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hoogste kwaliteits- en
duurzaamheidsnormen
en met materialen
en elementen van de
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Verandering genereren

Naties verenigen zich, goeroes verenigen zich, de hele wereld eist dat
we samen roeien in de strijd tegen klimaatverandering, dat we ons richten
op het ontwerpen van een gezondere en vooral duurzame planeet.
We bevinden ons in de wereld van de wetenschappelijke vooruitgang
die de levensverwachting in veel landen boven de 85 jaar heeft gebracht,
waar we het in de volksmond hebben over robotisering, nanotechnologie,
zelfvoorzienende voertuigen, migratie naar de ruimte, stedelijke domotica,
Een wereld waarin de wetenschap, eigenaar van vele onbetwistbare
redenen, de hulp nodig heeft van mensen die met een wereldwijd
bewustzijn de motor van de verandering zullen zijn, wat nu al een van
ieders prioriteiten is.
Grote bedrijven op alle continenten hebben de uitdaging begrepen waar
de wereld voor staat en zijn overeengekomen om de veranderingen te
leiden. PORCELANOSA Grupo is daar een van, met de kracht van de
acht merken en de passie van al diegenen die ze relevant maken.
Onze teams zijn leiders in de ontwikkeling van materialen van grote
schoonheid, duurzaamheid en ecologische criteria. Krion® is er een
van, en is een enorme stap voorwaarts in technologie die de impact op
het milieu minimaliseert. Het engagement van PORCELANOSA Grupo
gaat nog verder en komt tegemoet aan de behoeften van haar grote
bondgenoten: architecten, ontwerpers, bouwers die onvermoeibaar op
zoek zijn naar de beste oplossingen voor wereldwijde omgevingen met
een enorme complexiteit op milieugebied en in onze Groep de beste
antwoorden vinden.
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Tekst: Marisa Santamaría

Espacio SOLO, de raadselachtige collectie
Nieuwe technologieën, wetenschap,
geneeskunde, videospelletjes, animatie....
zijn de conceptuele basis van de kunstcollectie
die drie jaar geleden is gevormd door de
interieurontwerper Ana Gervás en David Cantolla,
onder andere bedenker van de kinderserie
Pocoyó.
Espacio SOLO ligt aan het plein Plaza de la
Independencia in Madrid, tegenover de Puerta de
Alcalá. De 1400 m² grote tentoonstellingsruimte,
die bijna niet wordt opgemerkt, is gerenoveerd
door de belangrijke architect Juan Herreros en
opent alleen op aanvraag om te kunnen genieten
van een collectie van 300 werken uit de hele

wereld die een weerspiegeling zijn van de
populaire cultuur in verband met de wereld
van televisie, strips, animatie of graffiti.
Het omvat het werk van internationaal
gerenommeerde kunstenaars, zoals
Neo Rauch, Raymond Pettibon, Takashi
Murakami of Kaws, en andere opkomende
kunstenaars, zoals Mu Pan, Raymond
Lemstra, Sergio Mora of Juan Díaz-Faes.

KUNSTWERK EN DESIGN. Tekiò is een lamp die duizendjarige
handgemaakte technieken combineert met de
Warm to Dim LED-technologie, die het
mogelijk maakt om het licht in intensiteit
en kleurtemperatuur te regelen.
Tekiò is een uniek hedendaags
object; een contrast tussen primitief
en avant-garde.
De inspiratie voor de ontwerper,
de Londenaar Anthony Dickens,
was de traditionele lantaarn van
washi-papier, die dateert uit de
14e eeuw. “Het is een object dat
is behandeld als een kunstwerk en
dat een licht geeft dat van positie
en vorm kan veranderen”, zegt Nina
Masó, oprichter van Santa & Cole.
8

Antoni Arola

ONTWERPER EN KUNSTENAAR

O

nlangs bekroond als beste
industrieel ontwerper in de T Spain
Design Awards van het tijdschrift
van de New York Times, presenteerde hij
in Barcelona Reflexions, een experimenteel
onderzoeksproject, gepromoot door
SIMON, over licht en de manier waarop
licht conceptueel wordt voorgesteld. Een
spectaculaire installatie die ons in staat stelt
om te waarderen wanneer het ontstaan
is, wanneer het smelt en wanneer het een
reflectie wordt.
We bezochten zijn studio in Barcelona en hij
vertelde ons over zijn projecten:
“Reflexions is een onderzoeksproject in
uitvoering, gepromoot door SIMON, met
de constante wil om de verlichting vanuit
andere gezichtspunten te laten werken. Dit
werk heeft veel met ruimte te maken, de
enorme afmetingen van de oude SIMONfabriek in Poblenou, Barcelona, hebben
mij de leidraad gegeven om deze set van
omhullende en bewegende werken te
maken. Er was geen concreet project:
alleen een weg. Er was een constante
wil om te werken met licht binnen in een
andere dimensie. En wij geloven dat dit
het centrale concept van het project is
geweest: het licht laten functioneren als
bron en te voelen dat het stroomt, dat het
aan ons ontsnapt, dat het muteert en dat
het wordt getransformeerd in vormen die
bijna geanimeerd zijn. Wij hopen het werk
naar Japan te kunnen brengen want we
denken dat er een belangrijk verband is
met zijn gevoeligheid. Het is belangrijk om
erop te wijzen dat de geluidskunstenaars
Lolo&Sosaku hebben meegewerkt”.

Foto’s: Héctor Milla.
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Tekst: Marisa Santamaría

COCO lichtkoepel
De architecten en ontwerpers Ramón Arnau en Mariola
Reyna, gevestigd in Valencia, hebben COCO gecreëerd, een
tijdloze lamp die het licht moduleert met haar mobiele koepel.
De verlichting past zich aan elk moment van de dag aan en de
activiteit in de ruimtes waar zij staat. “Kwaliteit en tijdloosheid, we
maken oplossingen voor het dagelijks leven, en zijn op zoek naar
functionaliteit en esthetiek”, dat is de claim van beide ontwerpers
in al hun creaties en in het bijzonder
in dit ronde en warme kunstwerk
dat is bekroond met de prestigieuze
ADCV GOLD Award 2017.

AANPASSEN AAN
DE OMGEVING
COCO voldoet aan de verwachtingen
van de hedendaagse wereld:
esthetiek, functionaliteit en kwaliteit.

LA MAMBA CREËERT MAJESTIC
Raúl Durá, Ommar Uribe en Pedro Rivera zijn La Mamba Studio, zij
hebben voor het merk Cármenes een majestueuze bank gecreëerd,
net zoals we ons willen voelen als we gaan zitten om te rusten.
Comfort, degelijkheid en functionaliteit door gezond verstand zijn de
creatieve uitgangspunten van de ontwerpers geweest en het resultaat
wordt in elk detail van Majestic met vastberadenheid getoond.
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Cate & Nelson
ONTWERPSTUDIO

Z

e ontmoetten elkaar tijdens hun
studie industrieel ontwerp in Madrid
en kwamen later bij elkaar als een
werkend en sentimenteel echtpaar. Na enkele
jaren ontwikkeling van hun werk in Stockholm
en Londen, hebben ze eindelijk besloten om
hun studio in Sevilla te vestigen. Zij hebben een
internationaal prestige dat wordt onderschreven
door talloze publicaties en bedrijven die hun
ontwerpen publiceren, waaronder ook: Bla
Station, Offecct, Stone Theatre en Ateljé Lyktan.
“Wij zijn een multidisciplinair ontwerpbureau,
gevestigd in Londen, Stockholm en Sevilla, dat
werkzaam is in verschillende sectoren zoals
meubels, verlichting, huishoudelijke producten
en nu gaan we ons sterk toeleggen op
interieurontwerp.
Onze inspiratie is gebaseerd op een
voortdurende designdialoog en het observeren
van alledaagse situaties en behoeften die
voortkomen uit de eisen van het product, de
materialen en de ruimtes waarin we leven.
Onze ontwerpen onderscheiden zich door de
brede waaier aan mogelijkheden van elk stuk,
duurzaamheid, functionaliteit en eenvoud. Wij
zijn betrokken bij de fabrikant, het merk en
de gebruiker. Het is essentieel om te genieten
van elk onderdeel van het proces, van het
eerste idee tot het eindresultaat. Het is ook
belangrijk om te zien hoe elke creatie met
de gebruiker omgaat, hoe de ervaring het
gebruik van elke persoon bepaalt. Cate &
Nelson is ook geïntroduceerd in het ontwerp
van polshorloges met een zeer uitgesproken
klassieke Scandinavische lijn, de Cate &
Nelson Horloges.

www.catenelson.com

Foto: oliversace. Portretten: Ed Reeve.
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Alfaro en Manrique van noord naar zuid

Hun creaties van architectuur en interieurontwerp
zijn verspreid over Sevilla, San Sebastian, Barcelona
en Madrid, en richten zich vooral op het herstel
van beschermde historische gebouwen. In al deze
gevallen proberen ze hun internationale visie op de
trends te ontwikkelen en deze aan te passen aan de
segmenten van het publiek waarop het vastberaden
gebouw is gericht.
Gema Alfaro en Emili Manrique ontwikkelen
hun werk vanuit hun in 2004 opgerichte studio
van architectuur, interieur en industrieel ontwerp.
In slechts enkele maanden tijd zijn vooral hun
laatste bijdragen uitgegroeid tot maatstaven voor
hotelinnovatie, met name door hun werk van de
appartementen van Conde de Torrejón in Sevilla en
het One Shot Tabakalera hotel in San Sebastián.

DE ESSENTIE ZOEKEN Gema Alfaro en
Emili Manrique in hun studio. Werk van
One Shot Tabakalera, waarbij materialen van
Porcelanosa Grupo hebben gebruikt.

BUCARELLI
PALEIS
Dit prachtige gebouw
uit 1615, gelegen in
de wijk San Lorenzo
in het centrum van
Sevilla, heeft onlangs
zijn deuren geopend
voor het publiek
en is gedeeltelijk
omgebouwd tot
appartementen.
Het architectonische project heeft de leiding gehad van Javier
Betancourt en bij het interieurontwerp is een zeer groot team
betrokken, gevormd door de ontwerpster Laura Parias en U+G
Arquitectura in samenwerking met het creatieve team Tannhauser
Estudio. Het belangrijkste is dat het historisch erfgoed en de legendes
niet zijn verstoord.
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Piero Lissoni

ARCHITECT EN ONTWERPER

H

ij is een van de grote architecten
en ontwerpers van deze tijd.
Zijn atelier, opgericht in 1986,
omvat architectuur, grafiek en industrieel
ontwerp. Hij maakt objecten voor
Cassina, Cappellini, Knoll, Poltrona,
Kartell en vele andere bedrijven. Op het
gebied van architectuur heeft hij het
Mamilla Hotel in Jeruzalem, het Monaco
& Grand Canal Hotel in Venetië, het Pierre
Hotel in New York en de belangrijkste
ruimtes voor Boffi, Porro en Tecno
gecreëerd, evenals de renovatie van
het emblematische Teatro Nazionale in
Milaan.
Op dit moment is het, naast verschillende
projecten, gewijd aan een nieuw hotel
in Milaan, dat in 2021 zijn deuren zal
openen, een unieke uitdaging bij het zien
van een historisch paleis in het centrum
van Porta Romana, en dat een exclusief
hotel zal worden.
We ontmoetten Piero Lissoni in
Amsterdam en daar vertelt hij ons over
zijn aanpak van het project.
“Dit wordt een van de belangrijkste hotels
in Milaan, het verschil zal zich richten
op het gelukkig maken van klanten en
bezoekers op elk moment en in elke
ruimte. Ik werk samen met de promotoren
van het project, Europe Hotels Private
Collection, en de relatie is absoluut. Vanaf
het begin hebben we de richtlijn van
het totale respect voor de wortels van
het gebouw en zijn vorstelijke Milanese
essentie vastgelegd; we zullen materialen
en manieren van bouwen introduceren,
omdat ze een meer authentieke afwerking
geven. Ik vlucht liever voor het spektakel
en focus me op de waarheid.”

Change begins here

A fusion of the most effective and proven natural wellness therapies,
and the latest advancements in Western medicine. All in a world class setting.

Recognized as the “Best International Medical Spa”
shawellnessclinic.com
T +34 966 811 199 I info@shawellnessclinic.com

SHOWROOM

In de nieuwe winkel zullen de nieuwste
collecties keramische vloer- en wandtegels
liggen.
PORCELANOSA Grupo versterkt zijn
aanwezigheid in Marokko met een nieuwe
showroom van 1.400 m². De opening van
de winkel, gelegen aan de Hassan II-laan in
Rabat, ontving 300 gasten om de nieuwste
keramiekverzamelingen van de firma te
zien. Het evenement, dat op 10 april werd
gehouden, werd bijgewoond door de Spaanse
ambassadeur in Marokko, Ricardo DíezHochleitner, en de uitvoerende vice-voorzitter van
Porcelanosa, Silvestre Segarra.
Deze nieuwe vestiging heeft als doel
interieurontwerpers, architecten en bouwers te
inspireren door zijn verschillende entourages. Ze
combineren de nieuwste modellen keramische
vloer- en wandtegels met de nieuwste
innovaties voor de badkamer, keuken of de
nieuwste ontwikkelingen in bouwoplossingen en
hechtmiddelen.
De invloed van PORCELANOSA Grupo blijft
in dit land groeien. Dit werd aangegeven door
verschillende vertegenwoordigers van het bedrijf,
die twee nieuwe openingen in Casablanca en
Marrakech aankondigden.
Zo wordt Marokko een van de volgende
premiummarkten van PORCELANOSA Grupo
en zullen de acht merken van de groep ruim
vertegenwoordigd zijn in de nieuwe showrooms.
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Foto’s: MEHDIC4.

PORCELANOSA Grupo
Opent nieuwe showroom in Rabat

De Spaanse ambassadeur
in Marokko was aanwezig
bij de opening van de
showroom PORCELANOSA
Grupo in Rabat,
Ricardo Díez-Hochleitner
en de uitvoerende vicevoorzitter van Porcelanosa,
Silvestre Segarra, en
vertegenwoordigers van de
sociale en financiële wereld
van de stad.

