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otwiera nowe biura.
103 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
106 BĘDZIE MOWA O... Od OMM do Sir Victor: transformacja
klasycznego hotelu w Barcelonie.

92

FLOOR COVERING: NATURAL WOOD WALD 1L CUSTOM OSNING 25 cm x 220 cm x 1,6cm
WALL COVERING: MOSAIC WORN ANTHRACITE 30 cm x 30 cm x 0,8cm

customer service (+34) 901 100 201

anticcolonial.com

lifestyle
ZAR ZĄD W YDAW NICTWA

Cristina Colonques
Sandra del Río
Francisco Peris
Félix Balado

WYMARZONY DOM
W samym środku Sierra
Nevada (Granada),
podążając za standardami
najwyższej jakości,
zrównoważonego
rozwoju i z materiałami
oraz elementami Grupo
Porcelanosa.
Zdjęcie: Miguel Rodríguez.
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Porcelanosa Grupo
DY R EKCJA KREATYW NA
I P R O JEKTU GRA FICZNEGO

Vital R. García Tardón

REDA KCJA

Bernardo Fuertes (Koordynacja)
Paola Rocca
Marisa Santamaría
ZDJĘCIA

Alex del Río
Sergio Martínez
TŁUMACZENIE

Paloma Gil (angielski)
Geneviève Naud (francuski)
Alessandro Ryker (włoski)
Johannes von Stritzky (niemiecki)
Agestrad (rosyjski/polski/holenderski)
Pangeanic (arabski/tajski)
Asia Idiomas (chiński)
ED Y CJ A , DRUK I OPRAWA

Abacus Gráfica

Podstawa prawna: V-1676-2018
Porcelanosa Grupo
nie bierze odpowiedzialności
za opinie wyrażone w artykułach, które
są wyłączną odpowiedzialnością
różnych autorów.

A RT Y K U Ł REDA K C Y J N Y

Tworząc zmianę

Narody jednoczą się, guru sprzymierzają, a cały świat wymaga,
żebyśmy podążali razem w walce przeciwko zmianom klimatycznym, ze
szczególnym naciskiem na zaprojektowanie zdrowszej i, przede wszystkim,
bardziej zrównoważonej planety.
Żyjemy w świecie postępów naukowych, które dały wielu narodom
szanse na życie ponad 85 lat, gdzie w potoczny sposób mówimy o
robotyzacji, nanotechnologii, samowystarczalnych pojazdach, migracji do
przestrzeni kosmicznej, domotyce miejskiej itd. Świat, gdzie nauka, matka
wielu nieodpowiedzianych kwestii, potrzebuje pomocy ludzi, którzy ze
wspólną świadomością będą motorem zmiany, która jest już priorytetem
dla wszystkich.
Duże firmy na wszystkich kontynentach zrozumiały wyzwanie,
któremu stawia czoło świat i zgodziły się przewodniczyć zmianom.
PORCELANOSA Grupo znajduje się wśród nich, z siłą swoich ośmiu
marek i pasją tych, którzy nadają im znaczenie.
Nasze zespoły są liderami w tworzeniu pięknych, odpornych i
spełniających wymogi ekologiczne materiałów. Krion® jest jednym z nich
i stanowi ogromny krok w technologii, minimalizując oddziaływanie na
środowisko. Zobowiązanie PORCELANOSA Grupo idzie jeszcze dalej
i spełnia potrzeby swoich największych sprzymierzeńców: architektów,
projektantów wnętrz i budowniczych, którzy niestrudzenie poszukują
rozwiązań dla światowych przestrzeni o wielkiej złożoności środowiskowej
i znajdują w naszej Grupo najlepsze rozwiązania.

BO H ATERZYPROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Przestrzeń SOLO, enigmatyczna kolekcja
Nowe technologie, nauka, medycyna, gry
wideo i animacja to koncepcyjne podstawy
kolekcji sztuki, którą trzy lata temu stworzyli
projektantka wnętrz Ana Gervás i David
Cantolla, twórca, między innymi, bajki
„Pocoyo”.
Przestrzeń SOLO znajduje się na placu
Plaza de la Independencia w Madrycie,
naprzeciwko Puerta de Alcalá. Znajdująca
się prawie w ukryciu hala wystawowa o
powierzchni 1.400 m², odnowiona przez
wielkiego architekta Juana Herreros, otwierana
jest tylko na wcześniejsze żądanie, aby cieszyć
się kolekcją, która zawiera 300 egzemplarzy z

całego świata, odzwierciedlających kulturę
popularną świata telewizji, komiksów,
animacji lub graffiti. Obejmuje prace
uznanych na całym świecie artystów,
takich jak: Neo Rauch, Raymond Pettibon,
Takashi Murakami czy Kaws; a także
innych wschodzących twórców, takich jak:
Mu Pan, Raymond Lemstra, Sergio Mora
czy Juan Díaz-Faes.

DZIEŁO SZTUKI I PROJEKT Tekiò to lampa łącząca starożytne
techniki rzemieślnicze z technologią led Warm
to Dim, która pozwala regulować natężenie
i temperaturę barwy światła. Tekiò to
wyjątkowy współczesny obiekt, kontrast
między tym, co dawne i awangardą.
Inspiracją projektanta, londyńczyka,
Anthony’ego Dickensa, była
tradycyjna latarnia wykonana z
papieru washi, której początki
sięgają XIV wieku. „To obiekt, który
został potraktowany, jako dzieło
sztuki i przynosi światło, które
może zmienić pozycję i kształt”,
mówi Nina Masó, założycielka
Santa & Cole.
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Antoni Arola

PROJEKTANT I ARTYSTA

U

znany niedawno za
najlepszego projektanta
przemysłowego w konkursie
T Spain Design Awards magazynu
New York Times, zaprezentował
w Barcelonie Reflexions,
eksperymentalny projekt badawczy,
zrealizowany przez SIMON, na temat
światła i sposobu reprezentowania go
koncepcyjnie. Spektakularna instalacja,
która pozwala zobaczyć, kiedy się
rodzi, znika i kiedy staje się odbiciem.
Odwiedziliśmy jego studio w
Barcelonie i opowiedział nam o swoich
projektach:
„Reflexions to projekt badawczy
znajdujący się w procesie, realizowany
przez SIMON, z ciągłą chęcią pracy
nad oświetleniem z innych punktów
widzenia. Dzieło ma wiele wspólnego
z przestrzenią, ogromne rozmiary
starej fabryki SIMON w Poblenou w
Barcelonie zainspirowały mnie, aby
stworzyć ten zestaw zawijających
i ruchomych elementów. Nie istniał
konkretny projekt, a jedynie droga.
Nieustannie pragnąłem pracować ze
światłem w innym wymiarze. Wierzymy,
że było to główne założenie projektu:
przestać pracować ze światłem, jako
źródłem i poczuć, że płynie, że ucieka
nam, przeobraża się i przekształca
w niemal ożywione kształty. Mamy
nadzieję, że zaniesiemy naszą pracę
do Japonii, wierzymy, że istnieje ważny
związek z jej wrażliwością. Ważne jest,
aby zaznaczyć, że współpracowali z
nami artyści od dźwięku Lolo&Sosaku”.

Zdjęcia: Héctor Milla.

SZT UK A

Tekst: Marisa Santamaría

Kopuła świetlna COCO
Mieszkający w Walencji architekci i projektanci wnętrz, Ramón
Arnau i Mariola Reyna, stworzyli COCO, ponadczasową lampę,
która moduluje światło dzięki swojej ruchomej kopule. Jej światło
dostosowuje się do każdej pory dnia i aktywności w miejscach,
w których się znajduje. „Jakość i ponadczasowość - oferujemy
rozwiązania dla życia codziennego, szukając funkcjonalności
i estetyki”, to jest cel obu projektantów we wszystkich ich
dziełach, a zwłaszcza w tym dokładnie
określonym i ciepłym dziele, które
zostało nagrodzone prestiżową nagrodą
ADCV ORO 2017.

DOSTOSTOSOWANIE
SIĘ DO OTOCZENIA
COCO spełnia oczekiwania
współczesnego świata pod względem
estetyki, funkcjonalności i jakości.

MAMBA TWORZY MAJESTIC
Raúl Durá, Ommar Uribe i Pedro Rivera to La Mamba Studio.
Stworzyli oni majestatyczną sofę dla marki Cármenes, w której
czujemy się tak, jak chcemy się czuć, gdy siadamy, aby odpocząć.
Komfort, wytrzymałość i funkcjonalność dzięki zdrowemu rozsądkowi
były kreatywnymi przesłankami projektantów, a wynik pokazywany jest
z determinacją w każdym szczególe w Majestic.
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Cate & Nelson

STUDIO PROJEKTOWE

P

oznali się studiując wzornictwo
przemysłowe w Madrycie,
aby później połączyć się, jako
partnerzy w pracy i w uczuciach. Po kilku
latach pracy w Sztokholmie i Londynie,
decydują się w końcu założyć pracownię
w Sewilli. Posiadają oni międzynarodowy
prestiż, poparty niezliczonymi publikacjami
i firmami, które edytują swoje projekty,
między innymi: Bla Station, Offecct, Stone
Theatre, Ateljé Lyktan itd. „Jesteśmy
multidyscyplinarnym studiem projektowym z
siedzibą w Londynie, Sztokholmie i Sewilli,
które działa w różnych sektorach, takich jak:
meble, oświetlenie, artykuły gospodarstwa
domowego, a teraz wchodzimy także
z siłą w projektowanie wnętrz. Nasza
inspiracja opiera się na ciągłym dialogu
projektowym oraz obserwacji codziennych
sytuacji i potrzeb wynikających z wymagań
produktu, materiałów i przestrzeni, w
których mieszkamy. Nasze projekty
wyróżniają się szerokim zakresem
możliwości każdego elementu, trwałością,
funkcjonalnością i prostotą. Angażujemy
się we współpracę z producentem, marką
i użytkownikiem; ważne jest, aby cieszyć
się każdą częścią procesu, od pierwszego
pomysłu do wyniku końcowego. Ważne jest
również, aby zobaczyć, jak każde dzieło
współdziała z użytkownikiem, w jaki sposób
doświadczenie kształtuje użycie każdej
osoby”. Cate & Nelson zajmują się również
projektowaniem zegarków na rękę, z bardzo
mocno zaznaczoną, nordycką, klasyczną
linią; są to Cate & Nelson Watches.

www.catenelson.com

Zdjęcie: oliversace7. Portrety: Ed Reeve.

PROJE K T

ARCHIT E K T URA

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Alfaro i Manrique - z północy na południe

Ich kreacje architektoniczne i aranżacje wnętrz
znajdują się w Sewilli, San Sebastián, Barcelonie i
Madrycie, oraz skupiają się, przede wszystkim, na
odzyskiwaniu chronionych budynków historycznych.
Próbują oni rozwinąć w nich swoją międzynarodową
wizję tendencji, przystosowując je do grup
społecznych, do których kierowany jest określony
budynek.
Gema Alfaro i Emili Manrique wykonują swoją
pracę w pracowni architektonicznej, aranżacji wnętrz
i projektów przemysłowych, założonej w 2004
roku. Ich ostatnie dzieła stały się w kilka miesięcy
punktami odniesienia w innowacjach hotelarskich,
przede wszystkim, ze względu na ich interwencje w
apartamentach Conde de Torrejón w Sewilli lub w
hotelu One Shot Tabakalera w San Sebastián.

W POSZUKIWANIU ESENCJI
Gema Alfaro i Emili Manrique w swojej pracowni.
Interwencja w One Shot Tabakalera, w której
wykorzystano materiały Porcelanosa Grupo.

PALACIO
BUCARELLI
Ten wspaniały
budynek z 1615 r.,
usytuowany w
dzielnicy San Lorenzo
w centrum Sewilli,
otworzył właśnie drzwi
dla publiczności,
częściowo
przetworzony w
apartamenty.
Projekt architektoniczny został wykonany przez Javiera Betancourt,
a aranżacja wnętrz przez duży zespół złożony z projektantki Laury Parias
i U+G Arquitectura, we współpracy z zespołem kreatywnym Tannhauser
Estudio. Najważniejsze jest to, że nie naruszyli dziedzictwa historycznego
budynku i jego legend.
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Piero Lissoni

ARCHITEKT I PROJEKTANT

J

est jednym z wielkich architektów
i projektantów naszych czasów.
Jego pracownia została założona
w 1986 r. i zajmuje się architekturą,
grafiką i projektowaniem przemysłowym.
Tworzy dzieła dla Cassina, Cappellini,
Knoll, Poltrona, Kartell itd. W dziedzinie
architektury, wykonał hotel Mamilla
w Jerozolimie, Hotel Mónaco & Grand
Canal w Wenecji, hotel Pierre w Nowym
Jorku, główne przestrzenie dla Boffi,
Porro i Tecno, a także dokonał remontu
emblematycznego Teatru Narodowego
w Mediolanie.
Obecnie, realizuje wiele projektów, między
innymi, nowy hotel w Mediolanie, który
otworzy swoje drzwi w 2021 r., i który jest
wyjątkowym wyzwaniem, gdyż stawia czoła
historycznemu pałacowi znajdującemu się
w centralnej części Porta Romana, i który
stanie się ekskluzywnym hotelem.
Spotykamy się z Piero Lissoni w
Amsterdamie i opowiada nam o swoim
sposobie pracy nad projektem.
„Będzie to jeden z najważniejszych hoteli
w Mediolanie. Będzie się wyróżniał tym,
że będzie się skupiał na uszczęśliwianiu
klientów i odwiedzających w każdej
chwili i przestrzeni. Pracuję z inicjatorami
projektu, Europe Hotels Private Collection,
i połączenie jest całkowite. Od początku
wyznaczyliśmy zasadę całkowitego
szacunku do korzeni budynku i jego
charakteru pałacu mediolańskiego;
będziemy wprowadzać materiały i formy
budowania rzemieślniczego, ponieważ
zapewniają one najbardziej autentyczne
wykończenie. Wolę uciekać od
spektakularności i skoncentrować się na
prawdzie”.

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

SALON WY S TAWO W Y

Nowy sklep posiada najnowsze kolekcje
ceramicznych płytek podłogowych i ściennych.
PORCELANOSA Grupo wzmacnia swoją
obecność w Maroko dzięki nowemu salonowi
wystawowemu o powierzchni 1.400 m². Podczas
inauguracji, sklep usytuowany przy alei Hassan II
w Rabacie odwiedziło 300 gości, którzy przybyli
tu, żeby poznać najnowsze kolekcje płytek
ceramicznych firmy. W wydarzeniu, które miało
miejsce 10 kwietnia, uczestniczył ambasador
Hiszpanii w Maroko, Ricardo Díez-Hochleitner, i
wiceprezes firmy Porcelanosa, Silvestre Segarra.
Nowy obiekt ma być inspiracją dla
projektantów wnętrz, architektów i inżynierów,
ze względu na swoje różne przestrzenie.
Można w nich było zobaczyć najnowsze
modele płytek podłogowych i ściennych wraz z
najnowszymi rozwiązaniami do łazienki, kuchni
lub inne innowacyjne rozwiązania budowlane i
uzupełniające.
Wpływ PORCELANOSA Grupo w tym
kraju wciąż rośnie. Wspominali o tym różni
przedstawiciele firmy, którzy ogłosili otwarcie
nowych obiektów w Casablance i Marrakeszu.
W ten oto sposób, Maroko staje się jednym
z przyszłych rynków premium PORCELANOSA
Grupo i ośmiu marek Grupo, które będą
reprezentowane coraz szerzej w nowych
salonach wystawowych.
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Zdjęcia: MEHDIC4.

