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LANȚUL REPREZENTATIV DE OCHELARI DIN COREEA, OPTICA DAVICH, A CĂPĂTAT O NOUĂ IMAGINE ICONICĂ ÎN ACEST MAGAZIN STINDARD

PROIECT | PROJECT: Nenumărați ochelari | Countless Glasses
AMPLASAMENT | LOCATION: 431, Dogok-ro, Dea chi-dong, Gang nam-gu, Seoul, Korea
FUNCȚIUNE | USE: magazin de ochelari | glasses retail
ARHITECT | ARCHITECT: Jeonghoon Lee
ECHIPA DE PROIECT | DESIGN TEAM: JOHO Architecture (Bong-Gwi Hong, Jun-hee Cho, Moonyoung Jeong)
ADRESA | ADDRESS: B1 FL, 250, Yang Jae, Seo cho, Seoul, South Korea
TELEFON | PHONE: +82) (0)2 6257 9101
E-MAIL: joho@johoarchitecture.com
URL: www.johoarchitecture.com
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ | BUILDING AREA: 182,25 m2
SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ TOTALĂ | GROSS FLOOR AREA: 952,21 m2 (suprafața extinderii | extended area: 24.23 m2)
NUMĂRUL DE NIVELE | BUILDING SCOPE: 1 subsol și 5 nivele supraterane | B1 & 5F
MATERIAL | MATERIAL: panouri din aluminiu + panouri negre | aluminium panel + black panel
FINALIZARE | COMPLETION: octombrie | october 2015
FOTOGRAF | PHOTOGRAPH: Thierry Sauvage
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PLAN ETAJ 1 | FIRST FLOOR PLAN

PLAN ETAJ 2 | SECOND FLOOR PLAN

PLAN ETAJ 3 | THIRD FLOOR PLAN

PLAN ÎNVELITOARE | ROOF PLAN

1 magazin (ochelari realizați manual) | shop (handcrafted glasses)
2 cameră optician | optometrist room
3 cameră de lucru | work room

1 magazin (ochelari de firmă) | shop (name-brand glasses)
2 cameră montaj | fitting room
3 toaletă | restroom

1
2
3
4

1 grădină pe acoperiș | roof garden
2 cameră rezervor de apă | water tank room

magazin premium / magazin de asistență auditivă | premium shop / hearing aid shop
cameră optician | optometrist room
salon VIP | VIP lounge
toaletă | restroom
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PLAN SUBSOL | BASEMENT PLAN

PLAN PARTER | GROUND FLOOR PLAN
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1 magazin (lentile) | shop (glasses)
2 cameră optician | optometrist room
3 parcaj | parking

magazin (lentile de contact) | shop (contact lens)
cameră optician | optometrist room
cafenea | cafe
cameră întâlniri | meeting room
toaletă | restroom