BARCELONA

·

IBIZA

·

MADRID

·

TARRAGONA

WWW.RABAT.NET

·

VALENCIA

XII ARCHITECTUUR- EN INTERIEURONTWERPPRIJZEN 2019

De XIIde uitreiking van de Porcelanosa Awards vond plaats in de prachtige
tuinen en salons van Zalacaín LaFinca, en bracht 430 genodigden samen
waaronder architecten, binnenhuisarchitecten, projectontwikkelaars, aannemers,
en nationale en internationale journalisten. De jury bestond uit Beatriz Silveira,
Abel Matutes, Carlos Valverde, Manuel Aires Mateus, Alejandro Zaera-Polo, Andrés
Jaque en Kike Sarasola.
Om Héctor Colonques, de voorzitter, zelf aan te halen: “bij PORCELANOSA
Grupo ligt het accent op de kwaliteit, de innovatie en het premium ontwerp van
onze acht merken. We willen niet alleen tegemoetkomen aan de behoeften van
particuliere en professionele klanten. We willen ook uitgroeien tot een inspiratiebron,
een referentie en een leidraad voor alle onderwijsactoren, marktdeelnemers en
culturele actoren die ten grondslag liggen aan onze samenleving”.
Een van de prioriteiten van de XIIde editie van de awards is de verwezenlijking
van onze leus, GEEN TOEKOMST ZONDER DUURZAAMHEID, door middel
van onderzoek naar nieuwe materialen die zich aanpassen aan de uitdagingen
waarmee de wereld wordt geconfronteerd bij de bouw van nieuwe, veelzijdige
ruimtes. Visionaire professionals als Carlos Lamela, Kelly Hoppen en het bureau William Sofield hebben hun passie
en talent ingezet voor de toekomst. Omwille van de enorme invloed van hun XXIste eeuwse werken, zijn ze de terechte
winnaars van de Ereprijzen van deze editie.
”Volgens velen is een numerieke kwantificering de enige geldige kwantificering. Anderen, zoals PORCELANOSA
Grupo, besteden veel aandacht aan het menselijke aspect en aan de namen die elk project beweging, kleur, vorm en
leven geven”, aldus Mónica Carrillo, de journaliste die samen met Michi Primo de Rivera het gala presenteerde.
De studenten van de master BIM projectbeheer en -ontwikkeling van de CICE Madrid, Sofía Pérez de Amezaga en Mikel
Goñi de Los Arcos, ontvingen de Award voor het Ontwerp van de Toekomst in de categorie Studenten voor hun
project De steengroeve: menselijke natuur
De Award voor het Ontwerp van de Toekomst in de categorie Professionals ging naar het bureau Cimbra
Arquitectos en zijn project El Niu, een samenwerking tussen Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo
en Efrén Blanco.
De innovatieve woning Gom, een raam met uitzicht op de zee sleepte twee awards in de wacht: de Award voor
Ontwerp van het Jaar en de Speciale Award 2019. Deze laatste is een reis naar Parijs met een bezoek aan de beurs
MAISON&OBJET en aan de winkel/het bureau van PORCELANOSA Grupo.
Wat de Eervolle Vermeldingen betreft, de projectontwikkelaar AEDAS HOMES mocht er één in ontvangst nemen voor
de architectonische kwaliteit van zijn residentiële nieuwbouwprojecten. Het bureau BATTLE & ROIG ARQUITECTOS kreeg
een eervolle vermelding voor de duurzame en ecologische, geventileerde gevels van Butech.
LAFINCA won de eervolle vermelding voor beste vastgoedproject van het jaar met zijn project LAFINCA LGC3, een
project dat gebruikmaakt van producten van PORCELANOSA Grupo. De Vereniging van Vastgoedontwikkelaars van
Madrid (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid - ASPRIMA) en de Polytechnische Universiteit van Madrid
(Universidad Politécnica de Madrid - UPM) kregen een eervolle vermelding voor hun bijdrage aan de verschillende
informatieve processen. DE LUCHTHAVEN VAN ROME-FIUMICINO
werd eervol vermeld voor haar materiaalgebruik, in het bijzonder van het compacte mineraal Krion® K-Life 1100.
Javier Higueras, van HCP ARQUITECTOS, ontving een eervolle vermelding voor zijn 25-jarige carrière en EDDEA ontving
er één voor zijn leidersrol in de sector van internationale, residentiële projecten.
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Foto’s: Sergio Martínez.

VOOR EEN KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE TOEKOMST

Enkele indrukken
van de XIIde editie
van de Awards
voor Architectuur &
Interieurinrichting van
PORCELANOSA Grupo,
in Zalacaín LaFinca,
in het gezelschap
van de meest
prominente architecten,
interieurarchitecten,
projectontwikkelaars,
aannemers, en nationale
en internationale
journalisten.
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XII ARCHITECTUUR- EN INTERIEURONTWERPPRIJZEN 2019

1. Van links naar rechts:
Cristina Salazar (EDDEA), Alberto
Delgado (Grupo Santander),
Miriam Menéndez, Manuel
Iturbe (Grupo Santander),
Héctor Colonques (voorzitter
van Porcelanosa Grupo), Ana
Garcia-Planas, Ana Colonques
(Porcelanosa), Montserrat Lull
en Antonio Valldecabres
(Grupo Santander).
2. Juan Borges en Joanna
Wojnowska.
3. Van links naar rechts:
Marco Caruz, Silvia Caballero,
Gustavo Zapatero, Roberto
Arias (Porcelanosa Sevilla), José
Luis Giménez en Félix Cristóbal
González, allen werkzaam
bij INSUR.
4. Jordi Roig en de architect
Julio Touza.
5. Van links naar rechts: Javier
Rodríguez Huertas (Porcelanosa),
Kelly Hoppen MBE en María José
Soriano (gedelegeerd bestuurder
van Porcelanosa).
6. Van links naar rechts: David
Navarro López (directeur van
Porcelanosa Almería), Pedro
José Lirola Jiménez (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) en José
Luis Pulido Rubiño (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. Van links naar rechts: Alfredo
Enríquez (Porcelanosa Mexico),
Enrique Shibayama, Cristina
Grappin, Lorena Vieyra, Juan
Manuel Lemus en Mónica
Montemayor.
8. Van links naar rechts: Irene
Echevarría (Blanco Metro), Fco.
Javier Higuera Mata, Bihotza
Irurita Rubio, Fco. Javier Higuera
Yela, Irene Gómez González en
Jacobo Higuera Mata.
9. Van links naar rechts: Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo),
Marta González, Alejandro ZaeraPolo, Alejandro Bueso-Inchausti,
Gaspar Sánchez-Moro, Carlos
Lamela, Iris Martín en Rafael
Robledo.
10. Ramiro Llop (Krion), Federico
Tejado (Alsea Europa), Adriana
Escobar, Adriana Ricaud, Gabriel
Gadsden (Escato) en Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo).
11. José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Carlos
Marrero, Ana Colonques
(Porcelanosa Grupo), Kike
Sarasola (Room Mate Hotels) en
Héctor Colonques (Porcelanosa
Grupo)
12. Guillermo Morenés en José
Antonio Pérez (directeur van
Porcelanosa Madrid).
13. Van links naar rechts: Leticia
Blanco (Vintage&Chic), Elisa
López (Noveno Ce), Nacho Viñau
(Decoesfera), Irene Echevarría
(Blanco Metro) en Estela Maca.
14. Van links naar rechts: Susana
Sancho (Noviembre Estudio),
Antonio Jesús Luna (ROOM
Diseño), Pilar Marcos (Diseño
Interior) en Vicente Porres
(Noviembre Estudio).
15. Antonio Gálvez, José Mª
de Cárdenas, Cristina Salazar,
Antonio Hernández, Cristina
Colonques (Porcelanosa)
en Luis Ybarra (alle vijf werkzaam
bij het bureau EDDEA).
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16. Héctor Colonques,
(voorzitter van Porcelanosa
Grupo).
17. Beatriz Silveira overhandigt
de award “Ontwerp van de
Toekomst – Studenten” aan
Sofía Pérez de Amezaga
en Mikel Goñi de Los Arcos.
18. Alejandro Zaera-Polo
overhandigt de award
“Ontwerp van het jaar” aan
Ángel Fito.
19. Kike Sarasola had te taak
de speciale award 2019 te
overhandigen aan Ángel Fito,
van Ángel Fito Estudio.
20. Raquel Castellanos,
J. Huertas, Susana Cereceda,
Florencio Fontcuberta en
Mariano de Miguel, allen
werkzaam bij La Finca.
21. Van links naar rechts:
Enric Batlle, Helena Salvadó,
Alejandra Liébana en Marta
Gil (allen werkzaam bij Batlle i
Roig Arquitectura).
22. Andrés Jaque overhandigt
de award “Ontwerp van de
Toekomst – Professionals”
aan Marar Nogueira en Pablo
García Rozadas van Cimbra
Arquitectos.
23. José María González
Romojaro, van Aedas,
ontvangt zijn eervolle
vermelding uit handen van de
copresentator van het gala,
Michi Primo de Rivera.
24. José María de Cárdenas,
Cristina Salazar, Luis Ybarra
en Antonio Gálvez (allen
werkzaam bij EDDEA).
25. Van links naar rechts:
Víctor Sardá, academisch
directeur van de Graad
Planning en Beheer van
Vastgoed, en Daniel Cuervo,
directeur van ASPRIMA.
26. Giovanna Pontecorvo,
Vittoriana Lacanna en
Gianluca Littarru (alle drie
werkzaam bij ADR).
27. Javier Higueras Yela, van
HCP Arquitectura, ontvangt
zijn eervolle vermelding uit
handen van de copresentator
van het gala, Michi Primo
de Rivera.
28. Kelly Hoppen MBE
ontvangt haar eervolle
vermelding uit handen van de
voorzitter van Porcelanosa
Grupo, Héctor Colonques
29. Emma O’Neil, partner
van Estudio Sofield, ontvangt
haar eervolle vermelding uit
handen van de voorzitter van
Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques
30. Carlos Lamela, van
Estudio Lamela, ontvangt
zijn eervolle vermelding uit
handen van de voorzitter van
Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques
31. Foto van alle
awardwinnaars.
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FUTURISTISCH ONTWERP / PROFESSIONALS / EERSTE PRIJS

CIMBRA ARQUITECTOS

Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo en Efrén Blanco.

EL NIU
De Niu herformuleert het traditionele concept
van retail. Biomimetische architectuur met de
natuur als inspiratiebron. Deze Food Court voor
openbaar publiek verdeelt de zones van lang of
kort gebruik, de routes, de omgeving van het
spel, de gebeurtenissen die met de muziek te
maken hebben...
Dit is een restaurant waar de ervaring van de
klant en de routes gastronomische voorstellen en
verschillende zitzones creëren.
Het wordt dan, binnen een commerciële ruimte
bestemd voor catering, de generator van de
klantervaring en routes. Door zijn vormen,
kleuren en texturen definieert het, zonder de
noodzaak om ze af te bakenen, de verschillende
toepassingszones.
Verdeeld over twee verdiepingen met
aaneengeschakelde ruimten voor publiek en
statisch gebruik, genereert het materiaal van de
gevel een permanente in- en uitgang van licht,
gezeefd door de bijzondere manier van vouwen
en “rafelen”.
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FUTURISTISCH ONTWERP / STUDENTEN / EERSTE PRIZE
Master BIM in projectmanagement en productie

CICE Madrid

Sofía Pérez de Amezaga en Mikel Goñi de Los Arcos

ONTWERP VAN HET JAAR / EERSTE PRIJZE

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Ángel Fito López

Steengroeven zijn verbazingwekkende plaatsen,
omdat de mens er de natuur naar eigen behoefte
kan gebruiken en nieuwe architectonische
bronnen kan ontdekken.
Het landschap is niet langer organisch en
ongeordend en gaat over naar een rationele,
lineaire en geordende lediging die de materialen
transformeert naar hun puurste staat.
La Cantera: Naturaleza Humanizada brengt
hulde aan deze bijzondere plek door middel van
constructief erfgoed, productkwaliteit of waarde
voor het werk. Waarden die worden gedeeld
door PORCELANOSA Grupo.
Op basis van deze reflectie stelt het project een
dichotomie voor tussen tektonische architectuur
en de stereotomics.
• In de aardse lijn ligt de grond.
Een extrusie vol vullingen en leemtes die een
reeks platformen op verschillende hoogtes
genereren en die herinneren aan de sporen die
zich in de opgravingen van de steengroeven
afspelen.
• De spirituele lijn wordt gevormd door het dak.
Een etherisch, lichtgewicht element met
organische lijnen die de formaties die in een
berg voorkomen reproduceren. Dit element
is samengesteld uit een netwerktraject van
stevige prisma’s die de ruimte samenpersen en
uitbreiden met golvingen en verschillende lichten schaduwspel.
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Foto’s: Adrián Mora Maroto.

DE STEENGROEVEN:
Vermenselijkte natuur

GOM, een raam met
uitzicht op zee
Dit project op La Gomera, tegenover de Teide
en tegenover de Atlantische Oceaan biedt
uitzicht en verhoogt zijn natuurlijke zwembad
naar het bovenste deel van het terrein met
een zuidoostelijke ligging.
De geometrie van het project past zich aan
aan de onregelmatige vorm van dit aan de
zee grenzende perceel.
De vloer zet de gebogen lijnen om in rechte
lijnen op de vloer van de woning op de eerste
verdieping.
De bovenste hoogte wordt gevormd door
vier gemacereerde volumes die voortkomen
uit de vereenvoudiging van de lijn die de
begane grond vormt. Elk deel behoort tot een
onafhankelijke ruimte van de nachtzone.
Het interieur van het huis heeft een centrale
kern die toegang geeft tot alle kamers van
het huis. Dit genereert een longitudinale as op
elke hoogte, die de ruimten scheidt en naar
de zee leidt. /
25
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WILLIAM SOFIELD

Harmonie is een droom
die in vervulling gaat

William Sofiel wil dat de
door hem ontworpen
ruimtes zijn visie op
levenskwaliteit uitdragen.
Hier poseert hij voor de
fotograaf Andrew Rowat.
Rechts,
detail van de winkel
Tom Ford London.
Foto: Christian Horan.

Alle ruimtes die door William Sofield worden ontworpen, ademen
klassieke plechtigheid, harmonieuze elegantie en traditionele
schoonheid; en stralen een hedendaagse sfeer uit.
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Tekst: MARISA SANTAMARÍA
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“Creativiteit en verbeelding zijn de basis
van elk goed werk, maar worden aangevuld door
de realiteit die elk specifiek werk belichaamt”.

H

et ontwerp weerspiegelt levenskwaliteit en is
gemakkelijk te herkennen aan zijn accuratesse en
diepgang. William Sofield imponeert in winkels, hotels en
grote paleiswoningen waar gezelligheid centraal staat.
Deze plekken hebben een gemeenschappelijke noemer, ze
weerspiegelen de erudiete en tegelijkertijd humanistische
dimensie die als een Leitmotiv door William’s werk loopt.
In het gesprek met LifeStyle legt hij uit dat elke aanpak een
verhaal inhoudt, en dat elk proces met de geschiedenis van
de plaats en de persoon interageert. Het is van essentieel
belang dat de overblijfselen die het heden en de toekomst
vanuit het verleden met elkaar verbinden, behouden blijven.