PORCELANOSA Grupo
otwiera nowy salon wystawowy w Rabacie

Podczas inauguracji
salonu wystawowego
PORCELANOSA Grupo
w Rabacie byli obecni
ambasador Hiszpanii w
Maroko, Ricardo DíezHochleitner, i wiceprezes
Porcelanosa, Silvestre
Segarra, jak również
przedstawiciele świata
społecznego i finansowego
miasta.

BARCELONA

·

IBIZA

·

MADRID

·

TARRAGONA

WWW.RABAT.NET

·

VALENCIA

XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ 2019

XII edycji Nagród Porcelanosa, która odbyła się we wspaniałych ogrodach
i salonach Zalacaína LaFinca z udziałem ponad 430 gości, w tym krajowych
i zagranicznych architektów, projektantów wnętrz, deweloperów, budowniczych
oraz dziennikarzy, przewodniczyło wyjątkowe jury składające się z Beatriz Silveira,
Abela Matutesa, Carlosa Valverde, Manuela Aires Mateusa, Alejandro Zaera-Polo,
Andresa Jaque i Kike Sarasola.
Cytując prezesa Hectora Colonquesa, „w PORCELANOSA Grupo stoimy
na straży jakości, innowacyjności i designu klasy premium w naszych ośmiu
firmach. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb indywidualnych i
profesjonalnych klientów, ale chcemy także być źródłem inspiracji, odniesień
i wytycznych dla wszystkich podmiotów edukacyjnych, gospodarczych i
uczestników życia kulturalnego, którzy tworzą nasze społeczeństwo”.
Jednym z priorytetów XII edycji Nagród była realizacja projektu PRZYSZŁOŚĆ
BĘDZIE ZRÓWNOWAŻONA LUB NIE, poprzez badania nowych materiałów, które
dostosowują się do wielkich wyzwań ludzkości w zakresie zrównoważonego
rozwoju, zastosowanego w architekturze nowych globalnych przestrzeni.
Profesjonaliści-wizjonerzy, tacy jak Carlos Lamela, Kelly Hoppen czy studio William Sofield, oddali swoją ogromną pasję i
talent w służbie przyszłości i niewątpliwie zasłużyli na Honorowe Nagrody tej edycji za wpływ ich dzieł w XXI wieku.
„Wiele osób uważa, że jedynym skutecznym miernikiem są liczby. Inni, jak PORCELANOSA Grupo, kładą nacisk
na wartość ludzką, na nazwiska, które nadają ruch, kolor, kształt i życie każdemu projektowi” - pokreśliła dziennikarka
Mónica Carrillo, gospodarz gali obok Michi Primo de Rivera.
Sofía Pérez de Amezaga i Mikel Goñi de Los Arcos, absolwenci studiów podyplomowych z produkcji i zarządzania
projektem budowlanym w madryckiej Szkole Zawodowej Nowych Technologii (Escuela Profesional de Nuevas
Tecnologías CICE), zostali odznaczeni nagrodą w kategorii Projekty Przyszłości - Studenci, za projekt La Cantera:
Naturaleza Humanizada.
Z kolei laureatem nagrody w kategorii Projektów Przyszłości - Profesjonaliści zostało studio Cimbra Arquitectos
i ich projekt El Niu. Jego autorami są Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo i Efrén Blanco.
Innowacyjny budynek mieszkalny Gom, una ventana frente al mar, otrzymał dwie nagrody; pierwszą w kategorii
Projekt Roku, a drugą w kategorii Specjalna Nagroda 2019, stanowiącą wyjazd do Paryża na Targi MAISON&OBJET i
do sklepu/studia PORCELANOSA Grupo.
Natomiast w kategorii Specjalne Wyróżnienia, deweloper AEDAS HOMES odebrał nagrodę za jakość
architektoniczną w nowych nieruchomościach mieszkalnych. Pracownia BATTLE & ROIG ARQUITECTOS odebrała
specjalne wyróżnienie w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii za wykorzystanie wentylowanych fasad
firmy Butech.
LAFINCA za swój projekt LAFINCA LGC3, zdobyła specjalne wyróżnienie za najlepszy projekt nieruchomościowy
roku wykonany z produktów PORCELANOSA Grupo. Ponadto, Stowarzyszenie Deweloperów z Madrytu (Asociación
de Promotores Inmobiliarios de Madrid ASPRIMA) oraz Uniwersytet Politechniczny w Madrycie (Universidad Politécnica
de Madrid UPM) otrzymali specjalne wyróżnienie w zakresie nieruchomości za zaangażowanie w różne procesy
informacyjne. PORT LOTNICZY ROMA-FIUMICINO zdobył specjalne wyróżnienie za użycie materiałów, zwłaszcza
kompaktowego minerału Krion® K-Life 1100. Javier Higueras z HCP ARQUITECTOS otrzymał specjalne wyróżnienie
za 25 lat pracy, a EDDEA otrzymała specjalne wyróżnienie za inicjatywę w zakresie międzynarodowego rozwoju
nieruchomości mieszkalnych.
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Zdjęcia: Sergio Martínez.

W KIERUNKU WYSOKIEJ
JAKOŚCI PRZYSZŁOŚCI

Różne momenty
XII edycji Nagród w
Dziedzinie Architektury
i Projektu Wnętrz
PORCELANOSA
Grupo, obchodzonej
w Zalacaín LaFinca,
w której uczestniczyli
najwybitniejsi
architekci, projektanci
wnętrz, deweloperzy,
konstruktorzy oraz
krajowi i zagraniczni
dziennikarze.
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XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ 2019

1. Od lewej do prawej:
Cristina Salazar (EDDEA), Alberto
Delgado (Grupo Santander),
Miriam Menéndez, Manuel Iturbe
(Grupo Santander), Héctor
Colonques (prezes Porcelanosa
Grupo), Ana Garcia-Planas,
Ana Colonques (Porcelanosa),
Montserrat Lull i Antonio
Valldecabres (Grupo Santander).
2. Juan Borges i Joanna
Wojnowska.
3. Od lewej do prawej: Marco
Caruz, Silvia Caballero, Gustavo
Zapatero, Roberto Arias
(Porcelanosa Sevilla), José
Luis Giménez i Félix Cristóbal
González, wszyscy z INSUR.
4. Jordi Roig i architekt
Julio Touza.
5. Od lewej do prawej: Javier
Rodríguez Huertas (Porcelanosa),
Kelly Hoppen MBE i María José
Soriano (dyrektor generalny firmy
Porcelanosa).
6. Od lewej do prawej: David
Navarro López (dyrektor
Porcelanosa Almería), Pedro
José Lirola Jiménez (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) i José
Luis Pulido Rubiño (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. Od lewej do prawej: Alfredo
Enríquez (Porcelanosa México),
Enrique Shibayama, Cristina
Grappin, Lorena Vieyra,
Juan Manuel Lemus i Mónica
Montemayor.
8. Od lewej do prawej: Irene
Echevarría (Blanco Metro),
Fco. Javier Higuera Mata, Bihotza
Irurita Rubio, Fco. Javier Higuera
Yela, Irene Gómez González
i Jacobo Higuera Mata.
9. Od lewej do prawej: Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo),
Marta González, Alejandro ZaeraPolo, Alejandro Bueso-Inchausti,
Gaspar Sánchez-Moro, Carlos
Lamela, Iris Martín i Rafael
Robledo.
10. Ramiro Llop (Krion), Federico
Tejado (Alsea Europa), Adriana
Escobar, Adriana Ricaud, Gabriel
Gadsden (Escato) i Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo).
11. José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Carlos
Marrero, Ana Colonques
(Porcelanosa Grupo), Kike
Sarasola (Room Mate Hotels) i
Héctor Colonques (Porcelanosa
Grupo)
12. Guillermo Morenés
i José Antonio Pérez (dyrektor
Porcelanosa Madryt).
13. Od lewej do prawej: Leticia
Blanco (Vintage&Chic), Elisa
López (Noveno Ce), Nacho Viñau
(Decoesfera), Irene Echevarría
(Blanco Metro) i Estela Maca.
14. Od lewej do prawej:
Susana Sancho (Noviembre
Estudio), Antonio Jesús Luna
(ROOM Diseño), Pilar Marcos
(Diseño Interior) i Vicente Porres
(Noviembre Estudio).
15. Antonio Gálvez, José Mª
de Cárdenas, Cristina Salazar,
Antonio Hernández, Cristina
Colonques (Porcelanosa) i
Luis Ybarra (cała piątka ze studia
EDDEA).
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XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ 2019

16. Héctor Colonques, (prezes
Porcelanosa Grupo).
17. Sofía Pérez de Amezaga
i Mikel Goñi de Los Arcos
odbierają nagrodę w kategorii
„Projekty Przyszłości –
Studenci” z rąk Beatriz
Silveira.
18. Ángel Fito odbiera
nagrodę „Projekt Roku” z rąk
Alejandro Zaera-Polo.
19. Kike Sarasola wręcza
specjalną nagrodę 2019
Angelowi Fito, z Ángel Fito
Estudio.
20. Raquel Castellanos,
J. Huertas, Susana Cereceda,
Florencio Fontcuberta
i Mariano de Miguel, wszyscy
z La Finca.
21. Od lewej do prawej:
Enric Batlle, Helena Salvadó,
Alejandra Liébana i Marta
Gil (wszyscy z Batlle i Roig
Arquitectura).
22. Marar Nogueira y Pablo
García Rozadas z Cimbra
Arquitectos odbierają
nagrodę „Projekt Przyszłości
– Profesjoniści” z rąk Andrésa
Jaque.
23. José María González
Romojaro z Aedas odbiera
specjalne wyróżnienie z
rąk Michi Primo de Rivera współgospodarza gali.
24. José María de Cárdenas,
Cristina Salazar, Luis Ybarra i
Antonio Gálvez (wszyscy
z EDDEA).
25. Od lewej do prawej: Víctor
Sardá, dyrektor naukowy
w zakresie planowania i
zarządzania nieruchomościami
i Daniel Cuervo, dyrektor
ASPRIMA.
26. Giovanna Pontecorvo,
Vittoriana Lacanna i Gianluca
Littarru (wszyscy z ADR).
27. Javier Higueras Yela z
HCP Arquitectura odbiera
specjalne wyróżnienie
z rąk Michi Primo de Rivera współgospodarza gali.
28. Kelly Hoppen MBE odbiera
jedną z nagród specjalnych
z rąk prezesa Porcelanosa
Grupo, Héctora Colonques
29. Emma O’Neil, partnerka
Estudio Sofield, odbiera jedną
z nagród specjalnych z rąk
prezesa Porcelanosa Grupo,
Héctora Colonques.
30. Carlos Lamela ze Estudio
Lamela odbiera jedną z
nagród specjalnych z rąk
prezesa Porcelanosa Grupo,
Héctora Colonques.
31. Zdjęcie zbiorowe
laureatów.
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XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ 2019

PROJEKT PRZYSZŁOŚCI / PROFESIONALIŚCI / PIERWSZA NAGRODA

CIMBRA ARQUITECTOS

Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo i Efrén Blanco

EL NIU
El Niu zmienia tradycyjną koncepcję retail.
Architektura biomimetyczna z przyrodą, jako
źródłem inspiracji. Food Court przeznaczony
do użytku publicznego rozróżnia przestrzenie
długiego i krótkiego pobytu, miejsca
przemieszczania się klientów, strefy gier,
wydarzenia związane z muzyką…
Chodzi tutaj o przestrzeń restauracyjną,
gdzie doświadczenie klienta i jego miejsca
przemieszczania się wyznaczają propozycje
gastronomiczne i różne strefy użytkowe.
Miejsce to staje się więc, w obrębie przestrzeni
handlowej przeznaczonej na cele restauracyjne,
generatorem doświadczenia klienta i miejsc
przez niego odwiedzanych. Poprzez swoje
formy, kolory i tekstury określa, bez potrzeby
wytyczania granic, różne strefy użytkowe.
Jest podzielone na dwa piętra z przestrzeniami
łączącymi przeznaczenie publiczne i pobytowe,
materiał elewacji tworzy stałe wejście i wyjście
światła ze względu na swoistą formę składania i
„rozwijania się”.
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XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I ARANŻACJI WNĘTRZ 2019

PROJEKT PRZYSZŁOŚCI / STUDENCI / PIERWSZA NAGRODA
Studia podyplomowe BIM w zarządzaniu i produkcji projektów

CICE Madrid

Sofía Pérez de Amezaga i Mikel Goñi de Los Arcos

PROJEKT ROKU / PIERWSZA NAGRODA

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Ángel Fito López

Kamieniołomy są zadziwiającymi miejscami,
ponieważ to w nich istota ludzka może używać
naturę zgodnie ze swoimi potrzebamiy i
odkrywać nowe środki architektoniczne.
Krajobraz przestaje być organiczny i
nieuporządkowany i staje się racjonalnym,
liniowym i uporządkowanym odlewem, który
przekształca różne materiały ze względu na ich
najbardziej czysty stan.
La Cantera: Naturaleza Humanizada
(Kamieniołom: uczłowieczona natura) szanuje
to tak szczególne miejsce za pomocą
konstruktywnego dziedzictwa, jakości produktu
lub wartości pracy. Wartości, które są podzielane
przez PORCELANOSA Grupo.
Począwszy od tej refleksji, projekt planuje
podział pomiędzy architekturą tektoniczną i
stereotomiczną.
• W linii terenu znajduje się podłoga.
Całkowita ekstruzja wypełnień i pustek, które
tworzą serię platform na różnej wysokości i
przypominają ślady, które mają miejsca w
wykopaliskach kamieniołomów.
• Linię duchową stanowi dach.
Jest elementem eterycznym, lekkim, o liniach
organicznych, które odtwarzają formacje z
wnętrza góry. Ten element składa się z siatki
w kształcie solidnych klinów, które ściskają i
powiększają przestrzeń falistościami i różnymi
grami świateł i cieni.
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Zdjęcia: Adrián Mora Maroto.

LA CANTERA:
Naturaleza Humanizada

GOM, okno na przeciwko
morza
Ten projekt znajdujący się na wyspie
La Gomera, na przeciwko Teide i zwrócony w
stronę oceanu Atlantyckiego, wykorzystuje
widoki i podnosi swój naturalny basen w wyższej
części skierowany w kierunku południowego
wschodu.
Geometria tego projektu dostosowuje się do
nieregularnej formy działki otwartej na morze.
Piętro zmienia linie krzywe w proste lokalu na
pierwszym poziomie.
Część najwyższą stanowią cztery elementy, które
powstają z uproszczenia linii, którą kształtuje
parter.
Każdy element należy do niezależnej przestrzeni
w strefie nocy.
Wnętrze lokalu stanowi centralne miejsce, które
daje dostęp do wszystkich jego części. Powstaje
wzdłużna oś na każdej wysokości, oddzielając
przestrzenie i kierując je w kierunku morza. /
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WYW IA D

WILLIAM SOFIELD

Spełniony sen
o harmonii

Zawsze zaangażowany
w budowanie swojego
pojęcia jakości
życia zastosowanej
w wykwintnych
środowiskach, William
Sofield pozuje dla
fotografa Andrew Rowat.
Po prawej, sklep
Tom Ford w Londynie.
Zdjęcie: Christian Horan.