FAȚADA SUD | SOUTH ELEVATION
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SCHEME COMPUNERE FATADĂ | FACADE COMPOSITION DIAGRAMS
Optica Davich este unul dintre lanțurile reprezentative de ochelari din Coreea, având
sute de magazine în întreaga țară și oferind consumatorilor produse la toate prețurile.
Clientul proiectului ne-a cerut să simbolizăm propriul brand cu mai multă identitate
unică și arhitecturală, pe lângă faptul de a fi un magazin special de ochelari de
vânzare cu amănuntul. Cu alte cuvinte, și-au dorit să adauge un aspect mai luxos
și o imagine mai actuală (de vânzare de produse culturale), nu doar una obișnuită a
unui magazin de optică.
Un concept timpuriu a pornit de la cerc, forma ochelarilor. Repetarea cercurilor
creează diverse texturi de fațadă, peste care se suprapun ochelari, intenționânduse trimiterea la o imagine specifică utilizând grupuri de astfel de repetiții. Imaginea
realizată din grupuri de modele globale simbolizează fluxul unui râu. Forma râului
din orașul natal al fondatorului care a înființat lanțul Optica Davich a fost combinată
cu un model al cercului, creând motivul major al fatadei.
Premisa sa se află la zona rezidențială reprezentativă din Gangnam, Seul. Această
zonă este destul de ocupată de cetățenii și studenții obișnuiți, datorită numeroaselor
clădiri rezidențiale și multor școli de prestigiu. În ciuda numărului ridicat de reședințe,
au fost construite facilități comerciale, precum magazinele universale și de vânzare
cu amănuntul. 8 drumuri de țară joacă un rol important în conectarea zonelor cheie
ale Gangnam-ului, ceea ce duce la traversarea zonei de multe vehicule. Proprietarul
clădirii a dorit să reabiliteze această clădire care simbolizează lanțul Optica Davich și
să permită consumatorilor să aibă diferite tipuri de experiențe culturale.
În plus față de partea expusă din față și celelalte trei fațade trebuiesc renovate.
Clădirea va crește în înălțime pentru a evidenția simbolismul arhitecturii, fiind aproape
de aceeași înălțime ca și clădirile învecinate. Partea din spate la primul etaj este
proiectată cu locuri de parcare în conformitate cu legislația și un acoperiș terasă la
partea superioară cu diferite funcțiuni.
Zonele cu patru etaje deasupra solului și un subsol vor fi utilizate ca magazin de optică
specializat, oferind consumatorilor diverse branduri de ochelari la toate prețurile.
Primul nivel are o intrare principală expunând mărci obișnuite la prețuri joase și medii.
Consumatorii care vizitează magazinul se deplasează în fluxul desemnat. După ce au
fost primiți la optician, consumatorii urmează un anumit proces, cum ar fi selectarea
cadrelor de ochelari, verificarea vederii, așteptarea la cafenea pentru reexaminare.
Dispunerea corectă a diferitelor tipuri de ochelari prin examinarea fluxului a fost un
factor foarte important în acest proiect. Există numeroase magazine de marcă la etajul
2, produse de lux (ochelari de vedere și ochelari de soare), aparate auditive și mărci
premium (ochelari de vedere) la etajul 4. Un magazin cu lentile de contact și o cafenea
sunt situate la subsol, ceea ce le permite consumatorilor să aștepte până când li se
fac ochelarii. Pentru petreceri cu grătar și evenimente externe, este amenajată pe
acoperiș o mini-grădină cu un proiector.
Fațada este formată din panouri triple. Datorită caracteristicilor acestei clădiri, nu
sunt necesare ferestre spre exterior, astfel încât părțile laterale permit structurilor să
funcționeze ca panouri de fundal pentru impermeabilizare și iluminare. 3.600 panouri
cu model de ochelari interacționează pe o astfel de față primară, formând fațada.
Panourile cu model de ochelari care determină imaginea exterioară constă din panouri interioare și exterioare, plasate alternativ. Combinarea de panouri cu diferite

