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WYDAWCA

Firma otwarta
na świat

Dążenie do doskonałości przekłada się na lata badań, pracy,
stosowania doświadczeń i profesjonalizm.
W wyniku powyższego powstają produkty reprezentujące
osiem marek Grupy Porcelanosa, najbardziej
charakterystyczne w branży, zarówno na rynku krajowym,
jak i zagranicznym.
Targi Cersaie, skupiające duże światowe marki ceramiczne,
targi designu w Mediolanie i oczywiście Międzynarodowa
Wystawa Grupy Porcelanosa w Villarreal, pokazują najnowsze
osiągnięcia technologii zastosowane w ceramice, projektowaniu
łazienek, kuchni, fasad, płytek ściennych i podłogowych,
naturalnych materiałach.
Technologia i design. A także produkcja, realizacja i
dystrybucja. Cały proces wysokiej jakości, który dociera do rąk
najlepszych architektów i projektantów wnętrz na świecie, aby
spełnić marzenia i potrzeby milionów ludzi.
To zawsze jest, było i będzie wyzwaniem Grupy Porcelanosa.
Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie i wspieranie nas
na tej drodze.
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WYSTRÓJ WNĘTRZ Rozpoczęto okres (do
13 kwietnia 2015 r.) składania projektów.
Zadaniem kandydatów w kategorii Projekty
Przyszłości jest zaprojektowanie jachtu.

38

16 CERSAIE 2015 W międzynarodowych

targach ceramiki, projektowania i wystroju
łazienek w Bolonii (Włochy) wzięło udział
osiem firm Grupy Porcelanosa, które
przedstawiły swoje nowości na stoisku,
wzbudzając sensację.

28 VILLA JÁVEA Odkryjemy dom wznoszący
się na wzgórzu, którego basen infinity pool
współgra z błękitem Morza Śródziemnego.
W jego wnętrzu, oprócz materiałów
Grupy Porcelanosa, znajdują się dzieła
ważnych projektantów międzynarodowych
swobodnie rozmieszczone w poszczególnych
pomieszczeniach.
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34 UNIKALNA KLINIKA Touza Arquitectos
urzeczywistnia najnowszy projekt stomatologa
Ivana Malagona: klinikę dentystyczną
przypominającą hotel pięciogwiazdkowy.
38 DOM AERODYNAMICZNY Fran Silvestre

Arquitectos ponownie przechodzi
samego siebie w projekcie domu Balint
i jego zaokrąglonej fasadzie z Krionu®,
odzwierciedlającym ukształtowanie
okolicznego terenu, ze szczególnym
uwzględnieniem innowacyjnego zastosowania
materiałów i technologii.

46 DANIEL LIBESKIND Przeprowadziliśmy

wywiad z architektem artystycznych dzieł
i poznaliśmy jego sposób rozumienia
architektury. Pokazaliśmy również kilka z jego
najbardziej reprezentacyjnych projektów.

52 KIEDY LUKSUS STANOWIĄ WIDOKI Z Los

Angeles po Monte Carlo poprzez Minorkę
- podróż do produktów Grupy Porcelanosa
w trzech domach z widokami i podróż z
najlepszymi adresami w każdym mieście.

64 ESTETYKA KOLORU Dzieło Juana Pablo

Meyrana, klinika R-Révolution Santé w
Montepellier, przypomina ciało ludzkie ze
względu na swoją dynamiczną i kolorową
strukturę, w której oddychanie jest siłą
napędową całości.

90
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70 KOLOR REJONU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

Majorka jest idealnym oknem wystawowym
dla materiałów Grupy Porcelanosa
przyciągających spojrzenia w trzech hotelach:
Son Moll Sentits Hotel & Spa, Melbeach Hotel
& Spa oraz Trend Hotel Alcudia.

78 DEKORACJA WNĘTRZ Z POŁUDNIA Álvaro

Linares zajmuje się architekturą wnętrz
swoich klientów ze swojego showroom w
Kadyksie, w którym jakość tkanin, materiałów
i przedmiotów z XVIII wieku współgrają ze
sobą.

80 EUROBUILDING Znany hotel madrycki
zostaje poddany renowacji za pomocą
najbardziej wyszukanych elementów
wykonanych z Krionu®.

82 WYSTRÓJ WNĘTRZ W MENU W Poncelet

Cheese Bar Barcelona biuro projektowe
estudi{H}ac, pod kierownictwem José
Manuela Ferrero, wyraża całą swoją
kreatywność, uwzględniając przy tym
wizerunek swoich klientów.

84 YAGÜE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Roberto Yagüe Valdivielso i jego zespół są
autorami pomysłowej fasady wentylowanej
firmy Butech w prowincji Madryt.

