods at the canopy of the main entrance.
The second method reflects the main business of the
corporation, energy innovation. From the use of building
technologies and construction materials that help to
create comfort for the user to the use of a double-layered
glass window paired with heat insulating film to reduce
heat radiation or the use of the efficient cassette air
conditioners that can thoroughly ventilate air and are
suited for a medium-sized building, a regard for energy
innovation is present throughout the design and, apart from
these various building technologies, simple architectural
elements like vertical shading fins also help to screen
sunlight and add more aesthetics and value to the building.
“When we live in architecture, we need not only the
physical function but also the mental function as well,”
Boonrit added.

โถงบันไดและบรรยากาศ
ภายในอาคาร
06 มุมมองภายนอกอาคารแสดง
การเลือกใช้วสั ดุทส่ี ะท้อนภาพลักษณ์องค์กร
05

ปภพ เกิดทรัพย์
จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำาหน้าที่
เป็นกองบรรณาธิการประจำา
วารสารอาษา นิตยสาร art4d
และเป็นบล็อกเกอร์ที่สนใจเขียน
เกีย่ วกับหนังสือและการออกแบบ
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วารสารอาษา

THEME

ASA

75

DETAILS

QTC
ENERGY
PLAN ASSOCIATES

1
2
3
4
5

SECTION

อุปกรณ์ยดึ จับ Spider
Tension Rod Stainless Steel
3 กระจก Sky Light Laminated
4 Fin Aluminium สีด�ำ
5 กระจกใส Low-E
6 ค�นเหล็ก WF
ท�สี Polyurethane สีด�ำ
7 เส�เหล็ก WF
ท�สี Polyurethane สีดำ�
1

6

2

BUILDING TYPE

Office

BUILDING AREA

1,200 sq.m.
DURATION

2011-2012
LOCATION

Bangkapi, Bangkok
ARCHITECT

Plan Associates
INTERIOR DESIGNER

August Design
Consultant

LANDSCAPE DESIGNER

Plan Associates

STRUCTURAL ENGINEER

PPL Engineer

SYSTEM ENGINEER

Optimum Consulting
CONTRACTOR

Cho Runglert Group
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QTC Energy PCL เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานรายใหญ่ทสี่ ดุ รายหนึง่ ของไทย
แนวความคิดในการออกแบบอาคารส�านักงานแห่งใหม่นี้
จึงมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดภาพลักษณ์เชิงนามธรรมทั้ง
สามข้อขององค์กรออกมา อันได้แก่ Industrial Business,
Green Architecture และ Nature Awareness ให้เป็น
ที่เข้าใจและรับรู้ได้ในเชิงกายภาพ ตัวอาคารมุ่งเน้นออกแบบให้มีเนื้อหาที่แสดงถึงการท�างานร่วมกันระหว่างงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานสภาพแวดล้อม
รูปแบบของอาคารจึงเน้นไปที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก
สร้างความเรียบง่ายของอาคารผ่านการผสมผสานวัสดุ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยที่ยังไม่ลืมที่จะคงเรื่องความงาม
จากสัจจะของวัสดุเอาไว้ดว้ ย สถาปนิกเลือกใช้โครงสร้าง
เหล็กเป็นโครงสร้างหลักของอาคารเพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์

DETAILS

ขององค์กรให้ออกมาได้ชดั เจนทีส่ ดุ ส่วน canopy บริเวณ
ทางเข้าหลักของอาคารเป็นส่วนที่แสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นอุตสาหกรรมของอาคารออกมาได้มากทีส่ ดุ ส่วนหนึง่
จากการใช้โครงสร้างเหล็ก wide flange ยึดกับโครงสร้าง
อาคารและการใช้ tension rod สแตนเลสช่วยดึงจาก
ด้านบน ท�าให้ตวั canopy นีส้ ามารถยืน่ ออกมาอย่างอิสระ
โดยไม่ต้องมีเสารองรับ เพื่อช่วยเน้นความส�าคัญบริเวณ
ทางเข้า ในส่วนของหลังคานัน้ เลือกใช้กระจกลามิเนตแบบ
บานเปลือยยึดเข้ากับอุปกรณ์ยึดจับ spider ที่ติดอยู่กับ
คาน wide flange ด้านล่าง เพื่อให้ดูมีน�้าหนักเบา ไร้น�า้ หนัก และไม่เกิดองค์ประกอบทีจ่ ะไปขัดแย้งกับโครงสร้าง
ของตัวสถาปัตยกรรม และด้วยการที่โครงสร้างเหล็ก
ทั้งหมดไม่ได้มีวัสดุใดหุ้มปิดจึงท�าให้ดูกลมกลืนกันดี
ในภาพรวม
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1

1
2

2
3
4

3

5
6

DETAIL 1

DETAIL 2

ค�นเหล็ก WF
ท�สี Polyurethane สีด�ำ
2 Tension Rod Stainless Steel
3 เส�เหล็ก WF
ท�สี Polyurethane สีด�ำ

1 Tension Rod Stainless Steel

1

กระจก Sky Light Laminated
Fin Aluminium สีด�ำ
4 อุปกรณ์ยด
ึ จับกระจก Spider
5 กระจกใส Low-E
6 ค�นเหล็ก WF
ท�สี Polyurethane สีด�ำ
2
3

01

01 canopy บริเวณท�งเข้�หลัก
ของอ�ค�ร
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DETAILS

QTC Energy PCL is known for its position as one of
the biggest energy entrepreneurs in Thailand’s electrical
and electronics industries and the concept behind the
company’s new office design aims to make its immaterial
corporate identity, including Industrial Business, Green
Architecture and Nature Awareness, more tangible to
the public. Intending to show its collaboration between
architecture, engineering and environmental design; the
building focuses mainly on the functionality of the space
inside, allowing for the building to look simple and minimal through the combination of different kinds of materials
while allowing for their pure attributes to remain unchanged.
The architect has chosen a steel framed structure as the
main framework of the building in order to best deliver
an understanding of the organization’s corporate identity.
One of the elements that best defines the industrial look
of the building is the canopy at the main entrance. By
connecting the wide flange steel beams with the building
structure and lifting the system from above through the
use of stainless steel tension rods, a freely cantilevered
canopy with column-free space has been created beneath,
highlighting the importance of the entrance. For the canopy’s
roof, the architects have used frameless laminated glass
with spider fittings that are pinned against the wide flange
steel beams below in order to make the canopy appear
light and weightless. The bare external steel structure
used for the canopy also causes the system to find harmony with the whole building structure, succeeding in
a design where no elements work against the structure
of the architecture.
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