dimensiuni ale deschiderilor conduce la învelișuri ale fațadei cu o textură bogată și
sensibilitate în profunzime. Un flux de diverse fascicole luminoase face ca suprafața
să difere ușor. Pentru a spori efectul estetic, straturi anodizate au fost aplicate pe
aluminiul de 2 mm.
Deoarece panourile interioare și exterioare cu modele de ochelari sunt întrețesute,
ordinea de asamblare și metoda de configurare a brațelor care susțin panourile au
jucat un rol important în construcție. Structura verticală care suportă 3600 de panouri și suporturile orizontale care sunt bordate vertical de lumini cu LED-uri sunt
construite în conformitate cu anumite proceduri și reguli.
Fațada este construită într-o ordine de panouri pentru impermeabilizare și iluminare, panouri interioare și panouri exterioare. Una dintre părțile dificile în special în
configurația acestei fațade a fost stabilirea unui spațiu pentru instalarea și întreținerea
iluminatului. Suprafața peretelui care luminează panoul din spate este un dispozitiv
important care proiectează lumina pe partea din dos a ochelarilor și permite ca
o anumită imagine cu modele să iasă printre golurile de ochelari. Acesta face să
strălucească într-o mare varietate de lumini panoul din spate, în funcție de puterea
LED-urilor. În plus, s-a proiectat schimbarea imaginii în culori diferite în funcție de
variațiile de culoare programate. În timpul zilei, ajută să persiste senzația de aluminiu
(materie primă), iar în timpul nopții creează diverse imagini ale modelului exterior, în
conformitate cu anmite programe LED.
Pentru finisajul interior, am realizat un model cu un motiv de ochelari asemănător cu cel
exterior. Cu alte cuvinte, panourile Galvalume devin motivul ochelarilor care formează
fațada principală a spațiului interior ce dispune ochelari. O astfel de fațadă decupată
cu laser și plăcile de oțel negru creează un sentiment liniar în spațiul major. De asemenea, pe pardoseli o vopsea epoxidică este aplicată peste beton și mortar, destinată
materialelor care se amestecă unele cu altele. Am ales un mobilier cu un design
unic raționalizat, reprezentativ pentru spațiul interior. Sala de prezentare din spațiile
interioare este dotată cu mese de consultație și mașini de măsurare a vederii etc.
Întreaga clădire este caracterizată de programul ei comercial și de lipsa ferestrelor
la exterior, ca atare, o fațadă oarbă pe trei laturi către exterior. Panourile triple sunt
foarte eficiente în menținerea unei temperaturi adecvate pentru schimbările climatice
diverse din Coreea. Aceste panouri rețin căldura soarelui în timpul verii într-o manieră
obișnuită. În plus, geamurile laterale, precum și sistemul de aer condiționat ajută la
furnizarea și evacuarea aerului în mod regulat din clădire. Am luat în considerare
utilizarea luminilor cu LED nu doar pentru excelenta eficiență termică în schimbul
cantității enorme de energie consumată pentru imaginea publicitară pe timp de
noapte, ci și a costurilor de instalare și întreținere a acestora.
Pentru acest program de renovare, a fost foarte important să se asigure ieșirile
de urgență în caz de incendiu. Pe lângă ieșirea principală de la nivelul 1, la parcarea din spatele a clădirii se găsește o ieșire subterană. Semnele și alte semne
grafice pentru evacuare îi îndrumă pe oameni să iasă imediat în caz de incendiu.
Deoarece pe scările principale ale spațiului interior sunt instalate stingătoarele
de incendiu și detectoarele, siguranța la incendiu este asigurată. Această clădire
este dotată cu CCTV, ceea ce permite oamenilor să gestioneze eficient și să
facă față problemelor de siguranță. Astfel, sistemele de siguranță și securitate
sunt proiectate ca un circuit integrat; ele putând fi controlate de supraveghetor.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE AMENAJĂRII | COMPONENTS OF THE ARRANGEMENT

Davich Optical is one of Korea’s representative eyeglass chains, having hundreds of
stores throughout the nation and supplying consumers with eyeglasses at all prices.
The client for this project asked us to symbolize their own brand with more unique and
architectural identity, in addition to being as a special retail store for eyeglasses. In other
words, they wanted that a more luxurious feel and upgraded image (selling culture products) are to be added to this chain, not just an ordinary optician’s for selling products.
An early concept started from a circle, shape of glasses. The repetition of circles creates diverse patterns of façade which glasses are overlapped, and it was intended to
remind of a specific image through groups of such repetition. The image made from
groups of overall patterns symbolizes the flow of a river. The shape of the river in the
hometown of the founder who established Davich Optical Chain was combined with
a pattern of the circle, creating a major motive of the façade.
Its premise is located at the representative residential area in Gangnam, Seoul. This
area is quite busy with ordinary citizens and students due to a lot of residential buildings and a lot of prestigious schools. Despite of high residential rates, commercial
facilities such as department stores, various retail shops have been built around this
area. 8-land roads play an important role in connecting key areas of Gangnam to
each other, which lead many vehicles to pass by here. The building owner desired to
renovate this building which symbolizes Davich Optical Chain and enables consumers
to have various kinds of cultural experiences.
In addition to the front side exposed, the other three sides are focused to be renovated.
The building is set to increase its height in order to highlight the symbolism of the
architecture, being almost the same height as other neighboring buildings. The back
side on the 1st floor is designed with parking lots pursuant to the laws, and rooftop
with upper terrace of various functions.
Areas with four floors above ground and a basement will be used as a specialized
optician, offering consumers various brands of eyeglasses at all prices. The 1st floor
has a main entrance, displaying low and middle priced general brands. Consumers who
visit here move at the flow designated. After being accepted at the optician, consumers
follow a certain process, such as selecting glasses frame, checking vision, standing by
at the coffee shop for reexamination. Properly displaying various types of eyeglasses
by considering the flow was a very important factor for this project. There are various
brand shops on the 2nd floor, luxury brand products (eyeglasses and sunglasses),
and hearing aids and premium brands (eyeglasses) on the 4th floor. A contact lens
shop and coffee shop are located in a basement, which enables consumers to wait
until their glasses are made. For a barbecue party and external events, a mini garden
with a beam projector is designed on the rooftop.
Façade consists of triple panels. Due to the characteristics of this building, windows
to outside are not necessary, thus sides near the structures perform a function as
a background panel for waterproof and lighting. 3,600 panels with glasses pattern
interact over such primary side, forming the façade.
Panels with glasses pattern which determines the external image consist of inner
and outer panels, which are placed alternately. Combining with panels in different