87 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
90 BĘDZIE SIĘ MÓWIĆ O ...Fundacji Louisa
Vuittona, nowym wyzwaniu architekta Frana
Gehry w Paryżu, cudownym mieście, które
nigdy nie przestało go inspirować.
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Zdjęcia: D.R.

Sukces Chipperfielda w Meksyku

Muzeum sztuki współczesnej Jumex
otworzyło swoje podwoje w mieście Meksyk
rok temu i przez ten czas stało się symbolem
kulturalnym kraju. Masowa odpowiedź ze strony
zwiedzających i uznanie krytyków potwierdzają
pozytywny odbiór oraz sukces zarówno wnętrz,
jak i zewnętrznej oprawy wielowymiarowego
budynku zaprojektowanego przez angielskiego
architekta Davida Chipperfielda. W przypadku

ARIADNA CANTÍS
SILVERSTEIN

pierwszego dzieła tego architekta w Ameryce
Łacińskiej jego zamiarem było zaprojektowanie
otwartych przestrzeni i profilowanego dachu
wykorzystującego naturalne światło, jak
również jego całkowitej integracji z otoczeniem.
Eksperci podkreślają prostotę i zwięzłość linii,
zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu obiektu.
1600 m² powierzchni umożliwia Fundacji
Sztuki Współczesnej Jumex wystawienie
swojej prywatnej kolekcji zawierającej ponad
2,5 tysięcy dzieł i uważanej za jedną z
najważniejszych na świecie. Obejmuje ona
najwybitniejsze prace z lat 50. XX wieku,
jednak najważniejsze pochodzą z okresu
od końca lat 90. do chwili obecnej. Można
wśród nich podziwiać dzieła artystów takich
jak Cy Twombly, Donald Judd, Ed Ruscha,
John Baldessari, Damien Hirst, Franz West,
Louise Bourgeois, Dan Flavin, Jeff Koons,
Andreas Gursky, Gabriel Orozco, Tracey Emin
i Sharon Lockhart oraz wielu innych. Ponadto
oferowany jest bogaty program wystaw i
zajęć akademickich i edukacyjnych dla osób
zainteresowanych sztuką współczesną i
licznych turystów odwiedzających miasto.

MOBILNE DOMY - RUCHOME SCHRONIENIE

Zdjęcia: Juan Baraja.

W utworze Walden autorstwa Henry’ego Davida Thoreau,
pisarz odnosi się do małej chaty nad stawem Walden, w której
mieszkał przez dwa lata: „Dzięki temu schronieniu nade mną
odnalazłem swoje miejsce na świecie”. Jest to odniesienie
do domniemanego schronienia, które dla człowieka oznacza
minimum przestrzeni życiowej, działającej na zmysły i
budzącej najgłębsze myśli. To doświadczenie życiowe
przenosi w nasze czasy biuro architektoniczne ÁBATON, które
stworzyło dom z możliwością przewiezienia standardowym
samochodem ciężarowym, przypominający klasyczną
chatę. Jest przeznaczony dla dwóch osób i wyposażony we
wszystkie udogodnienia, pomimo swoich wymiarów – 27 m²
(9x3)–. Z dwuspadowym dachem, wykonany z materiałów
drewnianych, może być zainstalowany w dowolnym miejscu,
a jego wnętrze cechuje poczucie pełni i równowagi.

ARCHITEKTKA I KURATORKA WYSTAW

Na obrzeżach
architektury

W tych burzliwych czasach, gdy skutki
kryzysu wydają się utrudniać pozytywny
odbiór najnowszej architektury, moja praca
jako niezależna kurator architektury ma na
celu propagowanie doskonałej architektury
opartej na inteligencji i innowacji, spojrzenia
z punktu widzenia różnych typologii i skali,
stawiając na nowe formaty przedstawiania
i upowszechniania sztuki, wrażliwości na
architekturę i urbanistykę proponujące lepszą
przyszłość.
Moja praca znajduje się w punkcie przecięcia,
który jednocześnie ustanawia nowe wektory
poznawania i działania za pomocą wystaw,
publikacji i wydarzeń rzucających wyzwanie
dotychczas znanym formatom wystawowym,
ułatwiając dyskusję, przekazywanie i
generowanie wiedzy, zasadniczo stawiając
na nowy model, platformę wypowiedzi i
działania twórczego społeczeństwa istniejącą
na wschodzących obrzeżach współczesnego
społeczeństwa.
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Nowa siedziba sklepu Vitry w Madrycie
S k l e p f i r m o w y V i t r y, d ł u g o l e t n i e g o
producenta mebli renomowanych projektantów
dla mieszkań, biur i miejsc publicznych,
zmienia lokalizację w Madrycie. Ich klasyczne
i innowacyjne meble zostają przeniesione w
nowe miejsce przy ulicy Padilla nr 21, naprzeciw
prestiżowej fundacji Juan March.
Działalność firmy Vitra w obszarze kultury
projektowania i architektury przejawia się również
w tym nowym miejscu, zaprojektowanym jako
otwarta i uniwersalna przestrzeń o powierzchni
1500 m², służąca do organizacji wystaw,
konferencji oraz wielu imprez kulturalnych.
Firma rodzinna Vitra została założona w 1953 r.
przez przedsiębiorcę Willego Fehlbauma
i jego żonę Erikę, kiedy para ta odkryła