Zoals kan worden verwacht, laat hij zich niet binden door
trends en kiest hij resoluut voor authenticiteit. Hij hecht veel
belang aan de details en de verschillende stappen van het
werkproces. Tijdens dit interessante gesprek liet hij ons zien
hoe hij in teamverband werkt, waar hij zijn inspiratie haalt en
hoe hij de succesformules van de toekomst ontcijfert.
U heeft jarenlange ervaring maar hoe bereidt u zich
voor op nieuwe uitdagingen?
Ik heb veel te danken aan mijn studies in Princeton. Daar
leerde ik dat je vanuit de geschiedenis alle hoeken van
je verbeelding, en alle aspecten van het heden en de

Op de andere pagina, afbeelding
van een privévilla in NYC.
Foto: Bill Jacobson.
Bovenaan deze pagina, winkel
Tom Ford in Beverly Hills.
Foto: Christian Horan.
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Bovenaan en rechts, Twee afbeeldingen
van 111 West 57th St., het woonproject dat
in Manhattan wordt gebouwd en waarvan
de oplevering is voorzien in 2021.
Infographics: Hayes Davidson.
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“Het ontwerp is nooit een abstract concept,
maar is onlosmakelijk verbonden
met een collectief denken, een samenwerking”.

toekomst kan verkennen. Mijn ware revolutie vond echter
pas na mijn studies plaats, op het moment dat ik me begon
te verdiepen in de creatie van levenskwaliteit. Ik raad de
studenten altijd aan om niet enkel erkenning na te jagen,
en benadruk voortdurend hoe belangrijk het is om altijd
voorbeeldig werk af te leveren, ongeacht de omvang.
Hoe bepaalt u het evenwicht tussen creativiteit en
functionaliteit?
Ik ontwerp functionele voorwerpen en omgevingen met
een ambachtelijke en esthetische dimensie zonder de prijskwaliteitverhouding uit het hoog te verliezen. Creativiteit
en verbeelding zijn de basis van elk goed werk, maar
worden aangevuld door de realiteit die elk specifiek werk
belichaamt.
Besteedt u veel aandacht aan vernieuwing?
Ik ben een behaviorist. Ik analyseer de mensen en
observeer hun gedragingen, communicatie en keuzes.
Wanneer ervaren ze welzijn? Wanneer voelen ze zich
verbonden met de wereld? De evolutie van het ontwerp

begint pas op het moment dat je in alle eerlijkheid
voor je werk kan gaan staan, en de problemen en
oplossingen recht in de ogen durft kijken. De stijl is voor
later. Het ontwerp is nooit een abstract concept, maar
is onlosmakelijk verbonden met een collectief denken,
een samenwerking. Geniale ontwerpen ontspruiten altijd,
en in de eerste plaats, uit de wens om alle teamleden te
inspireren. Enkel zo kan het team de vastgelegde grenzen
van de creativiteit overschrijden.
Wat interesseert en inspireert u?
Ik heb mezelf voorgenomen om me niet te laten leiden
door het werk van andere ontwerpers en architecten. Dat
is vreemd. Ik weet het. Ik observeer liever. Wanneer ik
geconcentreerd naar de mensen, de steden of de natuur
kijk, kan ik zien of voelen wat de toekomst in petto heeft.
Hoe kijkt u naar de toekomst?
Ik wil mijn klassieke aanpak behouden. Ik definieer mijn
werk als tijdloos maar ben voortdurend op zoek naar een
verrassingseffect of mysterieuze touch. /

Dankzij zijn creativiteit
en solvabiliteit is
William Sofield de
geknipte man voor
uiteenlopende, grote en
kleine projecten.
Bovenaan, afbeelding
van de winkel Ferragamo
in Beverly Hills.
Rechts, spectaculaire
hal van Barton Gym,
in Seattle.
Foto: Eric Laignel.
Op de vorige pagina,
gevel van 135 East 79th
Street in NYC.
Foto: Don Freeman.
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DUURZAAMHEID IN MEXICO

De fotokatalytische grot

Dit samenwerkingsproject van het architectenbureau Amezcua Arquitectos
en het onroerendgoedbedrijf MM kan nog het best worden
omschreven als een terugkeer naar de oorsprong van de mensheid. Een avantgardistisch werk met materialen van Krion® K·Life en Noken.
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Tekst: BERNARDO FUERTES Foto’s: RAFAEL LÓPEZ DE LA CERDA
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De twee centrale stukken zijn gemaakt
van zuiver wit Krion® en zetten het
beeldhouwkundige karakter van het
geheel in de verf. De verlichting van de
voet en de schacht van de zuil voert u
mee naar een stukje ongerepte natuur
waar opgelegde gedragscodes geen
kans maken. De thermogebogen Krion®
structuur vertrekt vanuit de stam van
de boom.
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D

e vroege moderne mens gebruikte grotten voor
de stichting van zijn eerste nederzettingen. Het dak, de
muren en de stevigheid van deze grotstructuren waren
veel geschikter dan die van zijn eigen bouwsels in de
openlucht. De combinatie van steen en aarde is het
perfecte isolatiemateriaal voor eender welk bouwwerk. Het
thermische isolatievermogen van deze twee materialen is
een sterk staaltje van energie-efficiëntie. De steen en de
aarde staan garant voor een constante binnentemperatuur
van ongeveer 15º C. In de winter zorgen de rotswanden
ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen, en in de zomer
beschermen ze de binnenruimte tegen de warmte van de

zon. In de grot blijft de temperatuur altijd comfortabel. Het
bureau Amezcua Arquitectos en het onroerendgoedbedrijf
MM hebben deze thermische kwaliteiten aangeboord en
geoptimaliseerd om het project van deze oude zandmijn in
Mexico innovatieve oplossingen te kunnen aanreiken.
De holle ruimtes en de oorspronkelijke ingetogenheid
werden behouden om de intimiteit van de bewoner
te waarborgen. De speciale vormen van de ruimte
vereisten buigzame materialen zoals Krion®. Het bureau
Embodied was verantwoordelijk voor het 3D-model, de
daaropvolgende vacuümvorming en de coördinatie van de
plaatsing van het Krion® K·Life materiaal. Dit materiaal
heeft nog een eigenschap die interessant kan zijn voor
dit soort werken. Het is fotokalytisch (vandaar de naam
van het project) en zuivert de lucht. Net daarom is het zo
geschikt voor ondergrondse ruimtes. Het zorgt ervoor
dat de mensen in de grot van optimale omstandigheden
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kunnen genieten. Stikstofoxide, zwaveldioxide en vluchtige
organische stoffen worden geneutraliseerd.
Het compacte Krion® mineraal heeft een hoge
massadichtheid en vormt een niet-poreus, bacteriedodend,
naadloos oppervlak dat de hygiënische onderhouds- en
reinigingsvoorwaarden optimaliseert. Krion® K·Life kan
thermisch worden bewerkt. Van deze techniek werd
gebruik gemaakt om een boomvormig middenstuk in intens
wit te bouwen dat prachtig contrasteert met de inrichting
van de grot, en de natuurlijke materialen en de zuivere
steen in de verf zet.
Het badkamermerk Noken heeft in deze fantastische
grot Urban kranen geïnstalleerd. De zwarte, matte
afwerking treedt in dialoog met de stenige kleur van de
wanden. De duurzame, hoogwaardige samenstelling
reageert onmiddellijk op de behoeften van de omgeving.
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De ruimte leent zich uitstekend voor events. Aan tafel is er
plaats voor 12 personen en in de kamer kunt u 65 gasten
ontvangen. Het samenspel tussen de verlichting en het
Krion® materiaal creëert een bijzondere sfeer die u aan
de gelegenheid kunt aanpassen. Dit vernieuwende project
hanteert zeer specifieke voorwaarden, en is vertrouwd
met de beste materialen, de modernste hightech en de
creatiefste oplossingen.

EFFICIËNTIE

Dankzij dit warmtevasthoudend vermogen zijn
ondergrondse constructies veel duurzamer. Ze verbruiken
90% minder energie dan traditionele omgevingen. Deze
eigenschap heeft hen het energie-efficiëntiecertificaat
A opgeleverd dat enkel bij zeer lage CO2 -uitstoot
wordt uitgegeven. Dankzij deze energiebesparing en
lage broeikasuitstoot behoren de grotten tot de meest
duurzame, ecologische en voordelige woonopties. Deze
eigenschappen worden steeds waardevoller in een wereld
waarin onze gezondheid en onze toekomst door vervuiling
worden bedreigd. /

De Urban kranen van Noken vallen
op omwille van hun zwart design dat
een harmonieus geheel vormt met
de stenige kleur van de wanden en
de badkamermeubels. De duurzame,
hoogwaardige samenstelling reageert
op de behoeften van de omgeving. De
Noord-Amerikaanse architect Malcolm
Wells, één van de grote voorstanders
van ondergronds bouwen, zei het als
volgt: “Gebouwen die uit de grond rijzen
doen niets anders dan de wonden van
hun eigen constructie likken”.
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KIKE SARASOLA
In wijzerzin. Room Mate Gerard, in Barcelona;
Room Mate Valeria, in Málaga, en het nieuwe
concept Room Mate Emir, in Istanbul
(Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
Portret van Kike Sarasola in één van zijn hotels.

Baanbrekend
en visionair

Room Mate is wereldwijd uitgegroeid tot een uithangbord van
internationale hoteltrends. Om de innovatieve en originele inrichting,
om de uitstekende klantenservice, en om de technologische
en design voorzieningen waarmee alle hotelkamers en -faciliteiten
zijn uitgerust om de gasten een unieke ervaring te bezorgen.
Tekst:: MARISA SANTAMARÍA

K
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ike Sarasola keerde zijn carrière als topsporter de
rug toe om zijn geluk als hotelier te beproeven. Hij werkte
zich uit de naad om zijn eigen droomhotels te openen,
hotels waar hij tijdens zijn reizen ook zou willen verblijven.
De keten Room Mate stelt meer dan duizend personen
te werk en zal weldra nieuwe buitenlandse markten
aanboren. In de komende maanden zullen er elf nieuwe
hotels worden geopend en twee nieuwe formules worden
gelanceerd, ‘exclusive’ en ‘basic’. The Rooms of Rome Palazzo Rhinoceros, een XVIIde eeuws paleis met uitzicht
op het door Jean Nouvel heropgebouwde klassieke Rome,
behoort tot de eerste klasse. Het eerste basic hotelletje zal
zijn deuren openen in Istanbul.

Zijn naaste medewerkers zijn het erover eens. Het is
aangenaam werken aan zijn zij.
“Ik beschouw hem niet meer als een klant. Hij maakt
deel uit van mijn familie. Zo voel ik me als ik met hem
samenwerk. Hij weet heel goed wat hij wil en hoe, maar
geeft je toch voldoende vrijheid om je creativiteit de vrije
loop te laten. Kike inspireert me en laat me groeien”, aldus
architect Teresa Sapey, één van zijn trouwe medewerkers.
Tot de bekendste samenwerkingen behoren de kleurrijke
bijdragen aan Room Mate Pau en Room Mate Bruno.
Kike werkte met Tomás Alía samen aan Room Mate
Aitana in Amsterdam en Room Mate Laura in Madrid: “Ik
was betrokken bij zijn eerste samenwerkingsproject. Samen
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“Constante vernieuwing. Het feit dat iets nog
niet is uitgevonden wil niet zeggen dat het onmogelijk is.
Zo denk en handel ik”.

hebben we meer dan twaalf hotels ingericht. Design
maakt een fundamenteel deel uit van zijn leven. Hij is een
enthousiaste man. Zijn visionaire ideeën inspireren zowel
zijn professionele als zijn persoonlijke omgeving. Zijn visie
is uniek in de wereld en doorbreekt conventies. Hij betrekt
ons altijd bij zijn dromen. Hij heeft oog voor detail en zijn
grootste bekommernis is het geluk van de anderen”,
vertelt Alía ons met haar aangeboren enthousiasme.
Ondanks zijn drukke nomadenbestaan van project naar
project, heeft Kike Sarasola toch tijd kunnen vinden voor
een gesprek met LifeStyle.
Hoe zijn de waarden van het project Room Mate
geëvolueerd?
De basis is dezelfde gebleven. We willen grenzen
verleggen en op een creatieve manier groeien. Ik ben nu
vooral bezig met ecologie. Op de laatste FITUR-beurs gaf
ik een lezing over ECOLUTION, de natuurlijke evolutie die
ons toont hoe we beter kunnen leven. We moeten ons
allemaal samen inzetten om het milieu te verbeteren.
De hotels van de keten stralen een eigen karakter
uit. Wat is de motor van elk project?
Ik werk graag disruptief, ik zwem graag tegen de stroom
in, en ik ga graag vooruit. Ik laat me omringen door
medewerkers die mijn bekommernissen aanvoelen en
erop kunnen inspelen. Tomás Alía, Lázaro Rosa-Violán,
Teresa Sapey, Lorenzo del Castillo, Pascua Ortega,
Victoria en Silvia Melián zetten allemaal hun stempel op
het project. We werkten vanaf het begin in teamverband.
Vorig jaar werd het nieuwe merk Room Mate Group
gelanceerd, dat de vijfentwintig bestaande hotels
overkoepelt en elf nieuwe projecten voor de komende
maanden beheert. Enkele voorbeelden zijn Be Mate, een
netwerk van meer dan tienduizend toeristenverblijven, en
Xperience, een revolutionair consultantmodel voor hotels
dat gebruik zal maken van de modernste technologie.
Hij is onstuitbaar. Welke belangrijke, internationale
trends voorziet u?
Constante vernieuwing. Het feit dat iets nog niet is
uitgevonden wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Zo denk
en handel ik. We luisteren graag naar de mensen, we
leven met onze beide voeten op de grond en we hebben
aandacht voor hun meningen en suggesties. Anderzijds
wint het gebruik van geavanceerde technologieën
aan belang, en neemt de invloed van het ecologische
gedachtegoed steeds toe. /
In wijzerzin, Room Mate Alain, in Parijs (Foto: Martin Mendez);
The Rooms of Rome, ons nieuw luxury concept
Van Room Mate in Rhinoceros, een XVIIde eeuws paleis
met uitzicht op het door Jean Nouvel heropgebouwde klassieke Rome.
Room Mate Bruno, in Rotterdam (Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux);
Room Mate Giulia, in Milaan (Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).

40

41

XXVI
INTERNATIONALE BEURS

VOOR ALGEMENE ARCHITECTUUR
& BINNENHUISINRICHTING
Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Exclusiviteit
Innovatie
Duurzaamheid
De acht merken van PORCELANOSA Grupo toonden de laatste
trends op het gebied van plaveisel, bekleding, constructieve oplossingen,
keukens en badkamers op deze internationale beurs van 14.000 m².
De XXVI Muestra Internacional de Arquitectura Global y Diseño Interior
(Internationale Beurs voor Algemene Architectuur en Binnenhuisinrichting)
mocht 12.000 bezoekers van over de hele wereld ontvangen.
Van 21 tot 25 januari 2019 stelden de acht bedrijven van de Groep
gezamenlijk hun belangrijkste nieuwigheden van 2019 voor in Vila-real.
Het multinationale keramiekbedrijf factureerde 806 miljoen in 2018. Die
omzet betekende een groei van 3,4% in vergelijking met het voorgaande jaar.
Nu komt het er voor PORCELANOSA Grupo op aan om “de energieefficiëntie en het afvalbeheer te verbeteren zonder de productinnovatie af te
remmen”, aldus Mª José Soriano, afgevaardigd adviseur van Porcelanosa.
Zij benadrukte het belang van een “duurzame en stabiele groei zonder
onnodige pieken die het bedrijf in gevaar kunnen brengen”.
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In 2018 werd er honderd
miljoen euro gereserveerd voor
de aankoop van industriële
installaties voor de herindeling
van de ruimtes. Dankzij
deze operatie kon aan de
productieve activiteit van
PORCELANOSA Grupo en
het algemene investeringsplan
worden voldaan. Dit plan
voorzag eveneens in de
opstelling van nieuwe
industriële en organisatorische
installaties.
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XXVI
INTERNATIONALE BEURS

Porcelanosa

Venis-Starwood

Het merk Porcelanosa staat dit jaar voor
twee grote uitdagingen: HIGHKER, het
grote Premium keramiekbedrijf enerzijds,
en duurzaamheid, één van de prioritaire
doelstellingen van het bedrijf anderzijds.
De productieprocessen werken volgens
milieuvriendelijke methodes en criteria.
Vandaar de duidelijke keuze voor Forest,
het keramisch parket dat voor 95% uit
gerecycleerd materiaal bestaat.
Een oplossing op maat van supermarkten,
woningen en bouwwerken uit de
contract-sector die design en ecologie
combineren

Venis voorziet de collecties Urban en
Urban Nature van een urban look.
De designs combineren de zuiverheid
van de steen met de zachtheid van
de vier cementkleuren: Natuur, Staal,
Kalksteen en Black. Artic en Indic
zijn twee marmeren nieuwigheden van
het merk voor plaveisel en bekleding.
PORCELANOSA Grupo stelt twee
nieuwe modellen voor uit de premium
collectie keramisch hout Starwood.
Het gamma Vancouver wordt
gekenmerkt door zijn natuurlijke uitstraling,
zijn lineaire nerven en zijn vijf elegante
kleuren (Moka, Nude, Brown, Honey en
Silver). Het gamma Namibia Nogal
onderscheidt zich dan weer door
kleurschakeringen. De tinten Amber en
Nature geven de vertrekken extra karakter.
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1. Highker Nobu Arce 19,3 x 180 cm van Porcelanosa.
2. Dankzij zijn glanzende afwerking zorgt het nieuwe gamma Studio van
Porcelanosa voor licht en beweging. Met de gevarieerde decoratie en
instelbare verlichting kunt u een unieke sfeer creëren, en de basis voor uw
inrichting leggen. De bekleding uit dit gamma is verkrijgbaar in 31,6 x 90 cm,
en past zich perfect aan de noden van het bouwwerk aan. Maak zelf een
keuze uit het kleurenpalet: Taupe, White of Metal, en hun drie varianten.
Natuurlijke glans zonder kunstgreepjes.
3. Bekleding Mosa Taupe 120 x 120 cm, geïnspireerd op de Maas,
Porcelanosa.
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1. Urban Black 80 x 80 cm, Vancouver Brown 25 x 150 cm.
2. Plaveisel Urban Natural 80 x 80 cm, bekleding
Urban Natural 45 x 120 cm.
3. Plaveisel en bekleding Vancouver Nude 25 x 150 cm
Schoorsteen Deco Limit Urban Nature Natural 45 x 120 cm.
4. Vancouver Honey 25 x 150 cm.
45
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Gamadecor

Krion®

Dit jaar willen we vooral inzetten op
technologisch onderzoek en de zoektocht
naar nieuwe materialen. De Keuken
Smart Kitchen werd als eerste
nieuwigheid voorgesteld.
Deze keuken van de toekomst geeft het
traditionele concept een nieuwe invulling.
Dankzij de programmering kan
de gebruiker met de omgeving
communiceren, en kent de keuken de
voedingsgewoonten en de voorkeuren
van de kok. De moderne, slimme
keukens en badkamers weerspiegelen de
toekomstvisie van Gamadecor.
Voor zijn nieuwe uitrustingen
heeft het merk artificiële intelligentie en
hoogwaardige materialen gebruikt.