W każdej z zaprojektowanych przez Williama Sofielda przestrzeni
można oddychać powagę klasycyzmu, wyrafinowanie harmonii i piękno tradycji;
zawsze oprawione we współczesne otoczenie.
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Teks: MARISA SANTAMARÍA
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„Kreatywność i wyobraźnia są podstawą
dobrej pracy, ale nie zapominając o rzeczywistości, z
którą wiąże się każda praca.”

J

ego projekt idealizuje jakość życia i jest łatwo
rozpoznawalny dzięki swojemu rygorowi i głębi obszaru.
William Sofield olśniewa w przestrzeniach handlowych,
hotelach i dużych domach, które wyglądają jak pałace,
i w których żyje się w przytulny sposób, ponieważ
istnieje w nich erudycyjny, a zarazem humanistyczny
wymiar, który jest widocznym motywem przewodnim
we wszystkich jego pracach. Jak wskazuje w wywiadzie
udzielonym dla LifeStyle, każde podejście jest narracją i
każdy proces wiąże się z zagłębieniem się w historii miejsc
i osób. Kluczem jest zachowanie pozostałości, które
łączą teraźniejszość i przyszłość z przeszłością. Zgodnie

z oczekiwaniami, unika trendów, trzyma się wartości
autentyczności i jest wymagający w każdym szczególe
i każdej części procesu pracy. Podczas tej interesującej
rozmowy odkrywamy, jak pracuje w zespole, jaka jest jego
inspiracja i jak odkrywa on klucze do przyszłości.
Po swojej długiej karierze, jak zmierzasz się z
każdym nowym wyzwaniem?
Wszystko zaczęło się podczas moich rygorystycznych
studiów w Princeton, gdzie nauczono mnie, że z historii
możesz odkrywać głębię swojej wyobraźni, teraźniejszość
i przyszłość w pełnym jej wymiarze. Ale moja prawdziwa

Na drugiej stronie, prywatny
dom w Nowym Yorku.
Zdjęcie: Bill Jacobson.
Na tej stronie, u góry, sklep
Tom Ford w Beverly Hills.
Zdjęcie: Christian Horan.

28

Nad tym tekstem, po lewej stronie,
dwa pomieszczenia na 111 West 57th St.
Budynek na Manhatanie w budowie, którego
zakończenie przewiduje się na 2021 rok.
Infografiki: Hayes Davidson.
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„Dla mnie projekt nigdy nie jest
abstrakcyjnym pojęciem, zawsze jest zawarty
w zbiorowej myśli, pracy zespołowej”.

ewolucja zaczyna się po skończeniu studiów, od momentu,
kiedy całą swoją energię poświęcam temu, by poznać
dogłębnie, jak budowana jest jakość życia. Zawsze
powtarzam uczniom, aby nie aspirowali tylko do uznania,
ale że ważne jest staranie się wykonywania przykładnej
pracy, bez względu na jej wielkość.
Jak poruszasz się między kreatywnością i
funkcjonalnością?
Projektuję obiekty i przestrzenie, które są funkcjonalne, z
ważnym elementem rękodzieła i estetyki, nie zapominając
o związku ekonomicznym z jakością, co jest głównym
punktem widzenia. Kreatywność i wyobraźnia są podstawą
dobrej pracy, ale nie zapominając o rzeczywistości, z którą
wiąże się każda praca.
Gdzie stoi innowacja na drodze twojej pracy?
Jestem behawiorystą. Muszę przeanalizować i zrozumieć,
w jaki sposób poruszają się ludzie, jak współżyją ze sobą
i dlaczego wybierają to, co wybierają. Co zapewnia im
komfort lub poczucie związku ze światem. Ewolucja
każdego projektu zaczyna się od uczciwości stawiania

czoła pracy z punktu widzenia problemów i ich rozwiązań,
a styl przychodzi później. Dla mnie projekt nigdy nie jest
abstrakcyjnym pojęciem, zawsze jest zawarty w zbiorowej
myśli, pracy zespołowej. Jeśli istnieje jakikolwiek przejaw
geniuszu, zawsze jest to w zasadzie chęć zainspirowania
każdego członka zespołu i wspólnego przekroczenia
wcześniej ustalonych granic kreatywności.
Co przyciąga twoje zainteresowanie i inspirację?
Zdecydowanie proponuję nie zwracać uwagi na to, co robią
inni projektanci i architekci. Wiem, że to dziwne, ale wolę
uważnie przyglądać się ludziom, miastom lub przyrodzie.
Kiedy jestem w pełni skupiony w tych momentach
obserwacji, wtedy to właśnie widzę lub przeczuwam
przyszłość.
Jaka jest twoja wizja przyszłości?
Moja wizja przyszłości polega na kontynuowaniu
klasycznego podejścia we wszystkich dziełach, które
podejmuję. Określam swoją pracę jako ponadczasową,
chociaż zawsze szukam elementów, które osiągają efekt
zaskoczenia, a może nawet tajemnicy. /

Kreatywność i
wypłacalność Williama
Sofielda sprawiły,
że zajmuje się on
projektami o różnej
filozofii i głębi.
Nad tym tekstem,
pomieszczenie w sklepie
Ferragamo
w Beverly Hills.
Po prawej, wspaniałe
wejście na siłownię
David Barton Gym,
w Seattle.
Zdjęcie: Eric Laignel.
Na drugiej stronie,
elewacja budynku
znajdującego się na
135 East 79th Street
w Nowym Jorku NYC.
Zdjęcie: Don Freeman.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W MEKSYKU

Fotokatalityczna jaskinia
Powrót do początków człowieka - tak można określić projekt pracowni
architektonicznej Amezcua Arquitectos i firmy developerskiej MM. Awangardowe
dzieło, w którym zastosowano materiały Krion® K·Life i Noken.
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Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: RAFAEL LÓPEZ DE LA CERDA
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Oba główne elementy zostały wykonane
z najczystszego białego Krion®
i pozwalają podkreślić rzeźbiarski
charakter całości. Światło, które
rozprasza się zarówno u podstawy,
jak i w korpusie głównej kolumny,
uzupełnia uczucie dzikiej natury, która
wciąż zachowuje swoje własne kody.
Właściwość termoformowania Krion®
umożliwiła stworzenie części pnia
tego drzewa.
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W

początkach istnienia ludzkości, jaskinie
używane były do zakładania pierwszych osad. Dach,
ściany i spójność tego typu zakwaterowań były o wiele
odpowiedniejsze niż budowle na powietrzu. Kamień i ziemia
były i są doskonałą izolacją dla wszelkiego rodzaju budowli.
Ich izolacja termiczna jest doskonałym źródłem wydajności
energetycznej. Utrzymują stałą temperaturę około 15ºC
przez cały rok. Zimą, skalne ściany zapobiegają utracie
ciepła, a latem, ciepło słońca nie jest w stanie przeniknąć
do wnętrza jaskini, pomagając utrzymać komfortową
temperaturę. Wykorzystując i ulepszając niniejsze
właściwości termiczne, pracownia Amezcua Arquitectos

i firma deweloperska MM zaproponowały nowatorskie
rozwiązania w projekcie tej starej kopalni piasku
w Meksyku.
Wklęsłości i oryginalne schronienie, z jakimi powstała
ta przestrzeń, zachowane są w celu nadania dodatkowej
prywatności użytkownikowi. Osobliwe kształty przestrzeni
wymagały użycia formowalnych materiałów, takich jak
Krion®. Model w 3D i późniejsze termoformowanie oraz
koordynacja instalacji z Krion® K·Life zostały wykonane
przez pracownię Embodied. Materiał ten posiada inną
właściwość, szczególnie interesującą dla tego rodzaju
pracy, jak oczyszczanie powietrza dzięki efektowi
fotokatalizy, która nadaje nazwę projektowi, stając się
idealnym wyborem dla podziemnego pomieszczenia,
zapewniając w jaskini optymalne warunki dla ludzi. W ten
sposób, neutralizuje się tlenek azotu, dwutlenek siarki i
lotne związki organiczne.
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W ten sam sposób, właściwości „jednolitej masy”
kompaktowego minerału Krion® zapewniają nieporowatą,
bakteriobójczą i bezszwową powierzchnię, która
maksymalizuje warunki higieniczne konserwacji i
czyszczenia. Zdolność Krion® K·Life do zginania się
pod wpływem temperatury materializuje się w środku w
postaci intensywnie białego drzewa, które kontrastuje z
estetyką reszty jaskini i wzmacnia naturalne materiały i
dziewiczy kamień.
Ponadto, marka łazienek Noken zastosowała w tej
niesamowitej jaskini baterie firmy Urban. Ich matowe
czarne wykończenie harmonizuje z kamienistą tonacją
jej ścian. Ich skład charakteryzuje się wysoką jakością i
trwałością, które odpowiadają bezpośrednio potrzebom
otoczenia. Przestrzeń umożliwia wykorzystanie jej do
organizacji wydarzeń, mogąc pomieścić do 12 osób
siedzących, a nawet organizacji imprez mieszczących do

36

65 osób. Dzięki nastrojowi stworzonemu przez oświetlenie,
w zrównoważonym zespole z Krion®, przestrzeń jest
przekształcana w zależności od nastroju i celu, który
pragnie się jej zapewnić. Stoimy w obliczu nowatorskiego
projektu o bardzo specyficznych wymaganiach, w
którym zastosowano najlepsze materiały, zaawansowane
technologie i pomysłowe rozwiązania.

WYDAJNOŚĆ

Dzięki niniejszej konserwacji termicznej, podziemne
konstrukcje są bardziej zrównoważone, przy 90%
mniejszym zużyciu energii niż w przypadku zwykłych
pomieszczeń. Jest to właściwość, która daje im
maksymalną certyfikację energetyczną budynków, literę
A, która oznacza bardzo małe ilości CO2 w atmosferze.
Oszczędność energii i redukcja emisji zanieczyszczeń do
atmosfery sprawiają, że jaskinie są jednym z najbardziej
zrównoważonych, ekologicznych i ekonomicznych
rodzajów siedlisk, a ich wartości są coraz bardziej cenione
w świecie, w którym zanieczyszczenie szkodzi zdrowiu
osób i w globalnej przyszłości naszej planety. /

Bateria Urban od Noken wyróżnia
się czarnym projektem w harmonii z
kamiennymi tonacjami ścian i meblami
w łazienkach. Jej skład charakteryzuje
się wysoką jakością i trwałością, które
odpowiadają potrzebom otoczenia.
Amerykański architekt Malcolm
Wells, jeden z wielkich promotorów
budownictwa podziemnego, powiedział:
„Pojawiają się inne rodzaje budynków,
które naprawdę leczą blizny swojej
własnej budowy”.
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KIKE SARASOLA
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
Room Mate Gerard w Barcelonie,
Room Mate Valeria w Maladze i nowy
koncept Room Mate Emir w Stambule
(Zdjęcie: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
Portret Kike Sarasola w jednym z jego hoteli.

Przełomowy i
wizjonerski

Room Mate stały się przedstawicielami międzynarodowych trendów
hotelarskich na świecie. Nie tylko ze względu na swoje przełomowe
wnętrza, pionierskie w tym sektorze, ale także dzięki przekraczaniu granic
w traktowaniu użytkowników i zapewnianiu wszystkim przestrzeniom oraz
usługom swoich hoteli elementów projektu i technologii, które pozwalają
klientom cieszyć się wyjątkowym doświadczeniem.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA

K
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ike Sarasola był elitarnym sportowcem do dnia,
w którym opuścił współzawodnictwo i rozpoczął karierę
przedsiębiorcy hotelowego, wkładając wszystkie swoje
wysiłki w tworzenie wymarzonych hoteli, których pragnął
dla siebie samego podczas każdej ze swoich podróży.
Sieć Room Mate posiada obecnie zespół ponad tysiąca
pracowników i plany otwarcia hoteli w wielu krajach.
W ciągu najbliższych miesięcy otworzy jedenaście nowych
hoteli i podejmie dwa nowe kursy: pierwszy w kierunku
tego, co ekskluzywne, wraz z The Rooms of Rome,
pałacem Rhinoceros, siedemnastowiecznym budynkiem
z widokiem na klasyczny Rzym, odnowionym przez
Jeana Nouvela; a drugi na przeciwległy biegun, ze swoim

pierwszym hostelem w Stambule.
Jego najbliżsi współpracownicy zgadzają się co do tego,
jak łatwo i budująco jest tworzyć projekty u jego boku.
„Natychmiast przeszedł od bycia moim klientem do
bycia członkiem mojej rodziny, tak się czuję, gdy z nim
pracuję. Jest to osoba, która dobrze wie, czego chce i jak
tego chce, a także daje ci swobodę, abyś czuł się pełny
w całym twoim wymiarze twórczym. Kike to odrodzenie
mojej kreatywności, sprawia, że rosnę”, mówi architekt
Teresa Sapey, jedna z jego wiernych współpracowniczek.
Znane są jej kolorowe interwencje w Room Mate Pau i
Room Mate Bruno, wśród innych projektów, które dla
niego wykonała.
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„Nieustanna innowacja. Fakt, że inni tego
nie zrobili, nie oznacza, że nie da się tego zrobić.
To jest mój sposób myślenia i działania”.

