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IMPLANTAÇÃO
O projeto nasce do entendimento sobre a essência da empresa e de onde está inse-
rida. Geograficamente, está localizada na cidade Camarma de Esteruelas, a 38km da 
cidade de Madrid. Em uma visão aérea da implantação da fábrica, a primeira coisa 
que chama atenção são as plantações que circundam o terreno e a cidade. Com for-
mas geométricas e cores variadas (passando pelo verde, amarelo e vermelho intenso), 
criam uma linda composição formal, quase uma textura, que tem uma bela tradução 
em qualquer escala. Além disso, existe muito próximo à fábrica um curso d’água, com 
um traçado muito interessante, chamado Arroyo de Torote.

CONCEITO
Mais que o traçado impactante, o simbolismo desse curso d’água norteou o projeto. A 
água em sim, possui uma forte ligação com toda a história da humanidade. Sem, ela, 
não sobreviveríamos. Qualquer curso d’água, tem uma força própria e um destino, vai 
de um lugar à outro, conecta dois pontos, levando consigo partículas ao longo de todo 
caminho. A água tem como características físicas mais relevantes a transparência e 
a fluidez. Todas esses atributos podem ser traduzidas em ótimos posicionamentos, 
especialmente quando falamos de uma empresa.

FORMA E MOVIMENTO
Partindo do desenho da forma sinuosa do arroio, um grande plano insere-se no terre-
no no sentido longitudinal (fachada), alongando-se ao lado da extensão da Camino del 
Corral.  Um segundo plano  segue sua curva própria, fazendo o fechamento dos fundos 
do edifício. O espaço que se configura entre esses dois planos é o que configura o pré-
dio. Seus diversos usos são distribuidos ao longo desse percurso.

FACHADA MEMORÁVEL
Inserido em um contexto fabril, onde os prédios são bastante similares em linguagem 
e forma, a intenção foi a de que a fachada ocupasse a  maior extensão possível, permi-
tindo que o espectador tenha tempo de percebe-la nesse contexto tão homogêneo. O 
gesto formal foi de uma longa dança, conduzindo olhar do passante ao longo de todo 
o prédio, sentido as suas nuances e movimentos. Dependendo do sentido do percuso, 
o prédio gera diferentes sensações. Vindo em um sentido da rua, temos uma visão 
mais fluida, com movimentos mais suaves. Já no outro sentido, a sensação é mais 
dramática, com leitura de volumes curvos quase que independentes. Com uso de um 
material translúcido em toda a fachada, também temos diferentes sensações de dia 
e de noite: como um curso d’água,  ao longo do dia, o prédio se integra mais com seu 
entorno. Enquanto à noite, comporta-se como uma grande fonte de luz, brilhando e 
destacando-se em sua forma sinuosa.

ACESSO E CIRCUITO
Vindo do estacionamento ou diretamente da fábrica, o acesso ao edifício se dá através 
de um único acesso principal. Desde o acesso, o usuário percorre o edifício ao longo 
de toda a sua extensão, desde a entrada, ao longo de um percurso sinuoso, que ao 
alargar-se, cria pulmões que geram áreas de estar, reuniões informais e exposição dos 
produtos.

PAISAGISMO/OASIS
O conceito do prédio foi o de ser um ícone visual na rua onde é inserido, porém man-
tendo-se efetivamente aberto para os fundos do terreno. O objetivo foi o de criar um 
grande pulmão de vegetação em um jardim privativo. Uma espécie de óasis cria-se 
nessa área, para uso dos funcionários do edifício e de toda a fábrica. Além de áreas 
de estar agradáveis, serve de vista permanente para os usuários, com a paisagem e a 
vegetação mudando ao longo das estações do ano.

LAYOUT E PROGRAMA
Logo na entrada do edifício, temos o refeitório, que pode ter acesso independente se 
necessário. Logo mais à frente, encontra-se a recepção e área de café. Em seguida, 
localiza-se o grande hall, onde temos a área de showroom.
Os demais usos distribuem-se de forma a criar uma circulação central principal. Como 
artéria principal condutora, ela divide dois principais usos. À esquerda da circulação 
principal, distribuem-se os seis bairros, além de salas de reuniões informais. À direita, 
ao longo da fachada (principal), temos  as áreas fechada e semi-abertas. 
Desta forma, temos a fachada dos fundos do edifício completamente aberta,  nenhu-
ma sala fechada encosta nela. Assim, temos todas as visuais internas voltadas para 
o jardim dos fundos.

PERMEABILIDADE VISUAL INTERNA 
Todas as estações de trabalho estão localizadas de forma a ter total interação visual 
entre si e com o jardim aos fundos do terreno.
As áreas fechadas e semi-abertas (salas de reuniões, gerência, diretora, etc) possuem 
divisórias de brise em madeira que permitem também uma interação visual com a cir-
culação central do edifício e com o jardim. Quando existe necessidade de privacidade 
acústica, é feito o uso de trechos de vidro fixo entre os brises. Todas essas áreas pos-
suem pé direito mais baixo e, desta forma, a continuidade visual do forro é mantida, 
ampliando a sensação de espaço aberto e integrado.
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A PILAR

F LAMILUX ROOFLIGHT DOME F100

G TABLAS CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA

H SISTEMA DE CONDENSADOR VRF

I PANELES DE POLICARBONATO + 
AISLANTE AEROGEL

J PANELES FOTOVOLTAICOS

B PISO ALTO TÉCNICA MONOLÍTICA

C SUELO RADIANTE

D VENTANA DESLIZANTE KOEMMERLING

E CLIMATIZACIÓN CASSETE
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