Krion® groeit op het ritme van de
verandering, en heeft de naam van het
bedrijfsmerk, Krion PORCELANOSA
Grupo, overgenomen.
Een nieuwe specialisatie die sterk afwijkt
van de vorige activiteiten, en een nieuw
commercieel streefdoel doen de groep
een nieuwe koers inslaan: inrichting en
uitrusting in de sectoren retail, contract,
hotel, restaurant en healthcare.
Deze nieuwe aanpak leidde tot een
uitbreiding met nieuwe kleuren op
maat van de vereisten van design en
functionaliteit.
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1. Keuken Wabi, E9.30 Xlight
Bottega Kalksteen Silk,
E2.70 Sugi Black / Sugi te,
kwaliteitskeuken met Xlight
Bottega Kalksteen Silk
op de voorkanten en het
aanrecht, het aanrecht hangt
boven één poot.
2. Keuken Smart Kitchen,
dankzij haar programmering
kan de gebruiker met de
omgeving communiceren,
en kent de keuken zijn/haar
voedingsgewoonten
of voorkeuren.
3. Badkamer Last, een
symmetrisch badkamermeubel
dat inzet op perfectie, en kan
worden gepersonaliseerd
met afwerkingen naar keuze,
waaronder
Ocean Blue.
4. Badkamer Blind, een
badkamermeubel dat een
evenwicht tussen traditie
en eenvoud zoekt, met een
schuifsysteem dat aan de jaren
30-40 herinnert in plaats van
een klassieke deur.
5. Badkamer Skill, de
schoonheid van eenvoud, het
meubel is voorzien van een
handgreep aan de zijkant en
een opbergvak.

2

3

1. Krion® stelt dertien nieuwe
kleuren voor, en breidt de
gamma’s Luxury, Colors, Royal
Series, Colors+ en Art Veins
uit met de nieuwigheden uit de
gamma’s MATERIA en Colores
Ad hoc voor grote projecten.
2 en 3. De kleuren Etna en
Messina behoren tot het
gamma Luxury en worden
gekenmerkt door hun kracht
en complexiteit.
4. Het nieuwe, moderne
en minimalistische gamma
ARO AIR is gegroeid uit het
succesvolle gamma ARO.
Beide zijn ontworpen door het
Valenciaanse bureau EstudiHac, en vullen samen
met de gamma’s NEST en
SMART het aanbod van
Krion Porcelanosa Bath aan.

4
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L’Antic Colonial

Butech

Het merk L’Antic Colonial blijft trouw
aan zijn milieubewuste visie, en gebruikt
de natuur als inspiratiebron.
Op de XXVIde editie van de beurs stelde
het de collectie Lampione voor.
Deze is verkrijgbaar in verschillende
kleuren, van natuurlijke eik tot donker hout.
De collecties Sadasi en Field bieden
een nieuwe kijk op ambachtswerk. Sadasi
is een collectie keramiek met zeshoekige
lijnen, en Field vormt een mozaïek van
metalen steentjes en natuursteen.
Deze stukken zijn een knipoog naar
de Mozarabische cultuur en de eerste
westerse mozaïeken. Ze voorzien eender
welke binnenruimte van een sensuele
en dynamische toets.

Butech werkt in Madrid aan
de 18.000 m2 grote gevel van het
winkelcentrum Open Sky. Deze wordt
gemaakt van KRION LUX 1100.
De Technische Afdeling van Butech
gebruikt veelzijdig Krion® materiaal dat
zich perfect aan de dubbele kromming
aanpast, om een complex architectonisch
design met organische vormen
uit te werken.
De nieuwe collectie armaturen is
compatibel met led-verlichtingssystemen;
ze zijn de ideale oplossing voor de
installatie van lichtpunten in de bekleding
van PORCELANOSA Grupo.
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1. Lampione 1L Light.
Vochtbestendig, natuurlijk
hout. Lampione revolutioneert
de kenmerken van het
parket, en maakt zijn gebruik
in badkamers en keukens
mogelijk. Eikenhout met een
verhaal voor eeuwigdurend
karakter.
2. Lampione 1L Natural.
Lampione is verkrijgbaar in
verschillende kleuren, van
natuurlijke eik (zoals op de
afbeelding) tot donker hout.
De geborstelde afwerking
en de vele knoesten
weerspiegelen de lange
levensduur van het materiaal.

1. Gevelproject van het
winkelcentrum Open Sky,
in Madrid, met gevel van
18.000 m2 van
KRION LUX 1100.
2. Pro-corner light: speciaal
ontworpen voor gezellige
hoekjes, kan worden
gecombineerd met keramische
bekleding.
3. Pro-mate 45 top light:
verlichtingsprofiel met een
hoek van 45º, ideaal voor
het keukenaanrecht. Uiterst
geschikt voor de installatie
van ledverlichting in de voeg
tussen twee muren, en tussen
de muur en de vloer.
4. Pro-light 7,5 black en
silver: profielen voor de
installatie van 7,5 mm brede
ledstrips, ideaal voor dun
keramiek als XLIGHT 6 mm.
Verkrijgbaar in geanodiseerd,
zilverkleurig of zwart gelakt
aluminium.

1
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Noken

Urbatek

Het merk stelt in zijn vernieuwde
showroom het concept WaterForest
voor, de milieubewuste ECO-collectie
van Noken. Het werkt momenteel aan
een aantrekkelijke en zintuiglijke ervaring
die de bezoeker feitelijke gegevens zal
verschaffen over het verbruik van de
WaterForest producten, en over de
energiebesparing die dit productgamma
kan opleveren.
Noken zet zijn auteurscollecties graag
in de verf: Vitae van Zaha Hadid, Lounge
van Simone Micheli, Mood van Luis Vidal
en Rogers Stirk Harbour & Partners en
Lignage van Ramón Esteve. Tono, van
de hand van Foster+Partners, wordt
uitgebreid met nieuwe producten als
wastafels, spiegels en kranen.
Voor het ligbad werden Care accessoires
gebruikt.

Tijdens de laatste editie van deze beurs
benadrukte Urbatek de essentie van de
platen van groot formaat met de collectie
XTONE: Tailored Design.
De Groep versterkt haar leiderspositie
in de ontwikkeling van het compacte,
gesinterde mineraal door de eindeloze
mogelijkheden van platen van groot
formaat aan te tonen voor exclusieve
projecten met “Tailored design”.
Het materiaal vormt zich naar de
structuur en de lijnen die tijdens de
bouw van de ruimte zijn ontstaan.
Dankzij de optimale combinatie van
kennis en kwaliteitsmaterialen zijn de
toepassingsmogelijkheden eindeloos:
plaveisel, bekleding, trappen, gevels,
meubilair, aanrechten/toonbanken,
kozijnen, maatwerk, allerlei soorten
volumes…
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1. Tono Ligbad met Care
accessoires.
2. Nieuw aanrecht met
ingebouwde OXO wastafel
en Lignage kranen.
3. OXO kranen.
4. Thermostatische OXO
douchezuil.

3

4

3

1. LIEM Dark, de fijne adertjes in het sobere, tabaksgrijze marmer vergroten
de veelzijdigheid.
2. LIEM Grey, het witte marmer ademt rust en elegantie, en de grijsbruine,
kristallijne aders zorgen voor diepgang.
3. NUBA White, de overvloed aan duizelingwekkende, boomachtige
vertakkingen in grijs en intens zwart vergroot de visuele diepgang, en vormt
een weelderig tafereel.
4. GLEM White, de perfecte combinatie van frisheid en warmte, voorziet
de omgeving van een rijke en gevarieerde, lichte achtergrond met levendige,
kristallijne adertjes in grijs, bruin en beige. U kunt kiezen tussen Nature
en Polished.
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Positieve energie
De XXVIde editie van de beurs is
uitgegroeid tot één van de belangrijkste
events in de wereld van de architectuur
en de binnenhuisinrichting.
De showrooms van de acht Merken van
de Groep werden niet alleen door bekende
namen uit het wereldje, journalisten,
bloggers en influencers bezocht, maar ook
door politici, celebrities en ondernemers.
Ze waren onder de indruk van de
hoogwaardige technologieën en de mooie
designs van de verschillende collecties
van PORCELANOSA Grupo.

6
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1. De architect Thomas
Capezzone tijdens de
voorstelling van Le K2 Chalet,
het hotel dat hij in de Franse
Alpen heeft ontworpen.
2 en 3. Héctor Colonques
García-Planas, bestuurslid van
PORCELANOSA Grupo, met
Cayetano Rivera en Héctor
Colonques, voorzitter van
PORCELANOSA Grupo.
Op de andere afbeelding,
de stierenvechter met José
Pascual Pesudo.
4. De tennisser Roberto
Bautista Agut in het
gezelschap van Ana Bodi.
5. De Britse architect
Alexander Martin.
6. Manuel Colonques,
voorzitter van Porcelanosa,
en José Bono.
7. Isabel Bonig, voorzitter
van de Partido Popular de la
Comunidad Valenciana, en
afgevaardigd adviseur van
PORCELANOSA Grupo,
Mª José Soriano.
8. Jorge Belloch (ontwerper
van de gemeenschappelijke
ruimtes van de tentoonstelling
van L’Antic Colonial) en
Roberto Félix (hoofd marketing
van L’Antic Colonial).
9. De ontwerper Pepe Cosín
met Isabel Guillén.

4
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VILLA IN SIERRA NEVADA, GRANADA

Zuiders licht
met een noordse toets

Het prestigieuze architectenbureau Saz Arquitectos heeft voor dit project
verschillende collecties van de belangrijkste merken van PORCELANOSA Grupo
gebruikt. De grote porseleinen platen, de marmeren afwerking en de
design badkamers zijn slechts enkele van de pluspunten van dit fantastische huis.
Teks: PAOLA ROCCA Foto’s: MIGUEL RODRÍGUEZ
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De gevel van dit prachtige huis met uitzicht
op Sierra Nevada is gemaakt van Concrete
Black Nature 100 x 300 cm en Concrete
Beige Nature 100 x 300 cm, beide van
Urbatek. Voor het plaveisel rond het
zwembad is Maker Ice Texture C2 van
119 x 119 cm, van Urbatek gebruikt. Het
zwembad is bekleed met Maker Ice Nature
119 x 119 cm, eveneens van Urbatek.
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Op deze dubbele pagina staan
verschillende foto’s van de
buitenkant van deze bijzondere
woning die opvalt omwille
van haar architectonische
vormgeving en originele
materiaalkeuze De rechte
lijnen die de spectaculaire
structuur bepalen, worden
extra in de verf gezet door de
verschillende materialen
van Urbatek.
De patio is aangekleed met
de collectie Savage XLight
met Dark Polished afwerking,
eveneens van Urbatek.
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Het interieur van de woning,
een harmonieuze samenhang
van verschillende kamers die
van elkaar worden gescheiden
door een magistraal
schouwspel van glas en licht,
is eveneens ingericht met
materialen van
Grupo Porcelanosa.
Het salon is aangekleed met
Thassos Pulido van
79,2 x 79,2 cm, Boston Bone
van 59,6 x 180 cm en Marmi
China XL van 45 x 120 cm,
allemaal van Porcelanosa.
De keukenvloer bestaat
uit Metropolitan Antracita
44 x 66 cm, van Venis.
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H

et huis ligt in La Zubia. Volgens de Arabische
etymologie betekent ‘zubia’ “plaats van rust” of “kapel”.
Deze prachtige privévilla is die naam meer dan waard.
Ze bevindt zich op slechts enkele meters van het
natuurpark van Sierra Morena in Granada, en werkt als
balsem voor de ziel. Het project werd uitgevoerd door het
architectenbureau Saz, en omvat een lichtdoorlatende
structuur met vertrekken die naar buiten zijn gericht. Onder
leiding van de architect Sebastián Zolecio Cantón zette
het bureau Saz de krachtige, natuurlijke omgeving op een
milieuvriendelijke manier in de verf.
Het bureau liet zich zoals altijd inspireren door
technologische en duurzame criteria, en wilde geen details
over het hoofd zien. Het natuurlijke licht, de prioritaire
bekommernis van dit project, omlijst de verschillende
elementen zodat ze beter tot hun recht komen. Om
diezelfde reden werden er verschillende collecties van
de verschillende merken van PORCELANOSA Grupo
geïntegreerd. De harmonieuze combinatie van wit licht
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en donkere bekleding, de stenen en marmeren texturen,
de ruimten die zich naar de buitenwereld openen, de
wisselwerking tussen ruimte en meubilair... Deze villa
straalt karakter uit en voldoet aan het hoogste niveau van
uitmuntendheid.
Het bureau Saz heeft op de esthetische ervaring en
de technologische waarden van Grupo Porcelanosa
vertrouwd, heeft het salon aangekleed met de collectie
Thassos Pulido van Porcelanosa, en heeft het
gerectificeerde porseleingres Boston met Bone afwerking
gebruikt. Dit plaveisel is geïnspireerd op oude stenen. De
vervaagde kleur geeft de omgeving een industriële toets.
Bij de materiaalkeuze is rekening gehouden met het
gebruik en de indrukwekkende ligging van het eigendom.
Andere merkcollecties als Metropolitan Antracita
van Venis en Ocean Caliza zorgen voor een elegante,
eigentijdse sfeer.
De witte verlichting uit de collectie Maker Ice staat in
schril contrast met de combinatie van donkere en lichtere
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De collectie Maker Ice
Nature van Urbatek creëert
een contrasterend mooi
lichtschouwspel dat bepaalde
hoekjes van het huis beter
tot hun recht laat komen. Het
binnenzwembad van Maker
Ice Nature 119 x 119 cm is
daar een goed voorbeeld van.
Voor de badkamers werden
voornamelijk materialen
en elementen van Noken
gebruikt. De badkuip Lounge
van 170 x 75 cm is een
extra vermelding waard.
Het plaveisel bestaat uit
verschillende materialen van
Porcelanosa en Venis.
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Voor de badkamers werden
wastafels en toiletten gebruikt uit
het gamma Essence C, Hotels
en Mood, allemaal van Noken,
ze staan garant voor het mooiste
design en de beste technologie,
en intensifiëren de visuele rijkdom
van het geheel. Ook het Krion®
materiaal van de aanrechten
draagt hieraan bij.
Foto bovenaan rechts, detail van
het ligbad Lounge, van de architect
Simone Micheli, van Noken.
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bekleding. De omgeving rond het huis wordt gekenmerkt
door de rechte lijnen van het huis en het zwembad. Voor
deze structuur werd de collectie grote platen Concrete
met Black Nature en Beige Nature afwerking van Urbatek
gebruikt. De patio is aangekleed met de collectie Savage
XLIGHT met Dark Polished afwerking.
De badkamer werd ingericht met hangend sanitair uit de
gamma’s Essence C, Hotels en Mood, van Noken. De
elegantie van deze ruimtes bereikt een absoluut hoogtepunt
in de badkamer. Daar staat het ligbad Lounge, een
exclusief ontwerp van de architect Simone Micheli dat opvalt
omwille van zijn kronkelige maar evenwichtige vormen.
De RAS aanrechten van compact Krion® materiaal
en de Almond wastafels zetten de avant-gardistische
uitstraling extra in de verf. Gamadecor stelt het IN
badkamermeubel met glanzende afwerking voor; CICLO
en NEXT, beide in mat. Stukken die klassieke ontwerpen
met hedendaagse designs combineren, en een vernieuwde
omgeving creëren met hout, glas en lakwerk. /
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CARLOS LAMELA