Tomás Alía, kolejny z jego entuzjastów, z tak wybitnymi
dziełami jak Room Mate Aitana w Amsterdamie czy
Room Mate Laura w Madrycie: „Byłem pierwszym z
jego współpracowników, stworzyliśmy razem ponad
12 hoteli. Projekt jest dla niego transcendentalny. Jest
człowiekiem zaangażowanym w swoją pracę i życie
osobiste, zaraża nas swoją energią oraz wizjonerskimi
pomysłami. Jego wizja jest wyjątkowa na świecie, zrywa ze
wszystkimi schematami i zawsze czyni nas uczestnikami
swoich marzeń. Zwraca uwagę na wszystkie szczegóły i
zasadniczo myśli o uszczęśliwianiu życia innym”, wyjaśnia
Alía z entuzjazmem, który go charakteryzuje.
Między swoim życiem w podróżach i projektami, Kike
Sarasola znalazł czas, aby odpowiedzieć LifeStyle.
Jak ewoluowały wartości projektu Room Mate?
Podstawa jest taka sama, zawsze przełamywać bariery
i rozwijać się twórczo; teraz moją obsesją jest ekologia.
Podczas ostatniego FITUR, wygłosiłem konferencję, w
której mówiłem o ECOLUTION, naturalnej ewolucji, która
pomoże nam lepiej żyć. Wszyscy razem musimy nalegać
we wszystkich obszarach naszego otoczenia, aby poprawić
środowisko naturalne.
Hotele sieci mają własną osobowość. Co jest
motorem każdego projektu?
Lubię być przełomowy, iść pod prąd i do przodu. Otaczam
się współpracownikami, którzy znają moje obawy i prawie
mnie wyprzedzają. Tomás Alía, Lázaro Rosa-Violán, Teresa
Sapey, Lorenzo del Castillo, Pascua Ortega, Victoria i Silvia
Melián, każdy z nich pozostawia własny wymiar projektu,
ale od początku pracujemy jako zespół.
W ubiegłym roku wprowadzono nową markę Room
Mate Group, obejmującą 25 istniejących hoteli i jedenaście
nowych projektów na najbliższe miesiące. Be Mate, z
ponad dziesięcioma tysiącami apartamentów turystycznych
i Xperience, rewolucyjny model doradztwa hotelowego,
który zastosuje najbardziej zaawansowaną technologię.
Twoja kariera jest nie do powstrzymania. Jakie
będą twoje główne trendy międzynarodowe?
Nieustanna innowacja. Fakt, że inni tego nie zrobili, nie
oznacza, że nie da się tego zrobić. To jest mój sposób
myślenia i działania. Nie przestaniemy słuchać ludzi,
być bardzo blisko rzeczywistości i rozpoczynać projekty
zgodnie z ich opiniami oraz sugestiami. Narzuca się
zastosowanie zaawansowanych technologii, z nowym,
bardzo wzmocnionym impulsem ekologii. /
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Room Mate Alain
w Paryżu (Zdjęcie: Martin Mendez);
The Rooms of Rome, nowy koncept luxury
w Room Mate w Rhinoceros, pałacu z XVII w.
z widokiem na klasyczny Rzym, odnowionym przez Jean Nouvel;
Room Mate Bruno w Rotterdamie.
(Zdjęcie: Martin Mendez/Ludovic Magnoux); Room Mate Giulia,
w Mediolanie (Zdjęcie: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
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Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Wyjątkowość
Innowacja
Równowaga

Osiem firm wchodzących w skład PORCELANOSA Grupo zaprezentowało
najnowsze trendy w posadzkach, okładzinach, rozwiązaniach budowlanych,
kuchniach i łazienkach podczas międzynarodowych targów na powierzchni
14.000 m². W XXVI Międzynarodowej Wystawie Światowej Architektury i
Aranżacji Wnętrz wzięło udział ponad 12.000 gości z całego świata.
Od 21 do 25 stycznia, Vila-real stała się scenariuszem, w którym osiem
spółek należących do Grupo zaprezentowało na światową skalę swoje
główne nowości na 2019 rok. Międzynarodowa firma ceramiczna
fakturowała 806 milionów w 2018 r., co stanowi 3,4% więcej w stosunku
do poprzedniego roku. Celem PORCELANOSA Grupo jest „poprawa
wydajności energetycznej i zarządzania odpadami, nie tracąc z oczu
innowacji produktu”, twierdzi Mª José Soriano, dyrektor generalny
Porcelanosa, która podkreśliła znaczenie wzrostu w „zrównoważony,
stabilny sposób, bez wzlotów i upadków, które mogłyby zagrozić firmie”.
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W roku 2018, sto milionów
euro zostało przeznaczone
na obiekty przemysłowe do
przebudowy przestrzeni.
Operacja ta pozwoliła
PORCELANOSA Grupo na
przeprowadzenie działalności
produkcyjnej i ogólnego
planu inwestycyjnego,
co również doprowadziło
do utworzenia nowych
obiektów przemysłowych i
organizacyjnych.
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Porcelanosa

Venis-Starwood

W tym roku, marka Porcelanosa posiada
dwa podstawowe założenia: HIGHKER,
wielkoformatowa ceramika Premium, z
jednej strony, a z drugiej zrównoważony
rozwój, jako jeden z priorytetowych
celów firmy. W procesach produkcyjnych
stosowane są metody i kryteria szanujące
środowisko.
Stąd też wynika stanowcze postawienie
na Forest, parkiet ceramiczny składający
się w 95% z przetworzonych materiałów.
Rozwiązanie przeznaczone dla dużych
powierzchni, domów i budynków z sektora
contract, który łączy projekt z ekologią.

Estetykę miejską definiuje Venis, za
pomocą swoich kolekcji Urban i Urban
Nature. Wzory, które mieszają czystość
kamienia z gładkością cementu w
czterech kolorach: Natural, Acero, Caliza
i Black. Artic i Indic to kolejne z nowych
propozycji firmy w marmurze, na posadzki
i okładziny. PORCELANOSA Grupo
przedstawia dwa nowe modele w swojej
najwyższej jakości kolekcji ceramicznego
drewna Starwood. Z jednej strony,
kolekcja Vancouver charakteryzuje
się swoją naturalnością i podłużnymi
słojami w pięciu dostępnych kolorach
(Moka, Nude, Brown, Honey i Silver),
podczas gdy Namibia Nogal wyróżnia
się swoim cieniowaniem. W swoich
dwóch tonacjach (Ambar i Nature) nadaje
przestrzeniom osobowości.
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1. Highker Nobu Arce 19,3 x 180 cm od Porcelanosa.
2. Nowa kolekcja Studio od Porcelanosa dostarcza jasności i ruchu
dzięki swojemu błyszczącemu wykończeniu. Jego dekoracyjnie i świetlne
bogactwo pozwala tworzyć wyjątkowe przestrzenie i podstawy dla projektu
przyszłości. Dzięki formatowi 31,6 x 90 cm, okładziny z tej serii dostosowują
się do każdego profesjonalnego projektu dzięki różnym możliwościom, jakie
proponuje jego paleta kolorów: Taupe, White i Metal i jego trzy dekoracje.
Naturalny połysk bez sztuczności.
3. Okładzina Mosa Topo 120 x 120 cm, inspirowana rzeką Mosa,
od Porcelanosa.
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2

4

3

1. Urban Black 80 x 80 cm, Vancouver Brown 25 x 150 cm.
2. Posadzka Urban Natural 80 x 80 cm, okładzina
Urban Natural 45 x 120 cm.
3. Posadzka i okładzina Vancouver Nude 25 x 150 cm, kominek
Deco Limit Urban Nature Natural 45 x 120 cm.
4. Vancouver Honey 25 x 150 cm.
45
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Gamadecor

Krion®

W tym roku, jednymi z największych
wyzwań były badania technologiczne
i poszukiwanie nowych materiałów.
Pierwszą z tych zaprezentowanych
nowości jest Smart Kitchen, kuchnia
zaprojektowana z myślą o przyszłości,
która nadaje nowego znaczenia swojej
tradycyjnej koncepcji, ponieważ jej
program pozwoli użytkownikowi na
interakcję z mechanizmem i poznanie
swoich nawyków żywieniowych
lub preferencji podczas gotowania.
Inteligentne kuchnie i nowoczesne łazienki
określają przyszłość Gamadecor.
Firma wprowadziła sztuczną inteligencję
i wysokiej klasy materiały do swojego
nowego sprzętu.

Zmiany wyznaczają kroki dla Krion®, po
przyjęciu nazwy solid surface jako marki i
firmy: Krion PORCELANOSA Grupo.
Nowa specjalizacja, bardzo odmienna
od poprzedniej działalności, oraz nowy
horyzont handlowy kierują ich do sektorów
handlu detalicznego, kontraktów,
hoteli, restauracji i służby zdrowia,
ukierunkowanych na meble i sprzęt, co
prowadzi ich do opracowania nowych
kolorów, które spełniają wymagania
projektowe i funkcjonalne.
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1. Kuchnia Wabi - E9.30 Xlight
Bottega Caliza Silk,
E2.70 Sugi Black / Sugi te
- kuchnia wysokiej jakości z
Xlight Bottega Caliza Silk
z wierzchu i na blacie,
zawieszona na jednej nodze.
2. Kuchnia Smart
Kitchen - jej program
umożliwi użytkownikowi
interakcję z mechanizmem i
poznanie swoich nawyków
żywieniowych lub preferencji.
3. Łazienka Last symetryczny mebel łazienkowy,
który stawia na perfekcję i
umożliwi nam dostosowanie
go dzięki dużej ilości
wykończeń, wśród których
wyróżnia się Ocean Blue.
4. Łazienka Blind - mebel
łazienkowy, który łączy tradycję
z prostotą; zainstalowano w
nim przesuwany system zasłon
pełniących funkcję drzwi, który
przypomina meble z lat 30 lub
40-tych.
5. Łazienka Skill - piękno
prostoty, charakteryzuje się
wbudowanym bocznym
uchwytem i tacą do
układania, idealną, aby móc
przechowywać więcej w
łazience.

2

3

1. Krion® prezentuje
trzynaście nowych kolorów
poszerzających kolekcję
Luxury, Colors, Royal Series,
Colors +, Art Veins o nowości
z serii MATERIA i Colores
Ad hoc, zaprojektowane dla
dużych projektów.
2. i 3. Kolory Etna i
Messina wyróżniają się siłą
i wyrafinowaniem w kolekcji
Luxury.
4. Nowa kolekcja ARO AIR,
nowoczesna i minimalistyczna,
zrodziła się z cieszącej się
sukcesem kolekcji ARO,
obie zaprojektowane przez
walenckie studio Estudi-Hac,
które wraz z serią NEST i
SMART poszerzają ofertę
Krion Porcelanosa Bath.

4
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L’Antic Colonial

Butech

Wierna swojemu głównemu zobowiązaniu
do poszanowania środowiska
i naturze, jako źródłu inspiracji, marka
L’Antic Colonial zaprezentowała
kolekcję Lampione na XXVI Wystawie,
wraz z sześcioma różnymi wariantami:
od naturalnego dębu, po ciemniejsze
odcienie. Ponadto, dzięki kolekcjom
Sadasi i Field, odkrywa ona na
nowo rzemiosło. Sadasi to kolekcja
sześciokątnej ceramiki, a Field to mozaika
łącząca metalowe tessery z naturalnym
kamieniem.
Nawiązuje do kultury mozarabskiej i do
pierwszych zachodnich mozaik, elementy
te nadają zmysłowości i dynamiki każdej
przestrzeni wewnętrznej.

Butech realizuje w Madrycie projekt
elewacji centrum handlowego
Open Sky, w którym zostanie
zainstalowana elewacja KRION LUX 1100
o powierzchni 18.000 m2.
W tym projekcie, Dział Techniczny
Butech wykorzystał wszechstronność
Krion® i jego zdolność dostosowania
się do podwójnego wygięcia, aby
zmaterializować projekt architektoniczny
o dużej złożoności z przewagą form
organicznych.
Wraz z tym projektem, wyróżnia się nowa
kolekcja profili zgodnych z systemami
oświetlenia ledowego; doskonały
sposób na łączenie okładzin
PORCELANOSA Grupo z liniami
światła.
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1. Lampione 1L Light.
Naturalne drewno odporne
na wilgoć. Lampione
rewolucjonizuje właściwości
parkietu, ponieważ umożliwia
jego instalację i użytkowanie
w łazienkach i kuchniach.
Drewno dębowe, które po
długotrwałym doświadczeniu
przenosi fragment wieczności
do każdego projektu.
2. Lampione 1L Natural.
Lampione posiada szeroką
gamę kolorów, od naturalnego
odcienia dębu (takiego jak ten
na zdjęciu), po ciemniejsze
odcienie. Jego szczotkowane
wykończenie i duża liczba
sęków świadczą o długiej
żywotności tego ciepłego
materiału.

1. Projekt centrum
handlowego Open Sky w
Madrycie, z fasadą
o powierzchni 18.000 m2
z KRION LUX 1100.
2. Pro-corner light: jest
to profil zaprojektowany do
umieszczania w rogach ścian,
z możliwością połączenia z
okładzinami ceramicznymi.
3. Pro-mate 45 top
light: profil do oświetlenia
pod kątem 45°, idealny
do blatów kuchennych.
Może być używany do
instalacji oświetlenia LED w
połączeniach między dwiema
ścianami lub między podłogą
a ścianą.
4. Pro-light 7,5 black i silver:
profile do montażu taśm LED
o wysokości zaledwie 7,5 mm,
idealne do cienkiej grubości
ceramiki, takiej jak XLIGHT 6
mm. Dostępne w srebrnym
anodowanym i lakierowanym
na czarno aluminium.

1
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Noken

Urbatek

Firma pokazuje po raz pierwszy w swoim
odnowionym salonie wystawowym
koncepcję WaterForest, kolekcję
ECO firmy Noken, która wspomaga
ekologiczną świadomość. Firma
przygotowuje atrakcyjne i zmysłowe
doświadczenie, dzięki któremu
odwiedzający pozna, na podstawie
rzeczywistych danych, ile zużywa i
ile może zaoszczędzić dzięki gamie
produktów WaterForest.
Noken daje ważne znaczenie swoim
autorskim kolekcjom: Vitae od
Zaha Hadid, Lounge od Simone Micheli,
Mood od Luisa Vidala i Rogers Stirk
Harbour & Partners oraz Lignage od
Ramóna Esteve. Tono, zaprojektowana
przez Foster+Partners, została poszerzona
o nowe warianty, wśród których
wyróżniają się nowe zlewy, lustra i
wykończenia do baterii.
Wanna zawiera również nowy sprzęt Care.

W tej nowej edycji wystawy, Urbatek
podkreśla istotę wielkoformatowego
arkusza poprzez XTONE: Tailored Design.
Grupo zajmuje czołową pozycję w
opracowywaniu kompaktowego,
spiekanego minerału, pokazując
nieskończone możliwości, jakie oferuje
zastosowanie wielkoformatowego arkusza
w ekskluzywnych projektach w ramach
koncepcji „Tailored design”.
Jest to materiał, który dostosowuje się do
formatu. Są to linie, które powstają
przy tworzeniu przestrzeni. Synergia
między talentem i materią, aby tworzyć
wszelkie rodzaje planów: posadzki,
okładziny, schody, elewacje, meble,
blaty/lady, ruchome zamknięcia, elementy
wykonane na miarę, wszystkie rodzaje
pomieszczeni itd.
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1. Wanna Tono ze
sprzętem Care.
2. Nowy blat z wbudowaną
umywalką OXO i baterią
Lignage.
3. Bateria OXO.
4. Kolumna termostatyczna
OXO.
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1. LIEM Dark - trzeźwy, tytoniowo-szary marmur zapewnia wyjątkową
wszechstronność dzięki skrzyżowaniu delikatnych, rozgałęzionych słojów.
2. LIEM Grey - spokój i wyróżnienie w szarobrązowym marmurze, z
krystalicznymi rozgałęzieniami białego koloru, które nadają mu głębię.
3. NUBA White - mnóstwo oszałamiających drzewiastych słojów, w szarości
oraz intensywnej czerni, które przecinają się z wielką wizualną głębią,
tworząc ten wspaniały klejnot.
4. GLEM White - świeżość i ciepło w równych częściach, które oświetlają
otoczenie bogatym i zróżnicowanym tłem polarnym oznaczonym żywymi,
krystalicznymi słojami w odcieniach szarości, brązu i beżu. Dostępne w
wykończeniach Nature i Polished.
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Pozytywna energia
Wystawa, w swojej XXVI edycji, stała
się jednym z najbardziej oczekiwanych
wydarzeń w świecie architektury i aranżacji
wnętrz. Oprócz wielkich postaci ze świata
architektury i aranżacji wnętrz, a także
dziennikarzy, blogerów i influencerów,
salony wystawowe ośmiu marek Grupo
odwiedziły różne osobistości ze świata
polityki, gwiazdy i biznesmeni. Wszyscy
byli pod wrażeniem wysokiej technologii
materiałów i piękna projektu różnych
kolekcji PORCELANOSA Grupo.

