
Ban công nổi lên như vị “cứu tinh” trong không 
gian kiến trúc, mang đến cho người dân một nơi 
để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Từ một phần 
mở rộng bị đánh giá thấp của không gian sống, 
ban công giờ đây lại cần thiết hơn bao giờ hết 
khi là nơi cung cấp không gian để tận hưởng sự 
ấm áp của nắng, hít thở không khí trong lành và 
quan sát các hoạt động trên đường.

Ban công được thiết kế kém linh hoạt rất dễ trở 
thành “nhà kho”, thậm chí gây lãng phí. Ở Châu 
Âu, ban công đứng khá phổ biến, thường được gọi 
là Juliet “faux”, được xây dựng chỉ dành cho một 
người. Tuy nhiên điều này có thể hạn chế sự tương 
tác và đôi khi không phát huy được công năng.

Do vậy, việc thiết kế ban công lõm hoặc ban 
công cantilevered (ban công côngxon) có thể 
đảm bảo bóng râm hoặc bảo vệ người sử dụng 
khỏi những luồng gió mạnh. Thay vì thiết kế ban 
công chật hẹp “cho có”, các nhà thiết kế cần để 
chiều rộng thoải mái và có chiều sâu tương đối, 
từ 1m8 - 2m5, vừa đủ một hai chiếc ghế và một 
khu vườn nhỏ.

Eco là cái tên bắt nguồn từ thuật ngữ oekologie 
được nhà sinh học người Đức Ernst Haeckel 
nghĩ ra năm 1866 dựa trên từ gốc Hy Lạp là 
oikos (mang nghĩa “trong nhà”) và logos (mang 
nghĩa “môn khoa học”), hay “môn khoa học 
nghiên cứu ngôi nhà tự nhiên”. Thuật ngữ này 
là lý do của tên gọi cho bộ môn sinh thái học 
“ecology” trong nhiều ngôn ngữ phương Tây một 
môn khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa 
sinh vật sống và tự nhiên.

Phong cách thiết kế được sinh ra nhằm kêu gọi 
một lối sống thể hiện trách nhiệm cao với môi 
trường và bảo vệ hệ sinh thái toàn cầu. Chính vì 
thế, những nguyên vật liệu được sử dụng trong 
phong cách này hoàn toàn từ thiên nhiên hoặc 
các sản phẩm tái chế. Nét đẹp của Eco chính là 
sự gần gũi, mộc mạc và thân thiện với thiên nhiên.
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