Een optimist
op zoek naar het optimale
Estudio Lamela is vijfenzestig
jaar oud, ontstond door Antonio Lamela
en heeft sinds zijn dood in 2017,
continuïteit gekregen door zijn zoon,
Carlos Lamela.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA
Portretten: ALEX DEL RIO

A

ntonio Lamela wordt door de beroepsgroep
beschouwd als een eminente architect, met een
onontkoombaar commercieel inzicht en, tegelijkertijd,
altijd stoutmoedig en bereid om te allen tijde verschillende
oplossingen voor problemen te vinden. Antonio Lamela
richtte een school op en zijn meest bevoorrechte leerling
was zonder twijfel zijn zoon.
Als student vergezelde Carlos Lamela zijn vader op zijn
reizen over heel de wereld, op zoek naar innovaties en
nieuwe mogelijkheden. Ze waren op zoek naar nieuwe
materialen, nieuwe vormen, geavanceerde technologische
oplossingen. Hij richtte ze voor het eerst op in zijn eigen
studio in de straat O’Donnell, zijn operationele laboratorium
in Madrid, dat een voorbeeld van experimentatie werd.
We ontmoeten Carlos Lamela in de avant-gardistische
nieuwe Estudio Lamela, gelegen aan de Avenida del Arroyo
del Santo. Hij is een gepauseerde, elegante en nette man,
zeer vriendelijk en vrolijk. Op het eerste gezicht zijn de orde
en de alomtegenwoordige witte kleur in alle kantoorruimtes
verrassend, hier gaat de erfenis van het architectonische
werk dat zijn vader hem heeft nagelaten verder.
Allereerst toont hij enthousiast een oude foto van het
eerste atelier aan de straat O’Donnell, waarop het hele
team van architecten een witte werkjas draagt, een
futuristisch teken dat door zijn vader is opgelegd en dat
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“We kozen ervoor om onze grenzen te overschrijden....
Ik heb van mijn vader geleerd. Ondanks zijn slechte Engels...
en zonder de communicatie van vandaag, was hij in staat om...
om in de jaren zeventig in verschillende landen te bouwen.”
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Op deze dubbele pagina, en met de klok mee,
Carlos Lamela in zijn studio in Madrid, buitenkant van de luchthaven Schiphol
in Amsterdam, een indrukwekkend beeld van het Querétaro Call Center,
project in 2006 in Mexico City, een van de meest geavanceerde callcenters
ter wereld. Centro Canalejas, het meest langverwachte project in Madrid,
het volgende emblematische luxe gebouw in de hoofdstad.

hij graag belicht in het gesprek dat we voeren over de
geschiedenis van het atelier, de evolutie ervan in de crisis,
zijn persoonlijke visie en zijn voorspelling van de toekomst
van het beroep en van de mensheid.
Hoe definieer je na het emblematische werk van de
luchthaven van Madrid, voltooid in 2016, de evolutie
van de projecten die je sindsdien hebt ontwikkeld en
in de hele crisis die het beroep van architect heeft
ondergaan?
Ik spreek altijd in termen van team, een goed team is de
centrale eenheid van onze studio.
Voor de crisis waren er ongeveer 130 architecten, er
bleven er 30 over en nu zitten we op een cijfer van 100
mensen. Een crisis hoeft niet negatief te zijn, maar heeft
een component van herschikking, misschien wel netheid.
Doeltreffendheid wordt bereikt wanneer een team goed
gesmeerd is en eensgezind handelt. Het is belangrijk om de
balans te vinden.
Deze crisis is zeer zwaar geweest in Spanje, maar
heeft geholpen om veranderingen te bewerkstelligen in
systemen die waren verankerd, het model is veranderd
en we hebben allemaal moeten veranderen. Veel collega’s
zijn geëmigreerd, hebben hun toevlucht gezocht in het
onderwijs, zijn omgeschoold of hebben het beroep verlaten.

Uw levenslijn was internationalisering, wat zijn de
waarden die u hebben geleid tot het promoten van uw
werk in andere landen?
We kozen ervoor om onze grenzen te overschrijden. Ik heb
van mijn vader geleerd. Met een slecht Engels en zonder de
huidige communicatie, was hij in staat om in de jaren zeventig
in verschillende landen te bouwen.
In ons geval zijn we moedig geweest, we zijn
flexibel, wendbaar en aanpasbaar geworden aan de
omstandigheden, we hebben studies geopend en vervolgens
gesloten in het Midden-Oosten, Equatoriaal-Guinea of
Shanghai, elke zaak was anders en we hebben elke
tegenslag met positiviteit en creativiteit doorstaan. Toen
de mogelijkheden afnamen, trokken we ons terug. We zijn
realistisch, we gaan onder geen enkele omstandigheid voor
anker.
We hebben momenteel kantoren in Mexico, Rotterdam,
Polen en Madrid.
Wat zijn uw huidige uitdagingen?
De belangrijkste worden gekenmerkt door de luchthaven
Schiphol in Amsterdam, een opmerkelijk werk vanwege
de technische moeilijkheidsgraad en omvang, en we doen
dit samen met de Kaan-studio. En voor ons is het project
Colonial in Méndez Álvaro bovenzinnelijk. Er komen twee

“ Voor ons is resource management erg belangrijk,
we kunnen heel creatief zijn, maar we moeten wel aan
onze doelstellingen voldoen en winstgevend zijn”
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Op de dubbele pagina, en met de klok mee,
Sommige projecten van de Lamela Studio, zoals de prachtige Astrotoren,
synoniem voor duurzame en efficiënte architectuur in Brussel.
Het gebouw Torre Caja Badajoz, dat hulde brengt aan het landschap van
Extremadura, en het spectaculaire Nestlé hoofdkwartier in Warschau.

“ Ik geloof in de mens, we hebben altijd geweten hoe uit
de moeilijkheden te komen, ook al heeft het jaren geduurd.
Ik geloof niet in de lijn van de gedachte die in
verheerlijking afsluit dat een vroegere formule beter was.

kantoorgebouwen en een ander woongebouw, die betekenis
geven aan een nieuwe manier van bouwen van de stad.
Een meer geïntegreerde manier met de nieuwe manieren
van werken en het stedelijk leven. Deze ontwikkeling
maakt deel uit van een zeer diepgaand onderzoek en we
weten dat het vele componenten heeft die het tot een
referentiewerk en mentaliteitsverandering zullen maken.
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Is innovatie een motor op zich bij het ontwerpen
van een project?
Voor ons is resource management erg belangrijk, we
kunnen heel creatief zijn, maar we moeten wel aan
onze doelstellingen voldoen en winstgevend zijn. We
zijn in wezen realistisch, hoewel we ook bepaalde
experimenten de vrije loop laten, maar op de een of andere
manier vluchten we voor de rigiditeit en laten we ons
meeslepen door een veelvlakkige visie op architectuur.
Om dit te bereiken, helpt de innovatie van bedrijven zoals
Grupo Porcelanosa veel. We moeten deze bedrijven
ondersteunen omdat ze onderzoek doen en resultaten
van de hoogste kwaliteit leveren. Mijn vader was een
vernieuwend man, hij was bijvoorbeeld gefascineerd door
Japan, zijn netheid, zijn orde en zijn manier om ideeën
en werk te structureren, en hij introduceerde veel van
deze ideeën in Spanje in een zeer ingewikkelde tijd. Op
dit moment is ons team nieuwsgierig en op zoek naar

nieuwigheden en tegelijkertijd zijn we een zeer rationele
studio, met onze voeten op de grond.
Hoe ziet u de toekomst van de architectuur?
Zoals ik al zei, altijd vanuit het operationele optimisme. Ik
geloof in de mens, we hebben altijd geweten hoe uit de
moeilijkheden te komen, ook al heeft het jaren geduurd. Ik
geloof niet in de lijn van de gedachte die in verheerlijking
afsluit dat een vroegere formule beter was.
In Spanje hebben we nog veel te leren en te assimileren,
we willen alles met weinig middelen doen, we moeten
een duidelijk bewustzijn hebben van investeringen op de
middellange en lange termijn, er is een zekere gierigheid
en gebrek aan cultuur en gevoeligheid, de “pelotazo” heeft
veel schade, grote of kleine corruptie, die gemakkelijk en
moeiteloos wordt bereikt en die geen middelen kost is
onmogelijk en verachtelijk.
Hoe dan ook, de toekomst zal zeer goed zijn, ik ben een
liefhebber van mijn beroep en mijn collectief, ik geloof in
nieuwe generaties en een nieuwe manier van van denken
en communiceren die ons met authenticiteit en toewijding
zal doen leven /
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Met behulp van topografie en het vormgeven van licht, opent dit
huis, werk van de broers Francisco en Manuel Aires Mateus,
zich naar het landschap van de Portugese Alentejo.
Het ligt naast het Alquevameer in Monsaraz.
Foto: João Guimarães.

De hedendaagse Portugese
architectuur verblindt de wereld al
jaren. Zuiverheid en functionaliteit
versmelten zich tot een elite van
architecten die het speerpunt vormen
van de internationale architectuur.
De school in Porto gaat van
maestro Távora naar zijn leerling
en medewerker Álvaro Siza en
van hem naar Eduardo Souto de
Moura met een belangrijke sociale
betrokkenheid. En Lissabon drijft een
nieuwe generatie voort met kracht
en met de belangrijkste referenties,
Francisco en Manuel Aires Mateus.
Ze hebben gemeen dat ze een
diepe liefde voor het land hebben
en een visie van respect en dialoog
met de omgeving, reeds bestaande
wortels en ervaringen, ook als is dit
conceptueel. De drie beschrijven een
route die de nadruk legt op eigenheid
en differentiatie, maar ook op een
innovatief materiaalgebruik. Álvaro Siza
en Eduardo Souto de Moura, beide
Pritzker-prijzen voor architectuur, blijven
plaats maken voor andere vormen
van constructie, gerelateerd aan de
sculpturale lijn die de gebroeders Aires
Mateus hebben ontwikkeld, prisma’s
en lichtspelletjes die verbonden zijn
met hun hedendaagse meesters in de
zoektocht naar poëzie.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA
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Álvaro Siza Vieira
en hun collectieve visie

“ Er is geen unieke lijn noch een concrete
vorm van architectuur, aan het begin van mijn projecten
is de tekening altijd belangrijk als kanaal voor
de eerste ideeën ”.

Van links naar rechts,
de Gemeentelijke
Bibliotheek van Viana
do Castelo, voor het
Novartis Campus
gebouw, Casa do
Pego en Amore Pacific
Campus.
De foto’s zijn van
Fernando Guerra.

Zestig jaar van zo’n invloedrijke carrière is moeilijk in zijn
geheel samen te vatten, maar het is de moeite waard om
de diepe indruk die hij heeft achtergelaten op elk van zijn
werken en de invloed die hij uitoefent op vroegere en huidige
generaties te vermelden. Hij wordt omschreven als de architect
die gevoelig is voor gemeenschap, terrein en landschap,
vooral in de ordening van met elkaar verweven volumes en
niveaus die de beweging en het belang van licht bevorderen.
Zijn poëtische opvatting van ruimte is buitengewoon en is
uitgebreid geanalyseerd in zijn biografie Álvaro Siza, Profession
Poetica, door Pierluigi Nicolin. Het geheel van zijn werk is niet
te classificeren vanwege de diversiteit ervan. Op geen enkel
moment heeft hij getracht één enkele conceptuele lijn te volgen,
zijn werk is niet te beschrijven binnen de continue canons.
Zijn bereidheid om de samenleving te dienen is voor hem van
fundamenteel belang geweest en hij heeft rekening gehouden
met de eisen van de gemeenschap. Zijn invloeden komen eerst
van zijn leraar Távora en later van zijn fascinatie voor Aalto,
op wie hij altijd zinspeelt in zijn lezingen en lessen, waar hij
zijn riten van conceptie van een nieuw werk benadrukt: “Er is
geen unieke lijn noch een concrete vorm van architectuur, aan
het begin van mijn projecten is de tekening altijd belangrijk als
kanaal voor de eerste ideeën”. Een van zijn diepste obsessies
is het huis en zijn bewoonbare structuur, gebouwd om verzorgd
te worden. Zijn tekst Een huis beleven is een reflectie over
hoe je een huis kunt maken om simpel in te leven. “Wonen
in een huis is een fulltime baan. De eigenaar is tegelijkertijd
brandweerman, verpleegkundige en badmeester: hij domineert
alle kunsten”, is een van zijn steeds terugkerende ideeën,
evenals de nabijheid van de natuur als invloed op een andere
manier van bouwen, meer organisch van vorm en essentie.
Tot zijn belangrijkste werken behoren de piscinas das mares,
het restaurant Boa Nova, het nieuwe paviljoen van de Stichting
Serralves, de Faculteit Bouwkunde van de Universiteit van
Porto, het CGAC Museum van Santiago de Compostela en de
kerk van Marco de Canavezes.
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De broers Aires Mateus
en hun prisma’s...