6

7

1

5
2
8

9

1. Architekt Thomas
Capezzone przed
reprezentacją Le K2 Chalet,
hotelu, który zaprojektował w
Alpach Francuskich.
2 i 3. Héctor Colonques
García-Planas, dyrektor
generalny PORCELANOSA
Grupo, wraz z Cayetano
Rivera i Héctor Colonques,
prezesem PORCELANOSA
Grupo.
Na drugim zdjęciu torreador z
José Pascualem Pesudo.
4. Tenisista Roberto Bautista
Agut w towarzystwie Any Bodi.
5. Brytyjski architekt Alexander
Martin.
6. Manuel Colonques, prezes
Porcelanosa i José Bono.
7. Isabel Bonig, prezes Partido
Popular de la Comunidad
Valenciana (Partii Ludowej
Wspólnoty Walenckiej)
i dyrektor generalny
PORCELANOSA Grupo,
Mª José Soriano.
8. Jorge Belloch (projektant
wspólnych przestrzeni
wystawy L’Antic Colonial)
i Roberto Félix (szef działu
marketingu w L’Antic Colonial).
9. Projektant Pepe Cosín z
Isabel Guillén.

4
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DOM W SIERRA NEVADA, GRANADA

Światło południa
z nordyckim powiewem

Prestiżowa pracownia architektoniczna Saz Arquitectos włączyła do tego
projektu różne kolekcje głównych firm należących do PORCELANOSA Grupo.
Wielkoformatowe płytki porcelanowe, marmurowe wykończenia lub autorskie
łazienki to tylko niektóre z atrakcji tego wspaniałego domu.
Teks: PAOLA ROCCA Zdjęcia: MIGUEL RODRÍGUEZ
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Elewacja tego wspaniałego domu z
widokiem na Sierra Nevada wykonana jest
z Concrete Black Nature 100 x 300 cm
i Concrete Beige Nature 100 x 300 cm,
obu od Urbatek. Posadzka basenu została
wykonana z Maker Ice Texture C2 o
wymiarach 119 x 119 cm, od Urbatek.
Wnętrze basenu zostało wykonane z
Maker Ice Nature 119 x 119 cm, również
od Urbatek.
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Na tej podwójnej stronie
można podziwiać różne plany
zewnętrznej części tego
niezwykłego domu, zarówno
ze względu na ich koncepcję
architektoniczną, jak i wybrane
materiały. Proste linie, które
określają jego wspaniałą
strukturę, zostały wzbogacone
o różne materiały od Urbatek.
Kolekcja Savage XLight z
wykończeniem Dark Polished,
również od Urbatek, została
użyta do wykonania okładziny
dużego wewnętrznego patio.
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We wnętrzu domu - koncepcji
przestrzeni, które łączą się
i rozłączają w mistrzowskiej
grze szkieł i świateł - również
wykorzystano materiały
od Grupo Porcelanosa.
W okładzinach salonu
wykorzystano Thassos Pulido
79,2 x 79,2 cm, Boston
Bone 59,6 x 180 cm i Marmi
China XL 45 x 120 cm,
wszystkie od Porcelanosa.
Podłoga kuchni wykonana jest
z Metropolitan Antracita
44 x 66 cm, od Venis.
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D

om znajduje się w La Zubia, co oznacza „miejsce
odpoczynku” lub „pustelnię”, zgodnie z arabską etymologią.
Prawda jest taka, że ta piękna prywatna rezydencja,
położona kilka metrów od parku narodowego w Sierra
Morena w Granadzie, jest balsamem dla zmysłów. Dzieło
pracowni architektonicznej Saz to przezroczysta struktura,
z wszystkimi pomieszczeniami otwartymi na zewnątrz.
Pracownia Saz, prowadzona przez architekta Sebastiana
Zolecio Cantón, zdołała wzmocnić to potężne, naturalne
otoczenie, w pełni szanując środowisko.
W tym celu, jak to zwykle bywa w projektach pracowni,
przyjęto najwyższe kryteria zrównoważonego rozwoju i
technologii, dbając o każdy szczegół. Naturalne światło,
priorytetowy element tego projektu, oprawia i podkreśla
każdy z jego elementów. W tym celu, zostały zastosowane
rozmaite kolekcje różnych marek PORCELANOSA Grupo.
Dobrze osiągnięte połączenie białego światła z ciemnymi
okładzinami, tekstury oparte na kamieniach i marmurze,
przestrzenie otwierające się na zewnątrz, połączenie
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przestrzeni i mebli - wszystko to określa osobowość tej
prywatnej rezydencji, jako dzieła, w którym współistnieją
najwyższe poziomy doskonałości.
Pracownia Saz zaufała doświadczeniu w zakresie estetyki
i wartościom technologicznym Grupo Porcelanosa,
stosując kolekcję Thassos Pulido od Porcelanosa w
salonie oraz gres porcelanowy rektyfikowany Boston w
wykończeniu Bone. Posadzka ta inspirowana jest starymi
kamieniami, a jej zużyta tonacja nadaje industrialny
charakter przestrzeniom.
Uwzględniono również znaczenie dostosowania różnych
materiałów do użytkowania i do imponującej lokalizacji
nieruchomości. Wkłady takie jak kolekcja Metropolitan
Antracita od Venis i Ocean Caliza, również należąca do
firmy, pomagają nadać wszystkim wnętrzom współczesną
elegancję.
Białe oświetlenie, którym emanuje kolekcja Maker
Ice, kontrastuje z ciemnymi okładzinami połączonymi
z innymi, jaśniejszymi. Zewnętrzna część domu, która
została określona we wspaniały sposób prostymi liniami
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Kolekcja Maker Ice Nature
firmy Urbatek zapewnia
grę świateł o wspaniałym
kontraście, bardzo ważną
w niektórych wnętrzach
domu, takich jak kryty basen
wykonany z Maker Ice
Nature 119 x 119 cm. W
łazienkach użyto głównie
materiały i elementy od
Noken. Wyróżnia się tutaj
wanna Lounge o wymiarach
170 x 75 cm. Posadzki,
jak już zaznaczyliśmy,
zostały wykonane z różnych
materiałów od Porcelanosa
i Venis.
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W łazienkach, zarówno umywalki,
jak i toalety pochodzą z kolekcji
Essence C, Hotels i Mood,
wszystkie od Noken, oraz
zapewniają najlepsze wzornictwo
i technologię, przy zachowaniu
wizualnego bogactwa całości.
Przyczynia się do tego również
zastosowanie Krion® w blatach.
Na zdjęciu na górze, po prawej
stronie, wanna Lounge autorstwa
architekta Simone Micheli
z firmy Noken.
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w kierunku przestrzeni i basenu, jest strukturą, w której
wielkoformatowa kolekcja Concrete od Urbatek została
użyta w wykończeniach Black Nature i Beige Nature.
Kolekcja Savage XLIGHT firmy Urbatek, z wykończeniem
Dark Polished, została zastosowana do pokrycia
wewnętrznego patio.
Do łazienki wybrano miski WC wiszące z serii Essence
C, Hotels i Mood od Noken. Elegancja tych przestrzeni
ma swój punkt maksymalnej widoczności w wannie
Lounge, z ekskluzywnym wzorem stworzonym przez
architekta Simone Micheli, w którym wyróżniają się faliste
formy, zawsze w równowadze.
Blaty RAS z kompaktowego materiału Krion® i umywalki
Almond wzmacniają awangardową estetykę.
Gamadecor dostarcza meble łazienkowe IN, z
błyszczącym wykończeniem; CICLO i NEXT, oba w
matowym kolorze. Elementy, które łączą klasyczne i
współczesne wzory oraz tworzą nowy schemat projektu za
pomocą drewna, szkła i lakierów. /
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WYW IA D

CARLOS LAMELA

Optymista
w poszukiwaniu optimum
Estudio Lamela ma sześćdziesiąt
pięć lat i zostało stworzone
przez Antonio Lamela. Od jego
śmierci w 2017 roku, prowadzi je
jego syn, Carlos Lamela.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA
Portrety: ALEX DEL RIO

A

ntonio Lamela uważany jest za wybitnego
architekta, ze zmysłem handlowca, zawsze śmiałego i
chętnego do znalezienia różnych rozwiązań na problemy.
Antonio Lamela stworzył szkołę, a jego najwybitniejszym
uczniem był, bez wątpienia, jego syn.
Od czasów studenckich, Carlos Lamela towarzyszył
ojcu w jego podróżach po świecie w poszukiwaniu
innowacji i nowych możliwości. Szukali nowych
materiałów, nowych form i zaawansowanych rozwiązań
technologicznych. Najpierw wprowadzał je do własnego
studia na ulicy O’Donnell, swojego laboratorium
operacyjnego w Madrycie, które stało się przykładem
eksperymentowania.
Spotykamy się z Carlosem Lamela w nowym i
awangardowym Estudio Lamela, położonym przy alei
Arroyo del Santo. Jest powolnym, eleganckim i zadbanym
mężczyzną, bardzo sympatycznym i pogodnym. Na
pierwszy rzut oka, porządek i wszechobecny biały
kolor zaskakują we wszystkich przestrzeniach biura.
To w tym miejscu kontynuuje się dziedzictwo prac
architektonicznych, które zostawił mu jego ojciec.
Po pierwsze, z entuzjazmem pokazuje nam stare
zdjęcie pierwszego studio na ulicy O’Donnell, w którym
cały zespół architektów nosi biały fartuch - futurystyczny
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„Zdecydowaliśmy się opuścić nasze granice.
Nauczyłem się od mojego ojca. Miał słabą angielszczyznę
i, bez dostępnych obecnie komunikatów, był on
w stanie budować w kilku krajach w latach 70-tych”.
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Na tej podwójnej stronie i zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
Carlos Lamela w swoim studio w Madrycie; wnętrze lotniska Schiphol
w Amsterdamie; imponujący widok centrum obsługi telefonicznej
Querétaro, zbudowanego w 2006 roku w mieście Meksyk, jednego
z najbardziej zaawansowanych centrów obsługi telefonicznej na świecie.
Centrum Canalejas, najbardziej oczekiwane dzieło w Madrycie, kolejny
symboliczny i luksusowy budynek w stolicy.

znak narzucony przez jego ojca, który lubi podkreślać
w rozmowie, którą prowadzimy o historii studio,
jego ewolucji w kryzysie, osobistej wizji i jego
prognozowaniu przyszłości zawodu oraz ludzkości.
Po emblematycznym dziele madryckiego
lotniska, zakończonym w 2016 r., w jaki sposób
określasz ewolucję projektów, które rozwijały
się od tego momentu i przez cały kryzys, jaki
miał miejsce w architekturze?
Zawsze mówię w kategoriach zespołu, ponieważ
dobry zespół jest główną częścią naszej pracowni.
Przed kryzysem było nas około stu trzydziestu
architektów, zostało nas trzydziestu, a teraz mamy
już prawie sto osób. Kryzys nie musi być negatywny,
posiada element reorganizacji, a może nawet
wprowadzania porządku. Wydajność jest osiągana,
gdy zespół jest dobrze nasmarowany i działa w
zgodny sposób, ważne jest osiągnięcie równowagi.
Kryzys ten był bardzo trudny w Hiszpanii, ale
pomógł wprowadzić zmiany w zastanych systemach,
zmienił się model i wszyscy musieliśmy ewoluować.
Wielu kolegów po fachu wyemigrowało, znalazło
schronienie w nauczaniu, poddało się recyklingowi
lub opuściło zawód.

Jego deską ratunkową była internacjonalizacja.
Jakie wartości doprowadziły go do wprowadzenia
swojej pracy w innych krajach?
Zdecydowaliśmy się opuścić nasze granice. Nauczyłem
się od mojego ojca. Miał słabą angielszczyznę i, bez
dostępnych obecnie komunikatorów, był on w stanie
budować w kilku krajach w latach 70-tych.
W naszym przypadku, zostaliśmy wyrzuceni, staliśmy
się elastyczni, zwinni i dostosowaliśmy się do okoliczności,
otworzyliśmy pracownie, a następnie zamknęliśmy je na
Bliskim Wschodzie, w Gwinei Równikowej lub Szanghaju,
każdy przypadek był inny i stawiliśmy czoła każdej
przeciwności z pozytywnością i kreatywnością. Kiedy
możliwości zmniejszały się, wycofaliśmy się. Jesteśmy
realistami, nie zakotwiczamy się w żadnej okoliczności.
Obecnie posiadamy biura w Meksyku, Rotterdamie,
Polsce i Madrycie.
Jakie są twoje obecne wyzwania?
Najważniejsze z nich to lotnisko Schiphol w Amsterdamie,
dzieło, które wyróżnia się ze względu na trudności
techniczne i jego doniosłość, które wykonujemy wspólnie
z pracownią Kaan. Dla nas projekt Colonial w Méndez
Álvaro jest transcendentalny. Będą to dwa budynki biurowe
i budynek mieszkalny, które nadadzą sens nowemu

„ Bardzo ważne jest dla nas zarządzanie
zasobami: możemy być bardzo kreatywni, ale musimy
osiągać pewne cele i być opłacalni.”
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Na podwójnej stronie i zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
niektóre prace Estudio Lamela, na przykład: wspaniała wieża Astro, synonim
zrównoważonej i wydajnej architektury w Brukseli.
Budynek Torre Caja Badajoz, który składa hołd krajobrazowi Estremadury
i spektakularna siedziba Nestlé w Warszawie.

„Wierzę w człowieka, zawsze wiedzieliśmy,
jak wydostać się z trudności, nawet jeśli zajęło to lata.
Nie wierzę w linię myślenia, która zamyka się
w egzaltacji, że jakakolwiek dawna formuła była lepsza”.

sposobowi budowania miasta. Bardziej zintegrowany
sposób na nowe sposoby pracy i życie w mieście. Ten
rozwój jest częścią bardzo głębokiego badania i wiemy, że
posiada wiele elementów, które zmienią go w przykładowe
dzieło, które zmieni mentalność.
Czy innowacja jest silnikiem samym w sobie
podczas projektowania?
Bardzo ważne jest dla nas zarządzanie zasobami: możemy
być bardzo kreatywni, ale musimy osiągać pewne cele i
być opłacalni. Zasadniczo, jesteśmy realistami, chociaż
dajemy również wolną rękę niektórym eksperymentom,
w pewien sposób uciekamy od sztywności i pozwalamy
porwać się różnorodnemu spojrzeniu na architekturę.
W tym celu, pomagają bardzo innowacje firm takich jak
Grupo Porcelanosa i konieczne jest wspieranie tych
firm, ponieważ prowadzą badania i zapewniają najwyższej
jakości wyniki. Mój ojciec był innowacyjnym człowiekiem,
na przykład, zafascynowany był Japonią, jej schludnością,
porządkiem i sposobem tworzenia pomysłów i pracy.
Wprowadził wiele z tych pomysłów w Hiszpanii w bardzo
skomplikowanym czasie. Obecnie nasz zespół jest ciekawy
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i poszukuje nowości, a, jednocześnie, jesteśmy bardzo
racjonalną pracownią, stąpającą twardo po ziemi.
Jak widzisz przyszłość architektury?
Jak powiedziałem, zawsze z punktu widzenia optymizmu
operacyjnego. Wierzę w człowieka, zawsze wiedzieliśmy,
jak wydostać się z trudności, nawet jeśli zajęło to lata. Nie
wierzę w linię myślenia, która zamyka się w egzaltacji, że
jakakolwiek dawna formuła była lepsza.
W Hiszpanii wciąż musimy się wiele nauczyć i
przyswoić, chcemy robić wszystko za pomocą niewielu
środków, musimy mieć jasną świadomość średnio- i
długoterminowych inwestycji, istnieje pewien brak kultury
i wrażliwości, „uderzenie” wyrządziło durzą szkodę,
poważniejsze lub drobniejsze zniszczenia, to, co można
osiągnąć łatwo i bez wysiłku, i co nie kosztuje zasobów, jest
niemożliwe i nikczemne.
W każdym razie, przyszłość będzie bardzo dobra,
jestem entuzjastą mojego zawodu i mojego kolektywu,
wierzę w nowe pokolenia i nowy sposób myślenia, bycia
i komunikowania się, które sprawią, że będziemy żyć w
autentyczny i zaangażowany sposób./
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Używając topografii i modelując światłem, ten dom,
który jest dziełem braci Francisco i Manuel Aires Mateus,
otwiera się na krajobraz portugalskiego Alentejo.
Znajduje się nad jeziorem Alqueva w Monsaraz.
Zdjęcie: João Guimarães.