podczas swojej pierwszej podróży do Stanów
Zjednoczonych meble Charlesa i Ray Eames w
pewnym sklepie w Nowym Jorku. Po powrocie
z podróży stali się wykonawcami projektów
designerów Eames innych twórców, takich
jak George Nelson, Alexander Girard i Isamu
Noguchi. Pierwszym wykonanym meblem było
krzesło Panton, zaprojektowane w 1960 r.
przez Vernera Pantona.
Z biegiem lat Vitra stała się czymś więcej.
W jej głównej siedzibie w Szwajcarii znajduje
się Vitra Campus oraz Vitra Design Museum,
w których organizowane są duże wystawy i
warsztaty, a także opracowywane publikacje z
myślą o pobudzaniu i rozwijaniu współczesnego
designu.

PRZEZROCZYSTY DOM KONSTANTINA
GRCIC MAN Machine to zbiór eterycznych

mebli o wysokiej technologii, które odsłaniają
przestrzeń, aby zapewnić większe
poczucie przestronności. Nie jesteśmy
przyzwyczajeni do mebli ze szkła,
wydają się zimne i ciężkie, a ponadto
kruche. Jednak nowe technologie i wizja
projektanta Konstantina Grcica sprawiły, że
stały się elastyczne za pomocą wyszukanej serii zaczepów,
śrub i silikonu. Szkło jest podobne do tego, które stosuje się
w architekturze. Niemiecki projektant jest bardzo znany ze
swoich nieustannych badań nad zastosowaniem nowych
materiałów i nowoczesnych technologii. Jego praca ma
zawsze na celu funkcjonalność z technicznym podejściem
do formy i funkcji, jednak z zachowaniem estetycznej
wrażliwości, która doprowadziła go
do uznania za jednego z ‘poetów’
współczesnego designu.
Kolekcja została wykonana przez galerię
sztuki i designu Kreo z siedzibą w Paryżu
i w Londynie, która opracowała osiem
sztuk z każdego wzoru: stoły, krzesła,
półki, skrzynie itp.
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CRISTINA DOMÍNGUEZ
ARCHITEKT I PROJEKTANTKA WNĘTRZ,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA BIURA LUCAS
Y HERNÁNDEZ-GIL

Naturalny wystrój
wnętrz

W biurze Lucas y Hernández-Gil opracowujemy projekty architektoniczne, wnętrzarskie
i graficzne.
Poszukujemy innego punktu widzenia, z
mieszaniną ciekawości, intuicji i zamiłowania
do rzemiosła. Identyfikujemy się z pracą
rzemieślniczą zgodnie z definicją Richarda
Sennetta.
W czasach, w których żyjemy poddawani
ciągłym zmianom, staramy się, aby zaprojektowane miejsca wyraźnie się odróżniały.
Chcemy, aby nasze wnętrza były jasne, z
przytulną i ciepłą atmosferą. Aby wystrój był
wyważony, ale jednocześnie żywy i świeży.
Unikamy projektów zamkniętych i przesadnych.
Lubimy odnajdywać możliwości, które
pojawiają się w poszczególnych sytuacjach,
miejscach, aby zaproponować najbardziej
bezpośrednie i naturalne rozwiązanie. Naszym
celem jest przygotowanie ram, wzoru, który
może wykorzystać użytkownik.
Czas dopełnia dzieła, odpowiada za
kształtowanie wszystkich zakątków
dostosowując je do potrzeb pojawiających się
w miarę ich użytkowania. Wykorzystujemy
ekspresję materiału, tekstury konstrukcji,
proste materiały i wyroby rzemiosła ręcznego
- rękodzielnictwo odgrywa u nas ważną rolę.
W Pancomido, jednym z ostatnich miejsc,
które zaprojektowaliśmy w Madrycie,
zastosowaliśmy dialog pomiędzy różnymi
epokami, kolorami i materiałami. To miejsce
opowiada historię, w której wszystko ma
znaczenie. Ta piekarnia, kawiarnia, bar, restauracja wymagała
bardzo elastycznej wizji przestrzennej, aby
pomieścić wszystkie funkcje, które oferuje w
ciągu dnia. Jest to miejsce wszechstronne i
bardzo naturalne.
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100% Design