“ De eenvoudige elementen zijn onze motor,
muren, ramen, daken, die op ongebruikelijke wijze worden
gecombineerd, rekening houdend met het feit dat de vorm
voor ons nooit een doel op zich is, maar een gevolg ”.
De broers Francisco Aires Mateus en Manuel Aires
Mateus (in deze volgorde op bovenstaande foto)
zijn eind jaren tachtig in Lissabon afgestudeerd als
architect en zijn momenteel de exponenten van de
nieuwe Portugese architectuur in de wereld.
Ze nemen het stokje over van hun voorgangers
Siza en Souto de Moura en geven de lyriek van de
architectuur een draai. Een minimalisme gemengd
met de vlakken van prisma’s die ze met het licht
creëren. Synthetische lijnen, bijna grafisch, die zich
zonder grote ornamenten uitstrekken in de binnen- en
buitenruimte. Onder zijn creaties bevinden zich talrijke
privéwerken zoals Casa en Alenquer, Casa en el litoral
del Alentejo en Casa Brejos en Azeitão, en openbare
werken zoals het rectoraat van de Nova Universiteit, het
Architectuurmuseum en kantoorgebouwen in Lissabon,
het cultureel centrum van Sines, het vuurtorenmuseum
in Cascais, de boekhandel van Almedina.
Twee van zijn laatste projecten vallen op in het brede
spectrum van zijn werk: het Grândola Meeting Centre
(2016) in Portugal en de Faculty of Architecture (2017)
in België. “We proberen nieuwe materialen
en verschillende benaderingen aan te passen om tot
resultaten te komen die zich aanpassen aan onze
visie op de specifieke ruimte die we benaderen.
De eenvoudige elementen zijn onze motor, muren,
ramen, daken, die op ongebruikelijke wijze worden
gecombineerd, rekening houdend met het feit
dat de vorm voor ons nooit een doel op zich is, maar
een gevolg.
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Van links naar rechts,
AMA-gebouw
in Lausanne.
Gemeenschappelijk
gebouw.
Foto: Nelson Garrido.
Centrum voor
Hedendaagse Kunst
Olivier Debré.
Foto: Benoît Fougeirol.
Casa en Melides.
Foto: João Guimarães.
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Eduardo Souto de Moura
en zijn contexten
“ Goede architectuur is datgene wat begint bij een
eerdere continuïteit en iets bijdraagt aan wat er voor ons
ligt. Ik probeer het leven van de mensen om mijn werk
heen te vergemakkelijken, terwijl ik tegelijkertijd probeer
zo min mogelijk impact op het milieu te hebben ”.
Hij is een van de meest erkende architecten van zijn
generatie. Hij begon professioneel samen te werken met Alvaro
Siza in zijn atelier en won de Pritzker Prijs 2011. Striktheid
en precisie zijn twee van de bijzonderheden die zijn werk
binnendringen.
De invloed van Mies van der Rohe is opmerkelijk in hem,
vooral in zijn gevoeligheid voor de context en in zijn keuze
voor inheemse en vernieuwende materialen: steenmetselwerk,
glasdoeken, beton, hout en staal worden afgewisseld in zijn
werken die telkens de grote rijkdom aan nuances laten zien die
hem kenmerken.
Tot de belangrijkste werken behoren de gemeentelijke
markt van Braga, de huizen in Nevogilde in Porto, die zich
onderscheiden door het gebruik van krachtige muren,
ruimtes in de continuïteit binnen en buiten en begrip van
de natuur in directe harmonie met de architectuur; het huis
voor Quinta do Lago in de Algarve, dat elementen van de
architectuur van Zuid-Portugal opneemt; het huis in Alcanena
in Torres Novas. Het is ook belangrijk om de gebouwen
aan Rua da Vilarinha (1986) in Porto te noemen, een zeer
representatief voorbeeld van Souto de Moura’s gevoeligheid
voor het evenwicht tussen architectuur en natuur. Ver weg
van het spectaculaire van de sterarchitecten, zoekt zijn stijl
de harmonie van het werk met zijn omgeving. Een complex
creatief proces waarin de aanpassing ervan aan de context
waarin het wordt geplaatst zeer belangrijk is; voor hem moet de
architect de sleutels van de site kunnen zien en begrijpen om
ze te kunnen transformeren. Souto de Moura kreeg bij de 7e
PORCELANOSA Architecture and Interior Design Awards een
eervolle erkenning voor zijn hele professionele carrière: “Goede
architectuur is datgene wat begint bij een eerdere continuïteit
en iets bijdraagt aan wat er voor ons ligt. Ik probeer het leven
van de mensen om mijn werk heen te vergemakkelijken, terwijl
ik tegelijkertijd probeer zo min mogelijk impact op het milieu te
hebben. Voor de toekomst wed ik op het behoud van ‘vormen’
en ik denk dat er een grote evolutie van de gebruikte materialen
zal plaatsvinden”, zegt hij tegen LifeStyle. /
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Van links naar rechts, gebouw in Señora de la Luz, Porto.
Stedelijk Museum Abade Pedrosa en het Internationaal Museum voor Hedendaagse Beeldhouwkunst. Foto:: Luis Ferreira Alves.
Kapel in het Vaticaan gemaakt voor de Biënnale van Venetië. Foto: Alessandra Chemollo.
Complex in de Lagunas de las 7 Ciudades (Azoren). Foto: Luis Ferreira Alves.
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ROYAL GARDENS IN BUDVA, MONTENEGRO

Nieuwe golven

Een totaal ontwrichtend gebouw ten zuiden
van Montenegro waar de Adriatische Zee overheerst en waardoor
nieuwe architectonische tijden in de Balkan ontstaan
Teks: BERNARDO FUERTES Foto’s: SLAVEN VILUS

De gevel van Krion® is het meest karakteristieke element van dit gebouw. Er zijn 2.200 m²
die, samen met de 3.000 m² Airslate, van L’Antic Colonial, een architectonisch ensemble vormen
dat het panorama van deze kuststad Budva, in Montenegro, anders zal maken.
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In totaal is meer dan 10.000 m²
keramiek gebruikt. Natuursteen
van L’Antic Colonial en natuurlijk
parket ook van L’Antic Colonial.
XLight Premium werd gebruikt in
de receptie en de gangen.

H

et architectenbureau Mitarh ondertekent dit spectaculaire ontwerp aan de Adriatische kust ten zuiden
van Montenegro. De auteurs, Branislav Mitrovic en Jelena Kuzmanovic, wilden een ander ruimtelijk concept
vinden in de stedelijke dichtheid van het centrum van Budva, waar bijna geen glazen en betonnen gebouwen
staan. Het brengt nieuwe kwaliteit en diepgang met zijn architectonische vorm en de structurele organisatie
van de ruimtelijke niveaus. Naast de groei in afmetingen, de vorm en het wit van het mediterrane gebouw,
slaagt een diep terras met groene tuinen erin om de gevoeligheid van de kustomgeving te benadrukken en
te relateren door de hedendaagse interpretatie van een horizontale tuin. Vanaf de zee, vanuit de jachthaven,
worden de horizontale lijnen van witte Krion® onderbroken door een diepe schaduw vol groen. Het gebouw
heeft een heldere maar geminimaliseerde contour, waardoor het mogelijk
maakt om de structuur te integreren met de achtergrond van de Spasheuvel. Het volume van het gebouw wordt doorbroken door de structuur van
terrassen met zeer duidelijke lijnen. Ze weerspiegelen alle kenmerken van
de kust: scherpte en contrast, witheid tegen de diepe schaduw, vegetatie en
het leven op het terras, horizontale breuk van de verticale massa en een
weids uitzicht naar de zee. De structuur en identiteit van het MiddellandseZeegebied zijn tegelijkertijd vervat in het architectonische concept van
een object dat op zich de ruimte uitbreidt met een zeer stedelijk karakter. /
Vrijwel al het bouwmateriaal is van PORCELANOSA Grupo.
Er zijn 190 complete Noken badkamers gebouwd (kranen, toiletten). De keramiek is
van Porcelanosa en Venis. De keukens en het meubilair zijn van Gamadecor.
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ONE HEART MEDICAL CENTRE/ ONTARIO, CANADA

Verzekerd welzijn

De rust en het welzijn van de patiënt zijn de twee
prioriteiten geweest die One Heart Medical Center heeft toegepast voor dit gebouw,
waarvoor een selectie van materialen van PORCELANOSA Grupo
is gebruikt, die zeer aanwezig is in de kamers.
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D

eze kliniek in Ontario (Canada) bereikt de hoogste
standaarden van uitmuntendheid met de keuze van
verschillende collecties van PORCELANOSA Grupo,
geselecteerd door het bureau C&PARTNERS Arquitects,
dat de innovatie en het aanpassingsvermogen van
materialen in een klinische omgeving heeft gewaardeerd.
De keramische collecties van Porcelanosa en Venis, de
baden en apparaten van Noken, de grote porseleinen
tegel van Urbatek en het compacte mineraal Krion®
vallen hier op.
Elk van deze producten vormt een aanvulling op
de uitstekende medische diensten van het centrum.
De innovatie, de hoge technische en hygiënische
prestaties en de duurzaamheid van de collecties van de
PORCELANOSA Grupo hebben het mogelijk gemaakt

In de One Heart Carekliniek is alles ontworpen
voor de rust en het comfort
van de patiënten. Vanuit
de ruime en lichte receptie,
waar het compacte mineraal
Krion® op de toonbank
werd gebruikt, combineren
de verschillende ruimtes de
zuiverheid van marmer en
de warmte van hout met
materialen zoals Carrara
Blanco van Porcelanosa,
XLight van Urbatek en
keramisch Starwood hout.
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De zalen en gangen hebben
een zeer zorgvuldig ontwerp
met Rodano vloeren met
kalksteenafwerking van
Porcelanosa, of Madagaskar
van Venis. De technische
zuiverheid van de kliniek
wordt geaccentueerd met
de keuze van de coatings,
bijvoorbeeld door het effect
van het witte Carrara-marmer
van Porcelanosa en de
verschillende XLight White
mogelijkheden van Urbatek.
In de badkamers is het geheel
met Noken kranen, Krion
Solid Surface wastafels en
Krion® B210 werkbladen
een voorbeeld van maximale
sanitaire kwaliteit.
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om de gepersonaliseerde aandacht en een maximum aan
comfort in alle ruimtes te consolideren.
Voor het ontwerp van bijna alle medische ruimtes is
voor marmer gekozen; de zuiverheid van de chromatische
wendingen maakt dat de Carrara Blanco collecties van
Porcelanosa en XLight Kala White Polished en XLight
Lush White Nature van Urbatek de aderen en texturen
van deze steen met grote nauwkeurigheid nabootsen. De
technische eigenschappen van keramiek geven de ruimtes
meer licht en bereiken wat het architectenbureau zocht:
een technisch perfecte boodschap van rust.
Deze chromatische rust bepaalt ook de stukken
Rodano met kalksteenafwerking (Porcelanosa) of die van
Madagaskar (Venis) in witte afwerking. Aard- en beige
kleuren accentueren het gewenste effect.
Er is ook veel hout te vinden in deze kliniek. De XLight
Wild Grey collectie van Urbatek herschept duizendjarige
boomvormen. Een lijn die het keramische hout van Ice
Minnesota van Starwood volgt, waarvan de Mokka tint

ons direct leidt naar de identificatie van de ruimte met
bomen zoals beuk of eik.
Het compacte mineraal Krion® is te vinden in de
wastafels, in het werkblad B210 en op de receptiebalie.
Met zijn hoge hygiënische eigenschappen en het
ontbreken van porositeit wordt deze Solid Surface steeds
populairder in sanitaire ruimtes die logischerwijs
specifieke omgevingscondities vereisen. Krion® wordt
ook opgelegd door zijn antibacteriële samenstelling, zijn
hoge antiseptische werking en zijn gemakkelijke reiniging.
Bovendien vermijdt het de ophoping van residuen en
micro-organismen die de gezondheid van de patiënt in
kwetsbare ruimtes kunnen schaden. Voordelen die gedeeld
worden met Noken, waarvan de producten zijn voorzien
van strikte kwaliteitscertificaten en technologie die dit soort
omgevingen respecteert. /
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CASA CARLET

Verticaliteit
op zoek naar de essentie...

T

In Spanje, in de Valenciaanse stad Carlet, staat deze eengezinswoning
ontworpen door het bureau VIC Projects en uitgevoerd door het bouwbedrijf Tormo-Sil.
Een project dat het licht van de Middellandse Zee een belangrijke rol geeft.
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Tekst: BERNARDO FUERTES Foto’s: ADRIÁN MORA MAROTO

Links XLIGHT Bone Nature en Basic Lava
gevel, 50 x 100 cm, door Urbatek.
Boven, zwembad met Ascot Teca
rand, 29,4 x 120 cm Porcelanosa.
Rechts naast de verticale tuin, Ascot Teca
tegels, 19,3 x 120 cm, van Porcelanosa.

en zuiden van de stad Valencia, en op enkele
kilometers van la Albufera, in de plaats Carlet, staat
dit bijzondere gebouw voor zijn omgeving. Licht is een
belangrijk element van het ontwerp. LifeStyle praat met
interieurontwerper Víctor Mollá van het bureau VIC Project
en David Tormosil van het bouwbedrijf Tormo-Sil, om meer
te weten te komen over dit project. Víctor Mollá vertelt ons
dat ze geprobeerd hebben om de geest van de eigenaren
in het huis te weerspiegelen. Het personaliseren van de
projecten, vooral de residentiële, is een van de belangrijkste
doelstellingen van zijn bureau, “de ervaring van het wonen
op een plaats is verrijkender als je het gevoel hebt dat er een
deel van je in zit”.
De locatie, de constructies naast dit huis waren een
probleem dat opgelost moest worden, en Victor ging ervoor
om zich te baseren op het concept van verticaliteit. Groeien
op het huis zelf net zoals een boom die groeit op zoek naar
zonlicht: “Het huis wordt omgeven door een muur met
verticale lamellen die het directe uitzicht vanaf de straat
verbergen.
Juist het licht is het conditionerende element van het
geheel. De zuidoostelijke ligging van de hoofdgevel probeert
de lichtstralen op te vangen die verticale scheuren tot op
de grond veroorzaken voor een grotere lichtbijdrage. Voor
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In de keuken, Portland Caliza vloeren van
Porcelanosa; Gamadecor keukenmeubelen,
matte witte lak, met witte Linus kranen;
speciaal Krion Lux werkblad.
Onder, rechtsonder, Ascot Teca vloer
van Porcelanosa, naast de trap.
Onderaan, in het midden, HTR LINKFLOOR
vloer van L’Antic Colonial.

de binnenhuisarchitect is het een van de fundamentele
elementen: “De netheid van de ruimtes en hun constructieve
elementen zijn een van onze identiteitstekenen, maar zonder
te stoppen met het bieden van een gastvrije sfeer en vooral
een zeer zorgvuldige verlichting, met elementen die speciaal
voor dit project zijn gekozen die het verschil maken”.
Het belangrijkste punt is het terras met zwembad op
de bovenste verdieping, waar u echt kunt genieten van
het natuurlijke licht dat een mediterraan klimaat biedt, om
ontspannen te baden en te zonnen.
Het indirecte kunstlicht valt op, dat elementen zoals de
vliegende trap of de structuur van de keramische structuur
of het natuurlijke hout van het meubilair versterkt. Lichtlijnen
die worden gecombineerd met hangende armaturen die
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spelen met gewichtloosheid en die worden opgehangen aan
kabels die bijna niet waarneembaar zijn voor het oog. “Op
deze manier creëren we een authentieke lichtervaring door
het huis te doorlopen en met alle mogelijkheden te spelen”,
zegt Víctor Mollá. De aannemer, David Tormosil, is het ermee
eens dat de trap een van de ruggengraatelementen van het
huis is en voegt het volgende toe: “We hebben gekozen
voor de materialen van PORCELANOSA Grupo omdat ze
een veilige keuze zijn en een perfecte aanvulling vormen op
ons kwaliteitszegel”. Víctor Mollá bevestigt dit aspect: “We
hebben voor de materialen van PORCELANOSA Grupo’s
gekozen, niet alleen vanwege de grote verscheidenheid aan
materialen, maar ook vanwege hun kwaliteit, duurzaamheid
en verschillende esthetische mogelijkheden. We wisten ook
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Rechts, dubbele badkuip
met Egeïsche coating van
Porcelanosa; zie badkolom
Look Basic van Systempool.
Onder, links, Crystal
White, van Venis.
Hieronder, in het midden, Marmi
China van Porcelanosa;
Kole wastafel van Systempool;
douchekit Hotels
en kraan van Noken.