Portugalska architektura współczesna
olśniewa świat od wielu lat. Czystość
i funkcjonalność łączą się w elicie
architektów, którzy są siłą napędową
międzynarodowej architektury.
Szkoła w Porto przechodzi z
mistrza Távora na jego ucznia i
współpracownika Álvaro Siza, a
z niego na Eduardo Souto de
Moura, z mocnym zaangażowaniem
społecznym. Lizbona stymuluje nowe
pokolenie z siłą i jego głównymi
przedstawicielami: Francisco
i Manuel Aires Mateus. Wspólnie
wykazują głęboką miłość do ziemi i
posiadają wizję szacunku i dialogu
z otoczeniem, z wcześniej istniejącymi
korzeniami i doświadczeniami, nawet
jeśli byłoby to w sposób koncepcyjny.
W trójkę nakreślają drogę, która
wskazuje na wyjątkowość i
odmienność, jak również innowacyjne
zastosowanie materiałów.
Álvaro Siza i Eduardo Souto de
Moura, obaj zdobywcy nagród
Pritzker w dziedzinie architektury,
nadal są aktywni i podejmują się
nowych sposobów budowania,
spokrewnionych z linią rzeźbiarską,
którą realizują bracia Aires Mateus,
pryzmy i gry światła, które łączą się ze
swoimi współczesnymi mistrzami w
poszukiwaniu poezji.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA

Specjalnie z Portugalii
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Architektura poetycka
71

Álvaro Siza Vieira
i jego zbiorowa wizja

„Nie ma jednej linii, ani konkretnej formy
tworzenia architektury. Na początku moich
projektów zawsze ważny jest rysunek,
jako kanał pierwszych pomysłów”.

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara,
Biblioteka Miejska
w Viana do Castelo,
front budynku Novartis
Campus, Casa do Pego
i Amore Pacific Campus.
Zdjęcią: Fernando
Guerra.

Sześćdziesiąt lat kariery z takim wpływem jest trudne do
podsumowania w całości, ale należy podkreślić głęboki ślad,
który zostawił w każdym ze swoich dzieł i wpływ, jaki ma na
pokolenia minione i obecne. Został opisany, jako architekt
wrażliwy na wspólnotę, teren, krajobraz, w szczególności
za względu na dyspozycję pomieszczeń i przeplatanych
poziomów, które uwidaczniają ruch i wagę światła. Wyjątkowa
jest jego koncepcja poetycka przestrzeni, która była szeroko
analizowana w jego biografii „Álvaro Siza, Profession Poetica”,
autorstwa Pierluigi Nicolin. Zbiór jego dzieł nie może zostać
sklasyfikowany z uwagi na różnorodność. W żadnym
momencie starał się on podążać za jedną linią koncepcyjną, a
jego dzieła nie da się opisać w obrębie stałych kanonów. Jego
chęć służby społeczeństwu była dla niego fundamentalna, tak
samo jak uwzględnienie potrzeb zbiorowości. Najpierw jego
inspiracją był profesor Távor, a następnie była fascynacja Aalto,
do których zawsze odnosi się podczas swoich wykładów i
zajęć, w których podkreśla rytuały koncepcji nowego dzieła:
„Nie ma jednej linii, ani konkretnej formy tworzenia architektury.
Na początku moich projektów zawsze ważny jest rysunek,
jako kanał pierwszych pomysłów”. Jedną z jego najbardziej
zakorzenionych obsesji jest dom i konstrukcja mieszkalna,
wzniesiona żeby o nią dbać, a jego tekst „Żyć domem” jest
refleksją nad tym, jak przemyśleć dom, żeby żyć w nim z
łatwością. „Żyć w domu jest pracą na cały etat. Jego właściciel
jest jednocześnie strażakiem, pielęgniarzem i ratownikiem:
posiadł wszystkie sztuki”, jest to jeden z jego powtarzających
się pomysłów, jak również bliskość do przyrody, jako wpływ
na formę budowania, bardziej organiczną w postaci i esencji.
Wśród dzieł fundamentalnych znajdują się baseny das mares,
restauracja Boa Nova, nowy obiekt Fundación Serralves,
Wydział Architektury Uniwersytetu w Porto, Muzeum CGAC w
Santiago de Compostela i kościół Marco de Canavezes.
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Bracia Aires Mateus
i ich pryzmy

„Prostymi elementami są nasz silnik,
mury, okna, dachy, które łączą się w niezwykły sposób,
mając na względzie fakt, iż dla nas forma nigdy
nie jest końcem samym w sobie, jest konsekwencją”.

Bracia Francisco Aires Mateus i Manuel Aires
Mateus (w tej kolejności na zdjęciu na górze) ukończyli
architekturę pod koniec lat osiemdziesiątych w
Lizbonie i obecnie są propagatorami nowej architektury
portugalskiej na świecie. Przejmują pałeczkę od
swoich poprzedników, Siza i Souto de Moura, oraz
przemieszczają się do liryki architektury. Minimalizm
doprawiony planami pryzm, które tworzą ze światłem.
Linie syntetyczne, prawie graficzne, które się
rozszerzają, bez większego ornamentu, w przestrzeni
wewnętrznej i zewnętrznej. Wśród ich kreacji
artystycznych znajdują się liczne dzieła prywatne, takie
jak dom w Alenquer, dom na wybrzeżu w Alentejo i
dom Brejos w Azeitão, a także dzieła publiczne, takie
jak Rektorat Uniwersytetu Nova, Muzeum Architektury i
budynki biurowe w Lizbonie, Ośrodek Kultury w Sines,
muzeum Faro w Cascais oraz księgarnia w Almedina.
Wśród szerokiego wachlarza ich ostatnio
zbudowanych dzieł wyróżniają się dwa z projektów:
centrum spotkań w Grândola (2016) w Portugalii
i Wydział Architektury w Tournai (2017) w Belgii.
„Staramy się zastosować nowe materiały i odmienne
podejście, żeby osiągnąć wyniki, które dostosowują
się do naszej wizji konkretnej przestrzeni, którą się
zajmujemy. Prostymi elementami są nasz silnik, mury,
okna, dachy, które łączą się w niezwykły sposób
mając na względzie fakt, iż dla nas forma nigdy nie jest
końcem samym w sobie, jest konsekwencją”.
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Podążając zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara,
budynek AMA w
Lausana. Budynek
komunalny.
Zdjęcie: Nelson Garrido.
Centrum Sztuki
Współczesnej Olivier
Debré. Zdjęcie: Benoît
Fougeirol.
Dom w Melides.
Zdjęcie: João Guimarães.
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Eduardo Souto de Moura
i jego konteksty
„Dobrą architekturą jest ta, która wychodzi od
poprzedniej kontynuacji i wnosi coś do tego, co ma
przed sobą. Próbuję ułatwić życie osobom, które
otaczają moje dzieło, a jednocześnie staram się, żeby
miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie”.

Jest jednym z najbardziej uznawanych architektów
swojego pokolenia. Zdobywca nagrody Pritzker w 2011,
rozpoczął karierę zawodową pracując z Álvaro Siza w
jego pracowni. Rygor i precyzja są dwiema cechami, które
dominują w jego pracach.
Wpływ Mies van der Rohe jest u niego widoczny, przede
wszystkim, we wrażliwości na kontekst i w wyborze
autochtonicznych a jednocześnie innowacyjnych materiałów:
murarstwo kamienne, hartowane szyby, beton, drewno i stal
układają się warstwowo w jego dziełach, które pokazują,
w każdym przypadku, wielkie bogactwo niuansów, które je
charakteryzują.
Wśród jego głównych dzieł należy wyróżnić rynek miejski
w Braga, domy w Nevogilde w Porto, które wyróżniają się
ze względu na prowadzenie potężnych murów, przestrzeni
w ciągu części wewnętrznej i zewnętrznej, oraz rozumienie
przyrody w bezpośredniej harmonii z architekturą; dom
mieszkalny dla Quinta do Lago, w Algarve, w którym
powraca do elementów architektury z południa Portugalii;
oraz dom w Alcanena w Torres Novas. Należy również
wspomnieć o budynkach na la rúa da Vilarinha (1986), w
Porto, bardzo reprezentacyjny przykład wrażliwości Souto de
Moura, żeby znaleźć równowagę w architekturze i przyrodzie.
Daleki od spektakularności architektów-gwiazd, w swoim
stylu szuka harmonii dzieła z otoczeniem. Złożony proces
twórczy, w którym dużą wagę odgrywa dostosowanie do
kontekstu, w którym jest osadzany; dla niego architekt musi
widzieć i rozumieć kody miejsca, żeby je przetwarzać. Souto
de Moura otrzymał honorowe uznanie za całokształt pracy
zawodowej w ramach VII Nagród w dziedzinie Architektury
i Aranżacji Wnętrz od PORCELANOSA. „Dobrą architekturą
jest ta, która wychodzi od poprzedniej kontynuacji i wnosi
coś do tego, co ma przed sobą. Próbuję ułatwić życie
osobom, które otaczają moje dzieło, a jednocześnie
staram się, żeby miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie.
Jeśli chodzi o przyszłość, stawiam na zachowanie „form”
i uważam, że będzie miała miejsce wielka ewolucja w
stosowanych materiałach”, komentuje dla LifeStyle. /
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Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, budynek w Señora de la Luz, w Porto.
Muzeum Miejskie Abade Pedrosa i Międzynarodowe Muzeum Rzeźby Współczesnej. Zdjęcie: Luis Ferreira Alves.
Kaplica w Watykanie wykonana dla Biennale z Wenecji. Zdjęcie: Alessandra Chemollo.
Kompleks Las Lagunas 7 Miast (Azory). Zdjęcie: Luis Ferreira Alves.
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ROYAL GARDENS W BUDVIE, W CZARNOGÓRZE

Nowe fale

Całkowicie przełomowy budynek na południu Czarnogóry,
z Morzem Adriatyckim dominującym w życiu i podnoszącym nowe kształty
architektoniczne dla nowych czasów na Bałkanach.
Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: SLAVEN VILUS

Elewacja wykonana z Krion® jest najbardziej charakterystycznym elementem tego budynku.
Stanowi ona 2.200 m², które wraz z 3.000 m² Airslate firmy L’Antic Colonial tworzą
architektoniczną całość, która określi panoramę nadmorskiego miasta Budva w Czarnogórze.
78

79

Łącznie wykorzystano ponad
10.000 m² ceramiki. Naturalny
kamień od L’Antic Colonial
i naturalny parkiet również
od L’Antic Colonial.
XLight Premium został użyty
w recepcji i korytarzach.

P

racownia architektoniczna Mitarh stworzyła ten spektakularny projekt na wybrzeżu Adriatyku, w
południowej Czarnogórze. Jego autorzy, Branislav Mitrovic i Jelena Kuzmanovic, chcieli znaleźć inną
koncepcję przestrzenną w zagęszczeniu miejskim centrum Budvy, gdzie prawie nie ma budynków
ze szkła i betonu. Dostarcza on nową jakość i głębię dzięki swojej formie architektonicznej oraz
strukturalnej organizacji poziomów przestrzennych. Oprócz wzrostu wymiarów, kształtu nawy i bieli
śródziemnomorskiego budynku, głęboki taras z zielonymi ogrodami umożliwia podkreślić i powiązać
wrażliwość nastroju wybrzeża poprzez współczesną interpretację poziomego ogrodu. Patrząc od
morza, z przystani, poziome linie białego Krion® przerywane są głębokim odcieniem pełnym zieleni.
Jest to wyraźny, ale zminimalizowany zarys obiektu, który pozwala na
zintegrowanie struktury z podnóżem wzgórza Spas. Objętość budynku
jest przerwana przez strukturę tarasów z bardzo zaznaczonymi liniami.
Odzwierciedlają one wszystkie cechy wybrzeża: ostrość i kontrast, biel na
tle głębokiego cienia, roślinność i życie na tarasie, poziome przełamanie
pionowej masy i szeroki widok na morze. Struktura i tożsamość
regionu śródziemnomorskiego są jednocześnie zawarte w koncepcji
architektonicznej obiektu, który sam w sobie rozszerza przestrzeń
o bardzo miejskim charakterze. /
Praktycznie cały materiał budynku pochodzi od PORCELANOSA Grupo.
Wykonano 190 łazienek z Noken (baterie, toalety).
Ceramika pochodzi od Porcelanosa i Venis. Kuchnie i meble pochodzą od Gamadecor.
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ONE HEART MEDICAL CENTRE / ONTARIO, KANADA

Gwarancja dobrobytu
Spokój i dobrobyt pacjenta to dwa
priorytety, które klinika One Heart Medical Center
zastosowała w tej przestrzeni,
w której wykorzystano różne materiały firmy
PORCELANOSA Grupo, bardzo obecnej na jej salach.
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N

iniejsza klinika w Ontario (Kanada) zdołała znaleźć
się wśród standardów maksymalnej doskonałości pod
względem wyboru różnych kolekcji od PORCELANOSA
Grupo, wyselekcjonowanych przez pracownię C&PARTNERS
Arquitects, która doceniła innowacyjność i zdolność
wykorzystania materiałów w środowisku klinicznym. Wyróżniają
się tutaj kolekcje ceramiczne od Porcelanosa i Venis; łazienki
i urządzenia od Noken; duża porcelanowa płytka od Urbatek
i mineralny kompakt Krion®.
Każdy z tych produktów uzupełnia wspaniałe usługi
medyczne centrum. Innowacja, wysoka wydajność techniczna
i higieniczna oraz trwałość kolekcji PORCELANOSA
Grupo umożliwiły konsolidację zindywidualizowanej
pomocy i maksymalnego poziomu komfortu we wszystkich
pomieszczeniach.

W klinice One Heart Care
wszystko zaprojektowane
jest z myślą o spokoju
i komforcie pacjentów.
Z szerokiej i jasnej recepcji,
w której blacie zastosowano
mineralny kompakt Krion®,
różne przestrzenie łączą
czystość marmuru i ciepło
drewna z takimi materiałami,
jak Carrara Blanco od
Porcelanosa, XLight
od Urbatek i ceramiczne
drewno Starwood,
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Na bardzo starannie
zaprojektowanych salach i
korytarzach, podłogi Rodano
z wapiennym wykończeniem
od Porcelanosa lub
Madagascar od Venis.
Techniczna czystość kliniki
podkreślona jest w wyborze
okładzin, na przykład dzięki
efektowi marmuru Carrara
Blanco firmy Porcelanosa
i różnym opcjom XLight
White firmy Urbatek.
W łazienkach, baterie od
Noken, umywalki z Krion
Solid Surface i blaty B210
od Krion® sprawiają, że
całość jest przykładem
maksymalnej doskonałości
sanitarnej.