ÁLVARO CATALÁN
DE OCÓN
PROJEKTANT PRZEMYSŁOWY

Jedno z najważniejszych wydarzeń w
świecie projektowania, 100% Design London,
obchodziło 20. rocznicę istnienia w 2014 r.,
a Grupa Porcelanosa nie zamierzała opuścić
takiego wydarzenia. Tematem przewodnim
był ‘Design Kaleidoscope’, kalejdoskopowa
i multidyscyplinarna wizja ewolucji designu
na całym świecie, w związku z czym marka
G a m a d e c o r z a p re z e n t o w a ł a k u c h n i ę
zainspirowaną Orientem z blatem wykonanym
z Krionu®, która stanowiła główny element
stoiska. Z otwartej przestrzeni przechodziło się
do salonu wyłożonego parkietem ceramicznym
Par-ker® Ascot Olivo firmy Porcelanosa, z
płytkami ściennymi z naturalnego kamienia

Silver Wood i nowoczesnym kominkiem
stożkowym pokrytym mozaiką Mini Iris Grey
Pearl, oba modele marki L’Antic Colonial.
Natomiast w ramach oferty dotyczącej
łazienek uczestnicy imprezy w Londynie mieli
możliwość odkryć nowoczesne elementy i
baterie łazienkowe serii Mood i Forma firmy
Noken, meble łazienkowe Ciclo i Travat
firmy Gamadecor, wannę Novak i kolumnę
prysznicową Gallery firmy Systempool. Na
podłodze i ścianach zastosowano posadzkę
ceramiczną Park i płytki ceramiczne Park oraz
Park Line firmy Porcelanosa; natomiast w
drugiej łazience posadzkę i płytki ceramiczne
Rihn i Suede marki Venis.
Kolejna edycja odbędzie się od 23 do
26 września 2015 r. w nowej lokalizacji:
zabytkowych galeriach Olympia w stylu
wiktoriańskim, w samym sercu stolicy Wielkiej
Brytanii. Wyzwaniem będzie przekroczenie
liczby 28000 odwiedzających w tym roku, w
większości architektów i projektantów wnętrz,
którzy przybyli, by poznać propozycje prawie
450 wystawców.

MEBLE DLA STARSZYCH DZIECI

Leticia Marañón i Camino Alfaro stworzyli Beanhome,
meble dla dużych dzieci. „Istnieją meble dla małych dzieci
lub dla dorosłych, ale nie dla etapu przejściowego –mówią
z entuzjazmem. Nasze projekty zestawiają tekstury,
kolory i materiały w wyrafinowany sposób, aby nadać im
wyjątkowy charakter.” Przywiązują dużą wagę do koncepcji
tworzenia mebli w sposób spersonalizowany, dostosowany
do miejsca i osób, które będą z nich korzystać. „Są to
przedmioty tak wyjątkowe, jak my sami” - zapewniają.
Wykończenia
w tej kolekcji są
bardzo naturalne,
a możliwości
elastyczne,
konfigurowalne i
nieograniczone.

Zdjęcia: Pilar Catalán de Ocón.

Rzemiosło,
projektowanie
i przemysł

Punktem zwrotnym, który spowodował, że
moje projekty stały się mniej precyzyjne i
geometryczne, za to bardziej kolorowe i z
elementami ludowymi była współpraca z
rzemieślnikami zamiast zwrócenia się do
przemysłu[...]. Aby ta współpraca działała,
należy pozostawić rzemieślnikowi margines
swobody, aby mógł się wyrazić w swoim
dziele i w ten sposób wszyscy wygrają. Od
przemysłu wymaga się precyzji, dlatego
też powstały produkt jest niewątpliwie
bardzo różny. Moje poprzednie projekty
są bardziej niszowe, natomiast PET jest
bardziej masowy w tym sensie, że jest
bardziej fotogeniczny, natychmiastowy,
wizualny, egzotyczny i powstał w czasie,
gdy wszystko, co ekologiczne, społeczne
i rzemieślnicze jest w modzie. Wierzę w
redukcjonizm, stanowi on stałą wartość w
mojej pracy zawodowej. W tym ostatnim
projekcie moim zadaniem było zmniejszenie
zakresu pracy nad przekształceniem butelki
w lampę w najprostszy sposób. PET Lamp
jest połączeniem przedmiotu przemysłowego
z rzemiosłem istniejącym na całym świecie.
Nie jestem formalistą. Uważam, że forma idzie
za pomysłem. Można uzyskać estetyczną i
atrakcyjną formę, ale nie wyszukaną, lecz
znalezioną [...]. Ponownie zwróciłem uwagę na
wprowadzenie nadruku na przedmiot uznany
za wartość wyróżniającą: mój ostatni projekt
- Home/Office - jest modyfikacją klasycznego
projektu, krzesła luminum Chair, autorstwa
Charlesa i Ray Eames (1958), wytwarzanego
przez firmę Vitra, na którym zastosowałem
klasyczny rysunek petit point.