dat dit geen probleem zou zijn omdat het een bedrijf is dat
veel vertrouwen geeft als het gaat om werk.
Een ander opvallend element van het huis is de verticale
tuin van het boventerras, waarvan de binnenhuisarchitect
zegt: “De verticale tuin biedt een groter gevoel van comfort,
rekening houdend met het feit dat de context waarin het
huis zich bevindt enigszins vijandig is. Deze betrokkenheid
bij de band met de natuur is in bijna al onze projecten
aanwezig. Dit soort zintuiglijke verbinding wordt versterkt
door de keuze van de materialen: “De materialisatie
van de projecten is wat uiteindelijk het karakter en de
persoonlijkheid van de ruimte geeft, want hier beginnen
de zintuigen informatie te ontvangen met verschillende
combinaties van texturen, kleuren, temperaturen en zelfs
geuren. Een goede materiaalkeuze is het verschil tussen
succes of falen in de vertaling van het projectidee”. /
De leden van VIC-projecten, van links naar rechts: Carlos Laborda Collado,
Cristina García de Lamo en Víctor Mollá Tortosa.
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SHOWROOM PORCELANOSA

D

Een plek om te zien
en aan te raken

eze renovatie van 900 m² is gebaseerd op een
ruimte die is aangepast aan nieuwe koopgewoonten, waar
alles wordt blootgesteld om aan te raken en te voldoen
aan de emoties. Het is een ontwerp van DOBLEESE
Space&Branding, de architectuur-, interieur- en corporate
designstudio onder leiding van Sara Sánchez.
Een showroom waar de acht bedrijven van
PORCELANOSA Grupo vertegenwoordigd worden in
decors die de laatste nieuwigheden in beeld brengen van
keukens, badkamers, keramiek, natuursteen, hout tot
constructieve oplossingen in het kader van een expositie
waarvan de hoofdrolspeler het product is.
De architectuur van de verdieping met gebogen vorm
in een van de uiteinden nodigt uit om af te lopen dankzij
een bestudeerde en intuïtieve verdeling. Ook de grote
openingen van de gevel die naar buiten toe openstaan,

De nieuwe showroom van de groep die in de
commerciële zone van Sedaví, in Valencia ligt, heeft
een volledig vernieuwd imago waar design, innovatie en
verfijning overheersen.
Teks: BERNARDO FUERTES Foto’s: TONI MARÍN

De showroom in Valencia
is ontworpen door
DOBLEESE Space&Branding,
een architectuur-, interieuren corporate designstudio
onder leiding van
Sara Sánchez. Het is
gespecialiseerd in het
creëren van ruimtes met
een merkfilosofie en er
wordt samengewerkt
met grote internationale
consumentenbedrijven.
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zijn zo ontworpen en gecreëerd dat ze een directe
aantrekkingskracht voor het product genereren. Het
trappenhuis maakt een perimetrale circulatie mogelijk
waarbij de gehele collectie Noken toiletten en drukknoppen
door schuine wanden heen te zien is.
Op de verdieping zijn verschillende badkamers met
keramiek, mozaïek, natuursteen, porselein en zelfs
microcement toepassingen te vinden.
Een grote zuilengang laat de volledige collectie douches,
douchewanden en douchekranen zien en wordt verzegeld
door een Krion®-platform waarop de wastafels en
badkuipen van Krion® staan.
Een grote videowall verwelkomt de klanten op de
tweede verdieping, laat alle nieuwigheden zien en dient als
ondersteuning voor de Groep door de virtuele interactie van
verschillende afwerkingen. /

Een expositie van keramiek
samengesteld uit meer dan
500 tentoonstellingsstukken is
opgesteld tegenover een groot
tafelatelier dat moodboards
van producten laat zien die de
klant helpen om zijn project
te visualiseren en composities
samen te stellen.
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Krion® het meest gekozen materiaal
vanwege zijn esthetiek en duurzaamheid
De luchthaven van Fiumicino, een van de meest
bezochte ter wereld, wordt volledig omgebouwd met de
hoogste technische en milieukwaliteit onder toezicht van
architect Giovanna Pontecorvo, een professional van
grote diepgang die voor Krion®in bepaalde ruimtes heeft
gekozen.

Architect Pontecorvo is
verantwoordelijk voor dit
grote project waarbij Krion®
is toegepast in verschillende
ruimtes, zoals bij de
incheckbalies.
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Welke eisen hebben u ertoe gebracht om voor dit
project te gaan voor een materiaal zoals Krion®?
Elke implementatie in een luchthavenomgeving moet
aan zeer strenge eisen voldoen. De esthetische en
duurzaamheidskenmerken van de materialen zijn een zeer
belangrijke keuze. Een incheckbalie moet sterk genoeg
zijn om meer dan 20 jaar lang esthetische en functionele

PROJE CT E N / LUC H T H AV E N F I U M I C I N O , R O ME

eigenschappen te behouden. Daarom moeten de gekozen
materialen specifieke hygiëne- en hanteringseigenschappen
hebben. Een ander zeer belangrijk aspect in dit soort
ruimtes is de brandwerendheid, met zeer strenge eisen.
Milieuduurzaamheid krijgt een steeds meer bepalende rol,
dus materialen met positieve milieueffecten hebben duidelijk
de voorkeur. En tot slot moeten de kosten van de uitvoering
concurrerend zijn.
Wat zijn de voordelen van Krion® ten opzichte van
andere materialen?
Wij hebben gecontroleerd of het materiaal voldoet aan de
eisen van bovenstaande punten. Esthetiek, duurzaamheid,
netheid, brandwerendheid, positieve impact op het milieu
en concurrerende kosten.
Hoe was het proces van materiaalkeuze? Wist u het
al, heeft u er naar gezocht, heeft u advies gekregen?
Wij zijn geadviseerd door het CCM die de incheckbalies
heeft gemaakt.
Duurzaamheid, netheid,
weerstand, esthetische
waarde en aanpasbaarheid
aan omgevingen zoals een
luchthaven maken Krion® het
materiaal bij uitstek voor grote
architecten.

Heeft u Krion® in een ander project gebruikt? Zou u
het blijven gebruiken? Waarom?
Het incheck-eilandproject op de terminal is voor ons een
proefproject dat op grote schaal zal worden ontwikkeld.
We willen het materiaal gebruiken voor de realisatie van
de incheckbalies in alle terminals en we zullen het zeker
overwegen voor andere realisaties. Voor toekomstige
projecten zal het essentieel zijn om de prestaties van het
materiaal in de komende maanden te beoordelen.
Werkervaring en projecten uitgevoerd door de
architect Giovanna Pontecorvo.
Met een zeer gedegen ervaring in het ontwerpen en
uitvoeren van werken op het gebied van luchthavens,
begint de architect Giovanna Pontecorvo haar carrière
in de Design Society van de Rome Airports Group, en
heeft achtereenvolgens verschillende opdrachten voor
het onderhoud van civiele werken en ook de ontwikkeling
van nieuwe infrastructuur opgelost. Momenteel is
zij verantwoordelijk voor alle terminalrestauratie- en
bewegwijzeringsactiviteiten. Zij heeft talrijke werken
uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het bereiken van de
hoge kwaliteitsnormen van de luchthaven van Fiumicino,
waarbij hij functionele aspecten heeft gecombineerd met
een sterke karakterisering en esthetische innovatie. Onder
de recent uitgevoerde werken, kunnen we de volledige
herstructurering van de signalisatie van de terminals,
de nieuwe verkoopkantoren van Terminal 3, het nieuwe
ontwerp van de veiligheidszones, de nieuwe gebieden van
de paspoortcontrole en een werkzone voor passagiers uit
het Schengengebied benadrukken. /
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Europam S.p.a. (www.europam.it), in constante groei binnen de oliesector, opent
nieuwe kantoren naast haar oorspronkelijke hoofdkantoor. Voor dit project deed het
bedrijf een beroep op de architect Gabriele Manara Cevasco die al het werk ontwierp,
ontwikkelde en leidde. Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.200 m², verdeeld over
twee verdiepingen, die worden aangevuld met 900 m² aan garages met toegang via
een inrit. De nieuwe kantoren hebben een originele en sfeervolle piramidevorm.
De twee verdiepingen, van 600 m² elk, omgeven een binnenplaats die wordt gebruikt
voor vergaderingen wanneer het weer het toelaat. Grote ramen zorgen voor lichtinval
in alle kantoren en gemeenschappelijke ruimtes. De twee verdiepingen zijn verbonden
via de liften en een centrale trap met glazen leuningenn en een prachtig kunstwerk dat
de eerste installatie van Europam S.p.a. reproduceert. Verlichting is een andere prioriteit
van de architect Manara en zijn team geweest. Er is gekozen voor verschillende soorten
licht, zodat elke omgeving persoonlijkheid en comfort heeft.
De receptie met balie, is gemaakt van Krion®, het stermateriaal dat, naast het
aangename gevoel, ook de achtergrondverlichting van het logo van Europam S.p.a.
mogelijk maakt. Voor de vloerbedekking, de wandbekleding en de badkamers is
gebruik gemaakt van materiaal van PORCELANOSA Grupo. Het ensemble verwerft
zo technische betrouwbaarheid, mediterrane helderheid en een warme en evenwichtige
werkomgeving. /

Foto’s: Francesca Gazzolo.

Een evenwichtige en
professionele werkruimte

Gabriele Manara Cevasco
Afgestudeerd architect aan de
Universiteit van Genua. Hij spreekt
vier talen (Italiaans, Engels,
Spaans en Frans). Momenteel
voert hij vanuit zijn studio, Manara
Architetti, belangrijke projecten
uit voor Europam S.p.a. en voor
verschillende bedrijven en klanten
in Italië, Polen, Thailand, Marokko
en Spanje.
manaraarchitetti.com

De receptie van de nieuwe
kantoren van Europam S.p.a.
is gemaakt van Krion®.
De zwevende bestrating is
Ceilan Marfil 60 x 60 cm
van Porcelanosa.
De badkamerbekledingen
zijn gemaakt met de Newport
White en Century White
modellen formaat 33 x 100 cm,
beide van Venis.
De toiletten en wastafels,
Essence C en Pure Line
van Noken. De Urban
kraancollectie van Noken.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA IN DE WERELD

Binnen- en buitenkant van de nieuwe winkel van PORCELANOSA Grupo in Castellón (Spanje).
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PORCELANOSA IN DE WERELD

NEDERLAND
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GELDERLAND
GIJSBERTS
Vlijtseweg 190, Apeldoorn
T: +31 555 219 175
VAN MANEN BADKAMERS
Dr. Willem Dreeslaan 2, Barneveld
T: +31 342 425 740
MIDDELKOOP CULEMBORG
Beesdseweg 2, Culemborg
T: +31 345 512 020
DE WILDE TEGELS & SANITAIR
Waterweg 6, Nunspeet
T: +31 341 253 393
SCHEFFER BADKAMERS
Brinkweg 11, Zelhem
T: +31 314 621 942
BOUWCENTER FILIPPO ERMELO
Lokhorstweg 26, Ermelo
T: +31 341 371 040
JON TOEBAST TEGELS SANITAIR &
BOUWPRODUCTEN
Van Heemstraweg 19e,
Boven-Leeuwen
T: +31 487 592 606		
LIMBURGO
TON MESTROM
BADKAMERSTYLING B.V.
Gestraatje 15, Montfort
T: +31 475 541 873
BEERENS ROGGEL B.V.
Vrijkenstraat 19, Roggel
T: +31 475 494 747
NOORD-BRABANT
RENE THIJS NATUURSTEEN
Van Kuppenveldweg 13, Asten
T: +31 493 696 443
LINDHOUT BADKAMERS EN
INSTALLATIETECHNIEK
Oude Moerstraatsebaan 6, Bergen
op Zoom
T: +31 164 650 270
LOEK LOMMERS B.V.
Geenhovensedreef 28a
T: +31 402 233 915
B&B TEGELS EN SANITAIR
Mierloseweg 288, Helmond
T: +31 492 544 764
SANIDRÕME VAN DE VEN
Het Groen 2, Knegsel
T: +31 402 051 606
ST. PIETER DE BADKAMER EN
VLOERENSPECIALIST
Broekhovenseweg 130 D, Tilburg
T: +31 0135 321 304
VAN LIESHOUT B.V.
De Amert 98, Veghel
T: +31 413 344 043
BADERIE NUENEN
Cockeveld 1, Nuenen
T: +31 40 782 0848
BADERIE SOMEREN BV
Half Elfje 2, Someren
T: +31 493-441177
BOUWCENTER LOGUS BERGEN
OP ZOOMS
Zeelandhaven 7, Bergen op Zoom
T: +31 164 271 500
JAC KLIJN BOUWMATERIALEN
Amerikastraat 18,
Kaatsheuvel
T: +31 416 280 055
JAN VAN SUNDERT KEUKENS,
BADKAMERS EN TEGELS
Lokkerdreef 10, Etten-Leur
T: 076-5048800		
SANIDRÕME VAN DE VEN
Het Groen 2, Knegsel
T: +31 40 205 16 06
VAN BOVEN EXCLUSIEVE KEUKENS
EN BADKAMERS