Marmur został wybrany, aby określić projekt niemalże
wszystkich sal medycznych; czystość jego chromatycznych
zwojów sprawia, że kolekcje Carrara Blanco od Porcelanosa
i XLight Kala White Polished oraz XLight Lush White Nature
od Urbatek naśladują z wielką dokładnością żyłki i tekstury
tej skały. Właściwości techniczne ceramiki zwiększają jasność
przestrzeni i osiągają to, czego poszukiwała pracownia
architektoniczna: przesłanie doskonałego technicznie spokoju.
Ten chromatyczny spokój określa również dzieła
Rodano z wapiennym wykończeniem (Porcelanosa) lub
Madagascar (Venis) w białym wykończeniu. Kolory ziemi i
beżu podkreślają pożądany efekt.
Również drewno jest bardzo obecne w tej klinice.
Kolekcja XLight Wild Grey od Urbatek umożliwia
odtworzyć kształty tysiącletnich drzew. Linia podążająca
za ceramicznym drewnem Ice Minnesota od Starwood,
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którego odcień Moka prowadzi nas bezpośrednio do
określenia przestrzeni z drzewami takimi jak buk lub dąb.
Mineralny kompakt Krion® został zastosowany w
umywalkach, w blacie B210 i w ladzie recepcji. Dzięki
wysokim właściwościom higienicznym i braku porowatości,
Solid Surface doceniana jest każdego dnia z większą
siłą w sektorach sanitarnych, które logicznie wymagają
określonych warunków środowiskowych. Krion® jest
również powszechnie stosowany ze względu na swój
antybakteryjny skład, wysokie właściwości antyseptyczne
i łatwość czyszczenia. Ponadto, zapobiega gromadzeniu
się odpadów i mikroorganizmów, które mogą zaszkodzić
zdrowiu pacjenta w miejscach wymagających szczególnej
uwagi. Korzyści, które dzieli z Noken, którego produkty
posiadają wymagające certyfikaty jakości i technologię,
która szanuje ten rodzaj otoczenia. /
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CARLET CASA

Pionowość
w poszukiwaniu esencji

N

W Hiszpanii, w walenckim miasteczku Carlet, zbudowany został ten jednorodzinny
dom, zaprojektowany przez studio VIC Projects i wykonany przez firmę budowlaną Tormo-Sil.
Projekt, który daje absolutne znaczenie światłu Morza Śródziemnego.
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Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: ADRIÁN MORA MAROTO

Po lewej stronie, elewacja XLIGHT Bone Nature
i Basic Lava, 50 x 100 cm, od Urbatek.
Na górze, basen z nawierzchnią z Ascot
Teca, 29,4 x 120 cm, od Porcelanosa.
Po prawej stronie, obok pionowego ogrodu, posadzka
Ascot Teca, 19,3 x 120 cm, od Porcelanosa.

a południe od Walencji i kilka kilometrów od
Albufera, w mieście Carlet, wznosi się ten wyjątkowy
w swoim otoczeniu budynek. Światło jest ważnym
elementem schematu jego projektu. LifeStyle rozmawia
z projektantem wnętrz Víctorem Mollá z pracowni VIC
Projects i Davidem Tormosilem z firmy budowlanej TormoSil, aby dowiedzieć się więcej o tym projekcie. Víctor Mollá
mówi nam, że próbowali odzwierciedlić w domu ducha
jego właścicieli. Indywidualne podejście do projektów,
zwłaszcza mieszkalnych, jest jednym z głównych celów
jego pracowni, „doświadczenie zamieszkiwania
w danym miejscu jest bardziej wzbogacające, gdy
czujesz się jego częścią”.
Lokalizacja i budynki otaczające ten dom są
przeszkodą, którą trzeba było rozwiązać, a Victor
zdecydował się polegać na koncepcji pionowości.
Wznosząc się na samym domu, jak drzewo rosnące w
poszukiwaniu światła słonecznego: „Dom mruży oko w
swoim wyjściu na zewnątrz dzięki obudowie z pionowymi
listwami, które ukrywają bezpośredni widok z ulicy”.
Światło jest elementem warunkującym całość.
Południowo-wschodnia orientacja głównej elewacji próbuje
zebrać promienie światła wytwarzając pionowe rozdarcia,
aż do ziemi, dla uzyskania większego wkładu światła.
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W kuchni, posadzka Portland Caliza od
Porcelanosa; meble kuchenne
od Gamadecor, Lacada Blanco Mate, z bateriami
Blanco Linus; specjalny blat Krion Lux.
Poniżej, po prawej stronie, posadzka Ascot Teca
od Porcelanosa, obok schodów.
Poniżej, pośrodku, posadzka HTR LINKFLOOR
od L’Antic Colonial.

Dla projektanta wnętrz jest ono jednym z podstawowych
elementów: „Czystość pomieszczeń i ich elementy
budowlane są jedną z naszych cech charakterystycznych,
które oferują jednocześnie przytulną atmosferę, a, przede
wszystkim, bardzo ostrożne oświetlenie, z wyróżniającymi
się elementami, specjalnie dobranymi do tego projektu”.
Najważniejszym punktem jest taras z basenem na
najwyższym piętrze, gdzie można cieszyć się naturalnym
światłem, które oferuje klimat śródziemnomorski, aby kąpać
się i opalać w spokoju.
Wyróżnia się tutaj sztuczne oświetlenie pośrednie,
które wzmacnia elementy takie jak zawieszone schody,
teksturowana ceramika lub naturalne drewno mebli.
Linie światła łączą się z wiszącymi lampami, które bawią
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się nieważkością, pozostawiając je zawieszone na
kablach i prawie niezauważalne dla oka. „W ten sposób,
stworzyliśmy autentyczne wrażenie świetlne podczas
przemierzania domu i zabawy ze wszystkimi jego
możliwościami”, mówi Víctor Mollá. Budowniczy, David
Tormosil, również wskazuje schody, jako jedne z głównych
elementów domu i dodaje: „Wybraliśmy materiały od
PORCELANOSA Grupo, ponieważ są one bezpiecznym
zakładem i doskonale uzupełniają naszą pieczęć - jakość”.
Víctor Mollá potwierdza ten aspekt: „Wybraliśmy materiały
PORCELANOSA Grupo nie tylko ze względu na ogromną
różnorodność, jaką nam oferują, ale także ze względu
na jakość, trwałość i różne możliwości estetyczne.
Wiedzieliśmy również, że nie będzie to problemem,
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Po prawej stronie, łazienka
z okładziną Egeo od Porcelanosa;
kolumna łazienkowa Look Basic
od Systempool.
Poniżej, po lewej stronie,
Crystal White od Venis.
Poniżej, pośrodku, Marmi China
od Porcelanosa; umywalka
Kole od Systempool; zestaw
natryskowy Hotels i jednouchwytowa
bateria od Noken.

ponieważ jest to firma, która wzbudza dużo zaufania
podczas pracy”.
Kolejnym uderzającym elementem domu jest pionowy
ogród na górnym tarasie, o którym komentuje projektant
wnętrz: „Pionowy ogród zapewnia większe poczucie
komfortu, biorąc pod uwagę, że kontekst, w którym
znajduje się dom, jest nieco wrogi. To zobowiązanie do
połączenia z naturą jest obecne w prawie wszystkich
naszych projektach”. Niniejsze rodzaje powiązań
zmysłowych są wzmocnione przez wybór materiałów:
„Materializacja projektów jest tym, co ostatecznie nadaje
charakter i osobowość przestrzeniom, ponieważ to
tam zmysły zaczynają otrzymywać informacje z różnymi
kombinacjami tekstur, kolorów, temperatury, a nawet
zapachów. Dobry wybór materiałów to różnica między
sukcesem lub porażką w przekazaniu pomysłu na projekt”. /
Twórcy VIC Projects, od lewej do prawej: Carlos Laborda Collado,
Cristina García de Lamo i Víctor Mollá Tortosa.
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SALON WYSTAWOWY PORCELANOSA

R

Miejsce do oglądania
i dotykania

emont przeprowadzony na powierzchni 900 m² ma
na celu stworzenie przestrzeni dostosowanej do nowych
nawyków zakupowych, gdzie wszystko wystawione jest w
celu odczuwania i reagowania na emocje. Jest to projekt
DOBLEESE Space&Branding, pracowni zajmującej się
architekturą, aranżacją wnętrz i projektem korporacyjnym,
kierowanej przez Sarę Sánchez.
Salon wystawowy, w którym osiem firm z
PORCELANOSA Grupo zostało zaprezentowane za
pomocą scenariuszy przedstawiających ostatnie nowości,
oraz oferuje od kuchni, łazienek, ceramiki, kamieni
naturalnych i drewna po rozwiązania konstrukcyjne w
ramach wystawy, której głównym bohaterem jest produkt.
Architektura zakrzywionego na jednym z końców piętra
zachęca do przejścia się po nim dzięki przemyślanej
i intuicyjnej dystrybucji. W ten sam sposób, duże

Nowy salon wystawowy Grupo, znajdujący się w
dzielnicy handlowej Sedaví, w Walencji, przedstawia
całkowicie odnowiony wizerunek, w którym dominują,
projekt, innowacja i wyrafinowanie.
Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: TONI MARÍN

Salon wystawowy w Walencji
został zaprojektowany przez
DOBLEESE Space&Branding,
pracownię zajmującą się
architekturą, aranżacją wnętrz
i projektem korporacyjnym,
pod kierownictwem Sary
Sánchez. Specjalizuje się
w tworzeniu przestrzeni
przeszacowanych przez
filozofię marki, współpracując
z dużymi międzynarodowymi
firmami konsumenckimi.
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otwory elewacji otwierają na zewnątrz pomieszczenia,
zaprojektowane i stworzone w celu generowania
bezpośredniej atrakcyjności produktu. Klatka schodowa
umożliwia poruszanie się po obwodzie, gdzie cała
kolekcja toalet i przycisków Noken widoczna jest przez
nachylone ściany.
W miarę zarysowywania się pietra, prezentowane są
różne przestrzenie łazienkowe z zastosowaniem ceramiki,
mozaiki, naturalnego kamienia, porcelany, a nawet
mikrocementu.
Duży portyk prezentuje całą kolekcję naczyń, ekranów
i baterii prysznicowych, ustępując miejsca platformie
wykonanej z Krion®, w której widoczne są umywalki
stojące i wanny.
Wielkoformatowy videowall wita klientów na drugim
piętrze, pokazując najnowsze osiągnięcia i służąc jako
wsparcie dla Grupo poprzez wirtualną interakcję z
alternatywnymi wykończeniami. /

Ceramoteca, składająca się
z ponad 500 eksponatów,
dostępna jest przed
dużym stołem pracowni
przygotowanym do tworzenia
paneli produktowych,
które pomagają klientowi
wizualizować i tworzyć
kompozycje swojego projektu.
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PROJE K T Y / LOT N I S KO F I U M I C I N O , R Z Y M

Krion® to najczęściej wybierany materiał
ze względu na swoją estetykę i trwałość
Lotnisko Fiumicino, z ruchem lotniczym, który może
poszczycić się jedną z największych częstotliwości na
świecie, jest całkowicie przekształcane z najwyższą jakością
techniczną i środowiskową, pod nadzorem architekt
Giovanny Pontecorvo, wielkiej profesjonalistki, która wybrała
Krion® w konkretnych pomieszczeniach.

Architekt Pontecorvo jest
odpowiedzialna za ten
wspaniały projekt, w którym
Krion® został użyty w różnych
obszarach, takich jak blaty
stanowisk odprawy biletowobagażowej.
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Jakie wymagania skłoniły cię do wyboru materiału
takiego jak Krion® do tego projektu?
Realizacja prac na lotnisku musi spełniać bardzo surowe
wymagania. Właściwości estetyczne i trwałość materiałów
są bardzo ważną decyzją. Stanowisko do odprawy
biletowo-bagażowej, musi być wytrzymałe, zachowując
estetyczne i funkcjonalne właściwości przez ponad 20 lat.
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Dlatego też, wybrane materiały muszą mieć szczególne
właściwości dotyczące higieny i konserwacji. Innym
bardzo ważnym aspektem tego typu przestrzeni jest
odporność na ogień, przestrzegając bardzo surowych
wymagań. Równowaga środowiskowa nabiera coraz
ważniejszej roli, dlatego preferowane są materiały o
pozytywnym wpływie na środowisko. Również koszty
wykonania muszą być konkurencyjne.
Jakie są zalety Krion® w porównaniu z innymi
materiałami?
Sprawdziliśmy, że materiał spełnia wymagania
omówionych powyżej punktów. Estetyka, trwałość,
czystość, odporność na ogień, pozytywny wpływ na
środowisko i konkurencyjne koszty.
Jak przebiegał proces wyboru materiału? Czy
już go znałaś, znalazłaś go, czy może został ci on
polecony?
Został mi on polecony przez CCM, którzy wykonali blaty
stanowisk odprawy biletowo-bagażowej.
Trwałość, czystość,
wytrzymałość, walory
estetyczne i możliwość
dostosowania do przestrzeni
takich jak lotnisko czynią
Krion® materiałem
wybieranym przez wielkich
architektów.

Czy korzystałaś z Krion® w innym projekcie? Czy
nadal będziesz go używać? Dlaczego?
Projekt stanowisk odprawy biletowo-bagażowej na w
terminalu jest dla nas projektem pilotażowym, który
zostanie opracowany na dużą skalę. Chcemy wykorzystać
materiał do realizacji blatów stanowisk odprawy biletowobagażowej na wszystkich terminalach i, na pewno,
będziemy go brać pod uwagę przy innych projektach.
Jego użycie w przyszłości będzie zależało od oceny
wydajności materiału w nadchodzących miesiącach.
Doświadczenie zawodowe i projekty wykonane
przez architekt Giovannę Pontecorvo.
Dzięki bardzo solidnemu doświadczeniu w projektowaniu i
realizacji prac w sektorze lotniskowym, architekt Giovanna
Pontecorvo rozpoczęła swoją karierę w Sociedad
de Proyectaciones w Grupo Aeropuertos w Rzymie i
sukcesywnie realizowała różne zamówienia na utrzymanie
robót budowlanych i rozwój nowych infrastruktur. Obecnie
jest ona odpowiedzialna za wszystkie prace związane
z remontami terminali i oznakowaniem. Wykonała wiele
prac, które przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego
poziomu jakości lotniska Fiumicino, łącząc aspekty
funkcjonalne z silną charakterystyką i estetyczną
innowacją. Wśród ostatnio wykonanych prac możemy
zwrócić uwagę na całkowitą restrukturyzację oznakowania
terminali, nową powierzchnię kas biletowych na terminalu
3, nowy projekt stref bezpieczeństwa, nowe obszary
kontroli paszportów i strefy do pracy dla pasażerów
strefy Schengen. /
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Firma Europam S.p.a. (www.europam.it), stale rozwijająca się w sektorze
naftowym, otwiera nowe biura w sąsiedztwie swojej pierwotnej siedziby.
W tym projekcie, firma zaufała architektowi Gabriele Manara Cevasco, który
zaprojektował, przygotował i zarządzał całą pracą. Budynek posiada powierzchnię
1.200 m² i rozmieszczony jest na dwóch piętrach, które posiadają dodatkowo
garaże o powierzchni 900 m² z dostępem przez rampę. Nowe biura mają oryginalny
i przyjazny kształt postawy piramidy.
Oba piętra, każde o powierzchni 600 m², rozciągają się wokół wewnętrznego patio,
które służy do spotkań, gdy pozwala na to pogoda. Duże okna zapewniają jasność
we wszystkich biurach i pomieszczeniach ogólnodostępnych. Oba piętra połączone
są za pomocą wind i centralnej klatki schodowej ze szklanymi parapetami i pięknym
dziełem sztuki, które przedstawia pierwszy budynek Europam S.p.a. Oświetlenie
było kolejnym priorytetem architekta Manary i jego zespołu. Wybrano różne rodzaje
światła, aby każde pomieszczenie posiadało osobowość i komfort.
Recepcja, z blatem, wykonana jest z materiału Krion®, który jest przyjemny
w dotyku i pozwala na podświetlenie logo Europam S.p.a. Materiały z
PORCELANOSA Grupo zostały użyte w okładzinach i łazienkach. W ten sposób,
zestaw uzyskuje techniczną wypłacalność, śródziemnomorską jasność oraz ciepłe
i zrównoważone środowisko pracy. /

Zdjęcia: Francesca Gazzolo.