G

rupa Porcelanosa otwiera okres (do 13
kwietnia 2015 r.) składania projektów
kandydujących do ósmej edycji Nagród
Architektura i Wystrój Wnętrz.
W kategorii Projekty Przyszłości kandydaci
muszą przygotować projekt architektoniczny i
rozmieszczenia głównych pomieszczeń na jachcie
firmowym Grupy Rodman (model Rodman Muse
74), z zastosowaniem materiałów i rozwiązań
konstrukcyjnych ośmiu marek Grupy Porcelanosa.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, w tej kategorii
będą mogły wziąć udział propozycje studentów i
profesjonalistów w odpowiadającym im sekcjach.
Ponadto mogą również przedstawiać swoje
Projekty Zrealizowane profesjonaliści w dziedzinie
architektury lub wystroju wnętrz, którzy chcą
uczestniczyć ze swoimi pracami w miejscach
publicznych, hotelach, prywatnych domach, centrach
handlowych… wykonanych przy użyciu materiałów
Grupy Porcelanosa.
Nagrody zostaną przyznane przez międzynarodowe
jury złożone z Carlosa Jiméneza (Carlos Jiménez
Studio), Fermina Vázqueza (b720 Arquitectos), Marca
Hertricha & Nicolasa Adneta (Studio MHNA), Joanny
Biggs (Ga-Design International) i Jordana Goldsteina
(Gensler).
Uroczystość wręczenia VIII edycji Nagród
Architektura i Wystrój Wnętrz odbędzie się w Madrycie
dnia 28 maja 2015 r. Zainteresowani mogą zapoznać
się z zasadami i wysłać swoje zgłoszenie na stronie
internetowej:www.porcelanosa-interiorismo.com. /

CERSAIE
W międzynarodowych targach ceramiki, projektowania i wystroju łazienek
w Bolonii, Cersaie 2014, wzięła udział Grupa Porcelanosa, która pokazała

się na stoisku (o powierzchni 600 m2) i przedstawiła swoje propozycje:
PORCELANOSA ze swoją ceramiką vintage; NOKEN z najnowszą serią
Belle Époque; BUTECH z listwami dekoracyjnymi ozdobionymi kryształkami
Swarovskiego; SYSTEMPOOL z nowymi, naturalnymi kolorami serii Luxury
Krion®; VENIS z ceramiką przedstawiającą ślady przemijającego czasu;
GAMADECOR ze swoimi funkcjonalnymi i dostosowującymi się kuchniami;
URBATEK ze swoją techniką porcelanową, która w dodatku jest ekologiczna
i L´ANTIC COLONIAL z naturalnymi materiałami o wyszukanym wyglądzie.

GRUPA PORCELANOSA
PRZEDSTAWIA SWOJE NOWOŚCI
NA TARGACH BOLOŃSKICH

CERSAIE
PORCELANOSA

1

Firma stawia na aktualne trendy i prezentuje
różne modele vintage, z których można tworzyć
od alternatywnych wystrojów łazienek po dywany
ceramiczne. Rozszerza również swoją ofertę
parkietów ceramicznych, które są nie tylko
piękne, ale i wytrzymałe.
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Łazienka z płytkami
ściennymi (prysznic)
Cerdeña Caliza 31,6x90 cm i
(ściana po prawej) Taco Chester
Castaño 31,6x90 cm; oraz
parkiet ceramiczny o wyglądzie
drewna: Chester Castaño
14,3/22x90 cm.
Wystrój łazienki z płytkami
ściennymi Bari Blanco
31,6x90 cm i podłogowymi Bari
Blanco 59,6x59,6 cm.

3

Posadzka Dove Antique
59,6x59,6 cm, która ze
względu na swój wygląd vintage
tworzy idealne zestawienie z
nową serią łazienkową Chelsea
firmy Noken.

Bardzo nowoczesną
koncepcją jest
umieszczenie podłogi imitującej
stare płytki mozaikowe na
wzór ceramicznego dywanu
otoczonego gładkimi
płytkami ceramicznymi. W
tym przypadku jest to model
Barcelona B 59,6x59,6 cm.
Parkiet ceramiczny model
Chester Castaño 22x90
cm, wyglądem przypominający
drewno. Idealny do miejsc
z dużym natężeniem ruchu,
gdyż nie wymaga konserwacji,
nie ulega wpływowi zmian
temperatury, jego kolor
pozostaje niezmienny, jest
antypoślizgowy, bardzo trwały i
łatwy w czyszczeniu.