Zandstraat 31A, Sint-Michielsgestel
Rivium Westlaan 22, Capelle aan
T: +3173 594 1427		
den Ijssel
VAN HEUGTEN BADDESIGN EN
T: +31 102 021 515
INSTALLATIE
FRAVO TEGELS B.V.
Dieze 8, Gemert
Merwedestraat 66a, Dordrecht
T: +31 492 365 632		
T: +31 786 144 248
VERWIJST BADKAMERS, TEGELS
THUIS IN BOUWEN
EN SANITAIR
Energieweg 17, Meerkerk
Bitswijk 31, Uden
T: +31 183 351 334
T: +31 413 262 078
STONE CONCEPTS
NOORD-HOLLAND
Slotenmakerstraat 62, Naaldwijk
MEESTER SMEETS TEGEL- EN
T: +31 174 642 270
SANITAIR HANDEL
“HARRY SUIKER” DE TEGEL- EN
Vredenhofweg 5, Amsterdam
BADKAMERSPECIALIST
T: +31 206 841 305
Zichtenburglaan 150, Den Haag
PORCELANOSA ARCHITECTEN
T: +31 70 367 2329
SHOWROOM
BAKKER TEGELS & BADKAMERS
Westerdoksdijk 681, Amsterdam
Gerard Burgerlaan 32, Vlaardingen
T: +31 207 372 845
T: +31 10 434 2058		
KIRRY ZWARTHOED TEGELS EN
BOUWCENTER RAB WASSENAAR
SANITAIR SHOWROOM
Marineweg 16, Wassenaar
Oosthuizderweg 13, Edam
T: +31 70 511 7900		
T: +31 299 451 600
BOUWTON
KOL TEGELS
Valkenburgseweg 89, Katwijk aan Zee
Stephensonstraat 31, Haarlem
T: +31 71 408 2525
T: +31 235 101 000
BRUGMAN KEUKENS &
KLOOSTERMAN KEUKENS &
BADKAMERS CAPELLE
BADKAMERS
Hoofdweg 46, Capelle aan den IJssel
Bestevaer 60, Huizen
T: +31 10 258 7555
T: +31 352 057 055
JAN GROEN TEGELS
INTERMAT MIJDRECHT B.V.
Hoefweg 95, Bleiswijk
Constructieweg 6, Mijdrecht
T: +31 10 5215055		
T: +31 297 233 533
JOUSTRA TEGELS
MEIJER TEGELS & SANITAIR
Gieterij 90, Noordwijkerhout
Haverstraat 70, Nieuw-Vennep
T: +31 25234744
T: +31 252 675 504
TEGELHANDEL NUMANSDORP B.V.
TON SCHOLTEN TEGELS EN
Chr. Huygensstraat 1-3, Numansdorp
SANITAIR
T: +31 186 655 999
Westerwerf 2, Uitgeest
TEGELHUIS BADKAMERS EN
T: +31 251 319 101
TEGELS
Deventerseweg 11,
SANITAIR EN KEUKENHUIS
Barendrecht
J.J.P. Oudweg 2,
T: 0180-646810
Heerhugowaard
TEGELHUIS MONTFOORT
T: 072-5714050		
Coenecoop 2 (H5), Waddinxveen
WOUT’S TEGELHANDEL
T: +31 348 473 569
Transformatorweg 35, Amstedarm
VAN MUNSTER BADKAMERS
T: 020-6841155 		
Groningenweg 1, Gouda
OVERIJSSEL
T: +31 182 555 999
BADERIE MULDER B.V.
WOONING KEUKENS & BADKAMERS
Industrieweg 10, Deventer
- BERGSCHENHOEK
T: +31 570 676 768
Leeuwenhoekweg 2, Bergschenhoek
DANNENBERG TEGELS &
T: +31 10 524 2300
SANITAIR B.V.
Kryptonstraat 36, Rijssen
REST VAN DE WERELD
T: +31 548 518 503
ALBANIË Tirana
BOUWCENTER FILIPPO DEVENTER
ANDORRA Andorra la Vella
Snipperlingsdijk 54, Deventer
ANGOLA Luanda
T: +31 570 622 525		
NEDERLANDSE
UTRECHT
ANTILLEN Saint Maarten
BADKAMER FACTORY
ALGERIJE Alger/ Oran
Amsterdamseweg 55, Amersfoort
ARGENTINIË Buenos Aires/
T: +31 33 202 2580
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
BADKAMER-CENTRUM.NL
Rosario
Zonnebaan 10, Utrecht
ARMENIË Yerevan
T: +31 302415128
ARUBA Oranjestad
BOUWCENTER FILIPPO
AUSTRALIË Adelaida/
AMERSFOORT		
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Nijverheidsweg-Noord 41, Amersfoort
Melburne/ Newcastle/ Osborne Park/
T: +31 33 461 6946
Sídney
C.G. VAN DE BOGAARD TEGELHUIS
AZERBEIDZJAN Baku
Walplantsoen 2, Wijk bij Duurstede
BAHAMAS Nassau
T: +31 343 571 500
BAHRAIN Manama
ZEELAND
BANGLADESH Dhaka
BOUWCENTER LOGUS VLISSINGEN
BARBADOS Bridgetown
Marie Curieweg 9-13, Marie Curieweg
BELGIË Heist-op-den-Berg
T: +31 118 690 025
BERMUDA Pembroke
ZUID-HOLLAND
BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra
TEGELIDEE B.V.
BOSNIË EN
Kelvinring 22, Alblasserdam
BRAZILIË Curitiba
T: +31 786 913 948
BULGARIJE Burgas/ Sofia/
LINGEN KERAMIEK
Varna

CAMBODIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Jiangyin/ Jiaxing/ Jinhua/ Ningbo/
Qingdao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/
Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CYPRUS Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/Paphos
COLOMBIA Bogotá
COSTA RICA San José
DENEMARKEN Brabrand/
Glostrup/ Odense
DOMINICAANSE
REPUBLIEK Bávaro/ La
Romana/ Santiago/ Santo Domingo
DJIBOUTI Djibouti
DUITSLAND Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/
Baden Baden/ Ballenstedt/ Bautzen/
Bergisch Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn-Buschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/Düsseldorf/
Eisenberg/ Eisingen/ Elterlein/ Erfurt/
Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/
Gera/ Görlitz/ Göttingen/ Hamburg
- Lurup/ Holzgerlingen/ Karlstadt/
Kehl am Rhein/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ VillingenShwenningen/ Völklingen/ Waiblingen/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/
Zwethau
DR CONGO Kinshasa
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EGYPTE El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTLAND Tallinn
ETHIOPIË Addis Ababa
FILIPPIJNEN Cebú/ Manila
FINLAND Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANKRIJK Ajaccio/
Andelnans/ Annecy / Arcueil/
Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/
Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray-lèsTours/ Champagne-au-Mont-d’Or/
Chassneuil-du-Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury-les-Aubrais/
Guérande/ La Chapelle-SaintAubin/ La Roche-sur-Yon/ La
Teste-de-Buch/ Les Clayes sous
Bois/ Lezennes/ Lorient/ Mandelieula-Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/
Nice/ Nîmes/ Orvault/ París/ Pérols/
Rantigny/ Saint-Étienne/SaintGrégoire - Rennes/ Saint-Herblain/
Saint-Maur/ Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville-la-Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert-SaintDenis/ Wittenheim
GEORGIË Tbilisi
GHANA Accra

GRIEKENLAND Ática/
Glifada/ Tesalónica
GUADALOUPE
(FRANSE ANTILLEN)
Baie-Mahault et Saint-Barthélémy
GUATEMALA Ciudad de
Guatemala
HAÏTI Puerto Príncipe
HERZEGOVINA Bijeljina/
Citluk/ Sarajevo
HONGARIJE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/ Érd/
Kecskemét/ Magyar/ Miskolc/
Nyíregyháza/ Tarján
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Calcuta/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIË Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAN Teherán
IRAK Baghdad/ Erbil
IERLAND Cork/ Dublín/ Rathnew
IJSLAND Reykjavik
ISRAËL Beersheva/ Bethlehem/
Bnei Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/
Jerusalén/ Kanot/ Raanana/ Ramat
Gan/ Rishon le Zion/ Tel Aviv/ Upper
Galily
ITALIË Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Elmas/ Milán/ Montesilvano/
Roma/ Sassuolo/ Treviso
IVOORKUST Abidjan
JAMAICA Kingston
JAPAN Tokio
JEMEN Sanaa
JORDANIË Amman
KAZACHSTAN Almaty/
Astana
KENIA Nairobi
KOSOVO Pristina
KOEWEIT Kuwait/ Safat
KROATIË Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
LETLAND Riga
LIBANON Beirut
LIBIË Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITOUWEN Vilnius
MACEDONIË Skopje
MALEISIË Alor Setar/
Kolombong-Kota Kinabalu/ Kuala
Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MAROKKO Casablanca/ Tánger
MARTINIQUE (FRANSE
ANTILLEN) Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del
Carmen
MOLDAVIË Chisinau
MONACO Mónaco
MONGOLIË Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MYANMAR Rangún
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NOORWEGEN Ålesund/
Bergen/ Bodø/ Drøbak/ Elverum/
Fredrikstad/ Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/
Kløfta/ Kristiansund N/ Lierskogen/
Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/
Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/ Skien/
Stavanger/ Tiller/ Tønsberg
NIEUW-ZEELAND
Auckland/ Christchurch/ Wellington
OEKRAÏNE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/

Khmelnytskyi/ Kiev/ Lugansk/ Lutsk/
Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/ Vinnytsia
OEZBEKISTAN Tashkent
OOSTENRIJK Ansfelden/
Bruck/ Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/
Linz/ Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/
Wels
PAKISTAN Karakchi/ Lahore
PANAMA Panamá City
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
POLEN Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/
Rybnik/ Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/
Szczecin/ Tarnobrzeg/ Varsovia/
Wroclaw
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisboa/
Loulé/ Monção/ Monte Redondo/
Ponta Delgada/ Portimao/ Porto/
Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
ROEMENIË Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Lasi/ Oradea/
Piatra Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
RUSLAND Ekaterimburgo/
Grozny/ Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/ Mytischi/
Nizhny Novgorod/ Novorosiysk/
Novosibirsk/Pyatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Ryazan/ Sochi/ St. Petersburg/
Stavropol/ Tyumen/ Vladivostok/
Volgograd
SAOEDI-ARABIË Al Ahsa/
Dammam/ Hafuf/ Jeddah/ Riad
SENEGAL Dakar
SERVIË Belgrado/ Novi Sad
SINGAPORE Singapur
SLOWAKIJE Bratislava/ Kosice
SLOVENIË Celje/ Ljubljana/
Maribor
SRI LANKA Colombo
SURINAME Paramaribo
THAILAND Bangkok/
Chiangmai/ Mueang Surat
Thani District/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakhon/
Udon thani
TAIWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TSJECHISCHE
REPUBLIEK Brno/ Liberec/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
TUNESIË Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel Hayet/
Sfax/ Sousse/ Túnez
TURKMENISTAN Ashgabad
TURKIJE Ankara/ Estambul
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/
Valencia
VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN Dubai
VERENIGDE KONINKRIJK
Ballycastle/Ballymena/ Bedford/
Belfast/ Bridge Road/ Bristol/
Cannock/ Cardiff/ Croydon/ Cumbria/
Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Hemel Hempstead/
Ipswich/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth Garden City/ London/

Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull
Southampton/ Sunbury-on-Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-super-Mare/ Windsor
VIËTNAM Hanói/ Ho Chi Minh
VS Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ Denver/ East
Brunswick/ Glendale/ Hermosa
Beach/ King of Prussia/ Miami/ New
York City/ North Bethesda/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Diego/ San Francisco/ San José/
Seattle/ Walnut Creek/ Washington
DC/ West Hollywood/ Westbury
WIT-RUSLAND Minsk
ZUID-AFRIKA Cape Town/
Durban/ Johannesburg
ZUID-KOREA Busan/ SeoGu/ Seoul
ZWEDEN Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Uddevalla
ZWITSERLAND Arbon/
Aubonne/ Basilea/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Ginebra/Hägendorf/
Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-lesBains/ Zúrich

SPAIN

A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
T: 981 826 368
ALMACENES SEROMAVI, S.L.
T: 981 880 104
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214
PORCELANOSA
T: 981 897 595
PORCELANOSA
T: 981 569 230
PORCELANOSA
T: 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105
PORCELANOSA
T: 967 243 658
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360
HIJOS de JUAN RIBES
T: 965 730 419
PORCELANOSA

T: 966 610 676
PORCELANOSA
T: 965 656 200
SANEAMIENTOS COLON
T: 965 331 891
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 325 575
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820
BADAJOZ
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416
AMARGANT
T: 937 600 112
ANTONI PONT
T: 938 228 088
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102
BADALONA GRES
T: 933 950 31
CANTARA BUSINESS SL
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125
COMERCIAL STC
T: 931 593 137
CORRETJA
T: 938 854 261
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419
GARRO
T: 936 545 952
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800
LOFT CUINA
T: 934 743 793
MA-CO
T: 938 954 141
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139
PLANELL
T: 938 698 750
PLANELL
T: 938 060 240
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066
PORCELANOSA
T: 932 642 500
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA

T: 927 515 198
MAGERVYSA
T: 927 535 234
PORCELANOSA
T: 927 236 337
CÁDIZ
PORCELANOSA
T: 956 635 282
PORCELANOSA
T: 956 540 084
PORCELANOSA
T: 956 187 160
PORCELANOSA
T: 956 592 360
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510
CASTELLÓN
PORCELANOSA
T: 964 506 800
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200
GAMA-DECOR
T: 964 506 850
KRION
T: 964 506 464
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450
PORCELANOSA
T: 964 507 100
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140
URBATEK
T: 964 525 200
VENIS
T: 964 507 700
PORCELANOSA
T: 964 400 944
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
T: 926 631 580
PORCELANOSA
T: 926 251 730
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 651 509
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
T: 957 760 024
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708
VICENTE DE LOS RÍOS
T: 969 321 323
VICOSAZ
T: 969 233 200
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364
BRECOR SL
T: 972 336 062
CARMONA
T: 972 372 710
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073
GINESTA
T: 972 320 529
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628
MERCAMAT

T: 972 612 027
OLIVERAS
T: 972 594 131
OLIVERAS
T: 972 672 259
OLIVERAS
T: 972 694 704
OLIVERAS
T: 972 468 119
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250
PORCELANOSA
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
T: 974 500 267
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 430 667
PORCELANOSA
T: 971 317 292
JAÉN
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
PORCELANOSA
T: 953 280 757
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570
LLEIDA
J. FARRÉ
T: 973 445 765
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SLPMP
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS

T: 973 202 350
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 006
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 441 249
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671 708 692
PORCELANOSA
T: 916 890 172
PORCELANOSA
T: 914 819 200
PORCELANOSA
T: 917 545 161
PORCELANOSA
T: 914 448 460
PORCELANOSA
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375
PORCELANOSA
T: 952 826 868
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
T: 968 879 527
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030
PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114
DALARJO, S.L.
T: 986 570 489
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS GANDARA
T: 986 506 640
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.

T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473
MATAS INTERIORISMO SL
T: 955 915 937
PORCELANOSA
T: 954 260 540
PORCELANOSA
T: 954 152 792
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661
TOLEDO
PORCELANOSA
T: 925 232 402
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
PORCELANOSA
T: 961 417 227
PORCELANOSA
T: 963 185 021
PORCELANOSA
T: 963 530 230
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158
BILBU
T: 944 218 625
ZAMORA
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
43, Zaragoza.
T: 976 930 800

105

Het Omm veranderd in Sir Victor

Het nieuwe Sir Victor hotel zal
de oorspronkelijke structuur
van het legendarische Omm
hotel behouden, maar zal
met een structurele renovatie
van het ontwerp een nieuwe
filosofie in het interieur
introduceren.
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Het klassieke hotel in Barcelona wordt het nieuwe Sir
Victor hotel van de Sir Hotels groep: “Het wordt dit voorjaar
geopend en het was een echte uitdaging om het OMM hotel
naar een andere architectonische dimensie te brengen, met
een nieuwe filosofie en visie van ervaringen voor klanten. De
lijn van kwaliteit en efficiëntie gaat door en we introduceren
veel nieuwigheden, waaronder het restaurant Mr. Porter, dat
een nieuwe ontmoetingsplaats zal worden voor liefhebbers
van gastronomie, design en een kosmopolitische sfeer in
Barcelona”, legt Liran Wizman, oprichter en eigenaar van de
Sir Hotels groep, uit aan LifeStyle.
Om het verschil te maken, is er een bibliotheek gecreëerd
die ons uitnodigt om andere soorten ervaringen te beleven,
in dit geval rust en lezen in een ruimte gewijd aan Caterina
Albert i Paradís, een van de eerste erkende auteurs in
de geschiedenis van de Catalaanse literatuur onder het
pseudoniem Victor Català; een vrouw die een symbool is
geweest van de strijd voor gendergelijkheid, en die ook naam
geeft aan het hotel.
“Het is een eer om de teugels in handen te nemen en
het legat van een van Barcelona’s meest elegante hotels
voort te zetten. Het is belangrijk voor ons om zowel naar het
verleden als naar de toekomst te kijken. De vernieuwing van
het ontwerp, vergezeld van de creatie van een reeks nieuwe
ruimtes, zal deze iconische ruimte
nieuw leven inblazen”, zegt Liran
Wizman.
In deze omvorming van een
gebouw, zoals het Omm hotel,
dat een klassieker van de stad
was geworden, zal Sir Victor de
oorspronkelijke structuur van de
Barcelonese studio Capella García
behouden, inclusief de kenmerkende
golvende gevel van gevleugelde
panelen.
De kamers worden gerenoveerd
door het Sir Hotels designteam, met de nadruk op comfort,
natuur en vegetatie. De openbare ruimtes en restaurants
zullen volledig gerenoveerd worden door Baranowitz +
Kronenberg, en er zullen kunstwerken van internationaal
gerenommeerde Spaanse kunstenaars zoals Antoni Muntadas
en Alfons Borrell/ worden tentoongesteld. /

Tekst: Marisa Santamaría.

WE G A A N HE T HEB B E N O V E R ...

FLOOR TILE: URBAN BLACK 80x80 cm · Venis
FLOOR TILE: VANCOUVER BROWN 25x150 cm · Starwood

Customer support: (+34) 964 507 700
venis.com / starwoodporcelanosagrupo.com