Zrównoważone i
profesjonalne miejsce pracy

Gabriele Manara Cevasco
Doktor architektury Uniwersytetu
w Genui. Zna doskonale cztery
języki (włoski, angielski, hiszpański
i francuski). Obecnie, Manara
Architetti realizuje ze swojej
pracowni duże projekty dla
Europam S.p.a. oraz dla różnych
firm i klientów we Włoszech,
Polsce, Tajlandii, Maroku i Hiszpanii.
manaraarchitetti.com

Recepcja nowych biur
Europam S.p.a. wykonana
jest z Krion®. Pływający
parkiet wykonany jest
z Ceilan Marfil, 60 x 60 cm,
od Porcelanosa.
Okładziny łazienkowe
wykonane są z modeli
Newport White i Century
White, 33 x 100 cm, obu od
Venis. Toalety i umywalki,
Essence C i Pure Line firmy
Noken. Baterie są z kolekcji
Urban od Noken.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

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

PORCELANOSA NA ŚWIECIE

Zewnętrzna i wewnętrzna część nowego sklepu PORCELANOSA Grupo w Castellón (Hiszpania).
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POLSKA

104

BIAŁYSTOK
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434
BIELSKO BIAŁA
ADARI
Piekarska 20
T: +48 33 822 0449
F: +48 33 822 0449
P.H.U. CERAMED
Piekarska 163
T: +48 33 829 8770
F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ
SALON MO
(BYDGOSZCZ)
ul. Łęczycka 14
T: +48 52 348 93 43
F: +48 52 348 93 54
CZĘSTOCHOWA
P.H.U. FUGA
ul. Krakowska, 45
T: +48 343682944
F: +48 343682944
GLIWICE
ADARI
Dojazdowa 1
T: +48 32 232 2155
F: +48 32 232 2155
ART CERAMIKA
Kujawska 100
T: +48 32 339 8200
F: +48 32 339 8209
SANIMEX
ul. Łabędzka 24
T: +48 32 270 8029
GORZÓW WLKP
SALON MO (STUDIO DEKOR)
ul. Żwirowa 41 A
T: +48 95 721 41 08
F: +48 95 721 41 08
STEMAR
ul. Mała 5
T: +48 95 720 45 55
KALISZ
SALON MO
(SPECTROOM)
ul.Skarszewska 42/1
T: +48 62 502 10 15
F: +48 62 502 20 66
KATOWICE
ADARI
ul. Rozdzieńskiego, 188
T: +48 32 258 9574
F: +48 32 258 9574
MAX FLIZ
Aleja Walentego
Roździeńskiego, 191
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
T: +48 32 735 27 14
KIELCE
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG
SALON MO (KOŁOBRZEG)
ul. Sienkiewicza 19
T: +48 94 355 18 88
F: +48 94 355 18 80
KONIN
SALON MO (KONIN)
ul.Torowa 2C
T: +48 63 243 31 14
F: +48 63 243 30 97
KRAKÓW
MAX FLIZ

Zakopiańska 58
T: +48 01 229 07060
F: +48 01 229 07060
LESZNO
SALON MO (LESZNO)
Al. Krasińskiego 34
T: +48 65 529 63 63
F: +48 65 529 63 63
ŁÓDŹ
CERMAG SP ZOO
ul. Brukowa 15B
FUMINO
ul. Lipowa 77
T: +48 426373767
GRES
ul. Wigury 7
T: +48 0814 450 301
LUBLIN
AND-BUD
ul. Fabryczna 2
T: +48 081 469 9617
Salonika
Związkowa 35, 20-148
T: +48 81 740 99 30
OLSZTYN
KWADRAT
ul. Stalowa 8
T: +48 89 539 1646
OPOLE
CERMAG SP ZOO (OPOLE)
ul. Prószkowska 54
T: +48 42 616 55 44
OSTRÓW WLKP
SALON MO (OSTRÓW WLKP)
ul.Prądzynskiego
T: +48 62 735 81 12
F: +48 62 737 28 91
POZNAŃ
SALON MO (POZNAN)
ul. Glogowska, 248
T: +48 61 835 97 50-54
F: +48 61 830 23 78
STEMAR
ul. Dabrowskiego 496
T.: +48 61 642 58 02
RADOM
CAMERO DESIGN
ul. Dębowa 4
T: +48 48 385 14 00
RYBNIK
SANIMEX
ul. Budowlanych 89
T: +48 32 424 44 34
RZESZÓW
AND-BUD
ul. Rejtana 36
T: +48 017 785 1020
F.H. BOZ S.A.
Geodetów 3
T: +48 17 850 0315
F: +48 17 850 0341
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Lwowska 53
SŁUPSK
SŁUPSK - GRESMAX
ul.Słowackiego 46		
T: +48 59 843 4153
F: +48 59 843 4153
SOPOT
SALON MO (SOPOT)
Al. Niepodległości 942
T: +48 58 550 4235
F: +48 58 550 5459
SZCZECIN
STEMAR
ul. Derdowskiego 8
T: +48 91 453 17 82
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Ks. Bogusława x 2/2
T: +48 91 434 00 48
F: +48 91 434 07 35

TARNOBRZEG
AND-BUD
ul. Kopernika 32
T: +48 015 823 0148
WARSZAWA
ANICAR
Al. Jerozolimskie 185
T: +48 22 658 08 05
ANICAR
ul. Domaniewska 37 B
T: +48 22 843 70 98
ANICAR
ul. Bartycka 26
T: +48 22 673 03 71
GRESTON
Aleja Krakowska 10,
T: +48 22 720 55 25
INTERNITY
Duchnicka 3, 05-077
T: +48 22 639 84 94
SALON MO (WARSZAWA)
ul. J.P. Woronicza 31
T: +48 22 252 57 39
WROCŁAW
CERMAG SP ZOO
(WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: +48 717 820 021
F: +48 717 820 031
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809

HISZPANIA

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

INNE KRAJE

ALBANIA Tirana
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ALGERIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaïde/
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle/ Osborne
Park/ Sydney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/
Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/
Linz/ Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/
Wels/
AZERBAIJAN Baku
BAHRAIN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIUM Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIAHERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRAZIL Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/
Varna
BYELORUSSIA Minsk
CAMBODIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary /
Toronto/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Jiangyin/ Jiaxing/ Jin Hua/ Ningbo/
Qingdao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/
Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
COLOMBIA Bogota
CONGO REPUBLIC
Kinshasa
COSTA RICA San José
CROATIA Bakar/Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
CYPRUS Girne/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/ Paphos
CZECH REPUBLIC
Brno/ Liberec/ Prague/ Uherske
Hradiste/ Zlin
DENMARK Brabrand/
Glostrup/ Odense
DOMINICAN
REPUBLIC
Bávaro/ La Romana/ Santo
Domingo/ Santiago
ECUADOR Cuenca/
Guayaquil/ Quito
EGYPT Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
ETHIOPIA Addis Abeba
FEDERAL REPUBLIC
OF NIGERIA Lagos
FINLAND Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/
Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Andelnans/
Annecy/ Arcueil/ Aubagne/
Augny/ Beaucouzé/Besançon/
Biguglia/ Boulazac/ Brest/
Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/

Coignières/ Fleury les Aubrais/
Guérande/ Les Clayes sus Bois/
La Teste-de-Buch/ La Chapelle
Saint Aubin/ La Roche sur Yon/
La Teste de Buch/ Les Clayes
sous Bois/ Lezennes/ Lorient
Mandelieu La Napoule/ Meaux/
Merignac Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
Paris/ Pérols/ Rantigny/ Saint
Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Saint Maur/ Saint-Etienne/ SaintPéray/ Tigery/ Toulouse/ Tourville
la Rivière/ Vannes/ Vedène/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
FRENCH GUIANA
Cayenne
GHANA Accra
GEORGIA Tbilisi
GERMANY 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
- Rhein/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/
München/ München/ Münster/
Nordhausen/ Nürnberg-Hafen/
Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GREECE Ática/ Glifada/
Thessaloniki
GUADALOUPE (WEST
INDIES) Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
GUATEMALA Guatemala
HAITI Puerto Príncipe
HUNGARY Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/
Kecskemét/ Magyar/ Miskolc/
Nyíregyháza
ICELAND Reykjavik
INDIA Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONESIA Bandung/
Jakarta/ Semarang/ Surabaya
IRAN Tehean
IRAQ Bagdag/ Erbil
IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/
Bethlehem/ Bney Brak/ Eilat/
Hadeera/
Haifa/ Jerusalén/ Kanot/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Zion/
Tel Aviv/ Upper Galily
ITALY Andria/ Belluno/
Bergamo/ Corsico/ Milan/
Montesilvano/ Roma/ Sassuolo/
Treviso
IVORY COAST Abidjan
JAMAICA Kingston
JAPAN Tokio
JORDAN Amman
KAZAKHSTAN Almaty/
Astana

KOSOVO Pristina
KUWAIT Kuwait/ Safat
LATVIA Riga
LEBANON Beirut
LIBYA Benghazi/ Tripoli
LITTHUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Alor Setar/
Kolombong-Kota Kinabalu/ Kuala
Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINIQUE
(FRENCH ANTILLAS)
Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del
Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MOROCCO Casablanca/
Tangier
MYANMAR Yangon
NEPAL Katmandu
NEDERLANDS
Alblasserdam/ Ámsterdam/
Apeldoorn/ Asten/ Barneveld/
Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/
Deventer/ Dordrecht/ Edam/
Geenhovensedreef/Haarlem/
Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/
Nunspeet/ Rijssen/ Roggel/
Tilburg/ Uitgeest/ Veghel/ Wijk bij
Duurstede/ Zelhem
NETHERLANDS
ANTILLES Saint Maarten
NEW ZEALAND Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
NICARAGUA Managua
NORWAY 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
PAKISTAN Karakchi/ Lahore
PANAMA Panama City
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Cebu/ Manila
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Moncao/ Chaves/ Lisboa/
Loulé/ Monção/ Monte Redondo/
Ponta Delgada/ Portimao/ Porto/
Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR DOHA/ Qatar
REPUBLIC OF KENYA
Nairobi
RUMANIA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
RUSSIA Ekaterimburgo/
Grozny/ Irkutsk/ Kazan/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/
Moscow/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/
Novosibirsk/Pyatigorsk/ Rostov
Na Donu/ Ryazan/ Sochi/ St.
Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/

Vladivostok/ Volgograd
SAUDI ARABIA Al Ahsa/
Dammam/Jeddah/ Riyadh/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrade/ Novi Sad
SINGAPORE Singapore
SLOVAKIA Bratislava/ Kosice
SLOVENIA Ljubljana/ Maribor
SRI LANKA Colombo
SOUTH AFRICA Le Cap/
Durban/ Johannesburg
SOUTH KOREA Busan/
Seo-Gu/Seul
SURINAM Paramaribo
SWEDEN Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Uddevalla
SWITZERLAND Arbon/
Aubonne/ Basilea/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Ginebra/Hägendorf/
Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti
b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zúrich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei
THAILAND Bangkok/
Chiangmai/ Mueang Surat
Thani District/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakhon/
Udon thani
TUNISIA Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel
Hayet/ Tunis/ Cedex/ Sfax/ Sousse
TURKEY Istambul
TURKMENISTAN
Ashgabad
UNITED ARAB
EMIRATES Dubai
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/ Lugansk/
Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/
Odessa/ Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
UNITED KINGDOM
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
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
USA 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
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/
Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi
Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti
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Omm stał się Sir Victorem

Nowy hotel
Sir Victor zachowa
oryginalną strukturę
legendarnego hotelu
Omm, ale wprowadzi
nową filozofię w jego
wnętrzach dzięki
strukturalnemu
remontowi projektu.
106

Klasyczny hotel w Barcelonie staje się nowym hotelem
Sir Victor, należącym do sieci Sir Hotels: „Zostanie otwarty
wiosną, a przeniesienie hotelu OMM do innego wymiaru
architektonicznego, z nową filozofią i wizją doświadczeń dla
klientów, było prawdziwym wyzwaniem. Kontynuuje linia
jakości i wydajności, ale wprowadziliśmy wiele nowości,
jedną z których jest restauracja Mr Porter, która stanie się
nowym miejscem spotkań dla miłośników gastronomii,
projektu i kosmopolitycznej atmosfery w Barcelonie”,
wyjaśnia dla LifeStyle Liran Wizman, założyciela i
właścicielka sieci Sir Hotels.
W celu zaznaczenia różnicy, stworzono bibliotekę, która
zaprasza nas do innego rodzaju doświadczeń, w tym
przypadku spokoju i lektury w przestrzeni poświęconej
Caterinie Albert i Paradís, jednej z pierwszych uznanych
autorek w historii literatury katalońskiej, o pseudonimie
Victor Català; kobiecie, która była symbolem walki o
równość płci i która nadaje nazwę hotelowi.
„To zaszczyt móc przejąć ster i kontynuować dziedzictwo
jednego z najbardziej eleganckich hoteli w Barcelonie.
Ważne jest dla nas, aby mieć na uwadze zarówno
przeszłość, jak i przyszłość. Renowacja projektu, wraz z
utworzeniem szeregu nowych przestrzeni, ożywi tę kultową
przestrzeń”, mówi Liran Wizman.
W tej transformacji budynku
hotelu Omm, który stał się klasykiem
miasta, Sir Victor zachowa
oryginalną strukturę barcelońskiej
pracowni Capella García, w tym
charakterystyczną falistą elewację
skrzydlatych paneli.
Renowacja pokoi zostanie
przeprowadzona przez zespół
projektantów Sir Hotels, z naciskiem
na komfort, przyrodę i roślinność.
Przestrzenie publiczne i restauracje
zostaną całkowicie odnowione przez
Baranowitz + Kronenberg i zostaną w nich przedstawione
dzieła sztuki uznanych na całym świecie hiszpańskich
artystów, takich jak Antoni Muntadas i Alfons Borrell. /
Tekst: Marisa Santamaría.

BĘDZIE M OWA O...

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

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