CERSAIE

CERSAIE

NOKEN

BUTECH

Nowa kolekcja łazienkowa Chelsea (i powiązana
z nią armatura) oraz nowe wykończenia Mood
Fusion z serii zaprojektowanej przez Rogers
Stirk Harbour + Partners i Luis Vidal + Architects
dla marki Noken to główne propozycje, którymi
firma wzbudziła zainteresowanie specjalistów na
targach.

Butech nieustannie poszerza swój katalog listew
dekoracyjnych dla wyrobów ceramicznych i
tym razem zaskoczył ponownie elementami
zawierającymi kryształki Swarovskiego. Promował
również swój innowacyjny system fasady
modułowej: lekkiej, wydajnej i niedrogiej.

1

Listwa Pro-part Crystal
SW Silver w zestawieniu z
płytkami ściennymi model Vetro.

2

Listwa Pro-part Li Gold
SW Pearls.

3

Listwa Pro-part Crystal
SW Gold.

4

Listwa Pro-part Li
Chrome SW Pearls.

5

Na zdjęciu widać jak
listwa Pro-part Li Gold
SW Pearls idealnie pasuje do
ceramiki Marmi Negro.

6
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1

Kran jednootworowy
zainstalowany w podłodze
odpowiedni dla wanny z
kolekcji armatury łazienkowej
Chelsea, łączący klasyczny styl
z najnowszą technologią.

2

Nowe wykończenie
Mood Fusion serii
zaprojektowanej przez Rogers
Stirk Harbour + Partners i Luis
Vidal + Architects, zwracające
uwagę kontrastem blatów
z materiału nowej generacji
Krion® z zastosowaniem
drewna dębowego.

3

Kran umywalkowy
jednootworowy z kolekcji
Chelsea, charakteryzująca
się nieregularnymi kształtami
geometrycznymi, potęgującymi
jej charakter vintage.

2
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Na tle płytek Port Black
listwa Pro-part Crystal
SW Gold zwraca uwagę
elegancją i łączy się z innymi
elementami wystroju

CERSAIE

CERSAIE

SYSTEMPOOL

VENIS

Nowości przedstawione przez firmę to: seria
kolorów Luxury tworzywa Krion® (Erice, Pompei,
Siracusa i Segesta), o wyszukanym wyglądzie
naturalnego kamienia; poszerzenie serii Ras o
wannę, umywalki i inne elementy; zlewozmywaki
Basic i wanny, prysznice i umywalki serii Unique.

�Ślady przemijającego czasu” - tak opisuje
kolekcja Newport swój wzór i wykończenia.
Śmiałe, bogate i naturalne płytki ścienne i
podłogowe zapewniające autentyczność i
realizm odnowionym zabytkowym budynkom,
zachowujące oryginalny stan ścian i podłóg.

2

1
2

1

Blat i wanna serii Ras.
Wykonane z Krionu®,
zawierają ukryty odpływ i
zdobienia również z Krionu®.

2

Donica wykonana z
Krionu® Luxury Siracusa:
podstawa w kolorze jasnego
brązu z rozrzuconymi fakturami
w kolorze ciemnobrązowym
i złamanej bieli obok
przezroczystych, czarnych i
brązowych drobinek różnych
rozmiarów.

3

Zlewozmywak Sink
do domowego użytku
wykonany z Krionu® (50x40cm
· 30h). Posiada tarkę do prania,
która może być jednocześnie
używana do zmniejszenia
głębokości zlewu dzięki dwóm
możliwym położeniom.

4

Ściana z Krionu® Luxury
Pompei (oświetlona),
z półprzezroczystym tłem
w kolorze kremowym i
przezroczystymi drobinkami,
ozdobiona smugami w
różnych odcieniach brązu
i bieli rozmieszczonymi na
całej powierzchni. Jego
półprzezroczystość i wzór
sprawiają, że jest to idealny
kolor zarówno z oświetleniem,
jak i bez.

5

Blat z Krionu® Luxury
Segesta: jasnoszare tło
z białymi i szarymi smugami
o różnej intensywności
oraz czarnymi, brązowymi i
bezbarwnymi drobinkami różnej
wielkości. Owalna umywalka
Unique z Krionu® Snow White.

1
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1

Salon z podłogą Newport
Natural 59,6x59,6 cm i
płytkami ściennymi Newport
Natural 33,3x100 cm oraz
Avenue Natural 33,3x100 cm
(na przeciwległej ścianie).
Kolekcja składa się z pięciu
podstawowych kolorów: White,
Beige, Natural, Gray i Dark Gray,
zarówno w przypadku płytek
ściennych, jak i podłogowych.