sizes of openings leads coverings to have the rich texture of the façade and in-depth
sensitivity. A flow of various light beams makes the surface look different slightly. To
enhance the aesthetic effect, anodized coatings are to be applied over 2mm aluminum.
As inner and outer panels whose shape are glasses are intercrossed, the assembly
order and configuration method of brackets which support the panels were considered
an important part of the construction. The vertical structure which supports 3,600
panels and horizontal brackets which are bugled vertically and LED lights are to be
constructed according to certain procedures and rules.
The façade is to be constructed in order of panels for waterproof and lighting, inner
panels, and outer panels. One of difficult parts especially in configuration of this façade
was to set a space for lighting installation and maintenance. The wall grazer light which
shines the back panel is an important device that projects light onto the back side of
glasses and lets a certain patterned image come out between gaps of glasses. This
shines a wide variety of light sensitivity at the rear-end panel according to the LED
dimming function. Furthermore, it is designed to change images in different colors
according to color variations of RGB programmed. During the daytime, it helps stay
true to the feeling of aluminum (raw material), and at night create various images of
outer pattern in accordance with the certain LED program.
For interior finish, we intended to form the façade with the glasses pattern, same as
the motive of glasses pattern on the outside. In other words, the Galvalume panels
which become the motive of glasses form the main façade of the interior space which
displays glasses. Such laser cut façade and black iron plate create a linear feeling for
major space. Also for floors, epoxy lining is applied over concrete and mortar, intended
for materials used to mingle with each other. We have selected the furniture with a
unique streamlined design, representing the interior space. The show room across the
interior space is furnished with consultation tables and vision measuring machines, etc.
This entire building is characterized by its commercial use and non-windows on
outside, thus consists of closed façade without windows on three sides of outside.
Triple panels are very effective in maintaining an appropriate temperature for diverse
climate changes in Korea. These triple panels, also known as multiple layer panels,
absorb the heat of the sun in summer in a regular pattern. Moreover side and rear
windows as well as the air-conditioning and heating system help supply and exhaust
air regularly in the building. We have considered not only using LED lights with great
excellent thermal efficiency against an enormous amount of power spent for image
advertising at night, but also their installation and maintenance costs for reasonable
consumption.
For this renovation program, it is quite important to secure the emergency exits in
case of fire. In addition to the main exit on the 1st floor, a sub exit is prepared at the
parking lot in the back of the building. Signs and other sign graphics for evacuation
guide people to exits promptly in case of fire. As fire extinguishers and detectors are
installed in main stairs of interior space, safety is concerned for fire. This building is
equipped with CCTVs, which enables people to effectively manage and cope with
safety issues. As such safety and security systems are managed as an integrated
circuit; they can be under control by the supervisor.

