
Fasada element technologiczny budynku

1. System konstrukcyjny
2. Materialy
3. Podzialy
4. Ksztalt
5. Polaczenia
6. Otwarcia
7. Kompozycja
8. Proces



- system syntetyczny
- system uzupelniajacy sie
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- esencja projektu fasady jest material
- wybor materialu zalezy od dostepnosci, wlasciwosci nosnosci budynku, materialnych i abstrakcyjnych wartosci, ekonomicznych i 
zrownowazenia ekologicznego
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- kazda fasada, czy laczona czy jednorodna zawsze staje przed problemem podzialow 
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- ksztalt czesci fasady jest przede wszystkim zdeterminowane przez wlasciwosci materialow, proces produkcyjny i logistyke
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- polaczenia artykuuja konstrukcyjna zaleznosc pomiedzy czesciami fasady 



- otwarcie w fasadzie powstaje jako wariacja zaburzenia systemu fasady
- otwarcie jako wariacja systemu fasady jest drugorzedna w sosunku do konstrukcyjnych i geometrycznych zasad ksztaltowania       
  fasady
- otwarcie  jako zaburzenie  systemu fasady jest ponad systemem konstrukcyjnym i geometrycznym
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- wzgledny, zwiazane z powierzchnia ilosc i wielkosc komponentow zlaczy i otwarc reguluje rozrzezbienie fasady 
- absolutna liczba i wielkosc czesci, polaczen i otwarc reguluje  skale efektu budynku, jednoczesnie maja wplyw na czytelnosc                
  wewnetrznego uklad
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- gdzie zaczyna sie projekt fasady? projekt fasady jest konsekwencja ekspresji albo ekspresja jest konsekwencja projektu fasady
- jak wszystkie procesy projektowe  projekt fasady jest operacja powtarzalnaw ze zwrotna odpowiedzia w ktorych wspolzaleznosci  
poszczegolnych decyzji nie sa zawsze jasne i nie zawsze podazaja kursem linearnym
- powyzsze obserwacje nie sa obligatoryjne ale pomaga zorientowac sie  w porzadku studiowania design-u fasady bardziej precyzy-
jnie, dokladnie, bardziej systematycznie, powinny wspomoc  proces projektowy i relacje pomiedzy koncepcja, konstrukcja i percepcja 
wizualna
- czasami lamiac te zasady inteligentnie  mozna odnalezc nowe rozwiazania 
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