2

Wnętrze z podłogą
Newport Beige 59,6x59,6
cm oraz płytkami ściennymi
Newport Beige i Island Beige
33,3x100 cm.

3
4

5

Fragment płytek
ściennych łazienki o
falistych i wypukłych kształtach:
model Park Dark Gray
33,3x100 cm.

4
5

Płytki ścienne Century
Gray 33,3x100 cm.

Wśród pięciu wersji
płytek z wypukłościami
(Avenue, Century, Island, Old
i Park), swoimi nieregularnymi
wyżłobieniami zwraca
szczególną uwagę model Old
White 33,3x100 cm.

CERSAIE
GAMADECOR

Firma Gamadecor zaskoczyła wykończeniami
swoich kuchni, łazienek i szaf na ubrania,
zarówno funkcjonalnością, jak i możliwościami
dostosowawczymi ich elementów: zaczynając
od składanych frontów szafek i kończąc na
kompaktowej bryle, uruchamianej i przekształcanej
w wyspę kuchenną gotową do użytku.

1

Kuchnia Emotions
Rooms 5.30 Blanco
Brillo / 6.00 Roble Alba.
Jej wyspa zawiera wyższy
poziom z granitowym blatem
Aristea White z błyszczącym
wykończeniem, zawierającą
płytę kuchenną i zlewozmywak;
oraz asymetryczny dolny
poziom wykonany z Krionu®
w kolorze białym, spełniający
rolę stołu. Szafki posiadają
błyszczące, polakierowane
wykończenie, ozdobione pasem
z okleiny z naturalnego dębu
i wykończeniem Alba oraz
ukryte uchwyty znajdujące się w
przedniej części.

2

Kuchnia Emotions Forest
5.90 Ferreo Brillo / 6.90
Roble Noche ze składanymi
frontami.

3

Dostosowująca się
kuchnia Emotions
Evolution 6.90 Roble Torrefacto,
bryła ze szlachetnego materiału,
która po uruchomieniu paru
mechanizmów zamienia się w
pełni wyposażoną kuchnię.

4

Szafka łazienkowa CICLO
Yeso Brillo / Roble Cacao,
z oryginalnymi zaokrąglonymi
krawędziami i szufladkami.

1
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Szafka łazienkowa DESS
Roble Torrefacto.
Szafa na ubrania E6
Roble Torrefacto.

CERSAIE
URBATEK

1

Podłoga Stuc Beige
59,4x59,4 cm. W ramach
oferty ekologicznej porcelany
technicznej Ciclik, Urbatek
przedstawił nową kolekcję
inspirowaną naturą: Stuc, której
wygląd przypomina piasek w
stanie naturalnym. W formatach
59,4x119 cm i 59,4x59,4 cm
oraz z wykończeniem Nature i
Texture. Inne dostępne kolory to
Stuc Grey i Stuc Black.

Dwie propozycje, które wzbudziły największe
zainteresowanie podczas targów były to kolekcja
inspirowana naturą o nazwie Stuc, ekologiczna
porcelana techniczna Ciclik o wysokiej wydajności
wyprodukowana na bazie przetworzonego piasku
oraz nowa kolekcja Rust, ceramiczna płyta XLight
o metalicznym wyglądzie.

CERSAIE
L´ANTIC COLONIAL

Wśród nowości przedstawionych przez firmę
specjalizującą się w naturalnych materiałach
znajduje się kolekcja Faces –zaprojektowana
przez Ramona Esteve– cztery nowe modele
podłogi z naturalnego drewna z kolekcji
Manhattan i pięć mozaik stanowiących
rozszerzenie serii Fusion.

2

Płytki podłogowe
Stuc Black Texture
59,4x59,4 cm.

3

Rust Dark z serii
XLight, inspirowany
jest materiałami metalowymi
i jest idealny do fasad lub
wnętrz szukających wyglądu
przemysłowego. Dostępny
z wykończeniem Nature, o
grubości 3,5 mm, oraz w
formatach 50x100 cm i 100x300
cm. Również w kolorze Beige.

4

1
2

Rust Beige Nature
zastosowany na fasadzie.

3
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1

Umywalka stojąca
Faces wykonana z
jednego bloku z naturalnego
marmuru. Dopełnieniem
kolekcji jest umywalka v
blacie, umywalka ścienna z
wieszakiem na ręczniki i płaska
szafka zawierająca umywalkę.
Dostępne w czterech różnych
rodzajach marmuru (Blanco
Athenas, Crema Italia, Grey
Stone i Brown Stone) i z trzema
nowymi wykończeniami z
naturalnego drewna.

2

Mozaika Fusion Hexagon
Steel Mix, zaskakująca
sześciokątną formą i
połączeniem aluminium ze
szkłem (inne dostępne modele
to: White, Caramel, Caramel
Mix i Steel).

3

Podłoga Manhattan
Madison. Kolekcja
dostępna w trzech formatach
Manhattan (16x210x1,8
cm), Manhattan Narrow
(9x210x1,8 cm) i Manhattan
Avenue (27x210x1,8 cm). Inne
dostępne modele to Empire,

VILLA JÁVEA

NAD MORZEM, W
GÓRACH
Ta willa wtapiająca się w malownicze otoczenie gminy Jávea
wyposażona jest w systemy oszczędzania zarówno energii,
jak i materiałów Grupy Porcelanosa. Podstawowe,
ale ciekawe wnętrze zapewnia wzajemne oddziaływanie
przestrzeni w sposób prosty i bez pompy.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA Zdjęcia: ALBERTO HERAS Stylista: EL HOMBRE DEL SACO (WWW.HDS.COOL)

Na górze i po lewej: taras z
meblami i dekoracjami marki
Dedon, infinity pool i parkiet
ceramiczny Oxford Acero Ant.
14,3x90 cm firmy Porcelanosa.
Na przeciwnej stronie: czyste i
proste linie Villa Jávea podkreślają
jej otoczenie.

P

omiędzy morzem i górami
wznosi się Villa Jávea, oaza
spokoju zaprojektowana
z zachowaniem czystych i
prostych form, aby uwydatnić
otaczający ją krajobraz. Należy pamiętać, że Jávea
jest uprzywilejowanym miejscem nad Morzem
Śródziemnym, w którym panuje wyjątkowy ciepły
mikroklimat ze średnią temperaturą powietrza 18º
C i w którym przeważa kolor zielony ze względu na

przebiegające tam strumienie wód podziemnych.
Projektantem i architektem tego domu
jest Maciek Skupinski (rhea.es), który oparł
wystrój wnętrz na podstawowych elementach,
współoddziałujących w prosty sposób z
poszczególnymi obszarami domu.
Innym z celów projektu było stworzenie
wygodnego systemu, który byłby zasilany przez
odnawialne źródła energii, czyli maksymalne
wykorzystanie technologii przy jak najniższych

kosztach energii. System ten miał zapewniać:
chłodzenie, ogrzewanie, ciepłą wodę i
ogrzewanie basenu. Efektywność energetyczna
odzwierciedlona jest w projekcie systemu
wytwarzania energii słonecznej zdolnego
wyprodukować 22,320 kWh, co pozwala
zredukować emisję CO2 odpowiadającą 6,69
tonCO2/rok (stworzony przez Climamedida:
www.climamedida.com).
Wewnątrz i na zewnątrz Villa Jávea dominuje

kolor biały i szary, z akcentami w kolorze ochry.
Światło naturalne zalewa dom z wszystkich stron.
A zastosowane materiały i instalacje zawierają
wszystkie możliwe innowacje technologiczne.
Wśród tych materiałów nowej generacji znajduje się
wiele produktów Grupy Porcelanosa: od kuchni i
szaf marki Gamadecor po podłogi z naturalnego
drewna marki L’Antic Colonial, poprzez elementy
łazienkowe firmy Noken i Systempool, jak
również posadzki firmy Porcelanosa i Urbatek.

Powyżej: sofa i fotele firmy Saba
Italia w salonie spoczywają na
posadzce Microcemento Gris
80x80 cm marki Porcelanosa.
Po lewej: kuchnia G490 Blanco
Mate marki Gamadecor zwraca
uwagę swoją ogromną wyspą ze
stołkami Chair One niemieckiego
projektanta Konstantina Grcica
oraz strefą z kolumnami.
Na przeciwnej stronie: posadzka
Microcemento Gris 80x80 cm
firmy Porcelanosa łączy strefę
jadalni (ze stołem Desaldo i
krzesłami Chair One autorstwa
Konstantina Grcica) i salonu.

Po prawej: pokój z sielankowym
widokiem i podłoga z naturalnego
drewna Modern Multi Ceniza
14,8/18,9/22x183x1,5 cm marki
L’Antic Colonial.
Poniżej: łazienka z niekończącymi
się widokami i posadzką
Microcemento Gris 80x80 cm
firmy Porcelanosa. Elementy
wyposażenia i baterie łazienkowe
są firmy Noken, szafka w łazience
model Tetris marki Gamadecor,
w połączeniu z umywalką i blatem
z Krionu®, firmy Systempool
i wanną SP Concept firmy
Systempool.
Na przeciwnej stronie: schody
prowadzące na pierwsze piętro z
płytkami modelu Avenue Black
Texture marki Urbatek.

Wśród ciekawych mebli składających się na
wyposażenie domu, poza odcieniem rozmytego
drewna przeważa kolor biały, zwłaszcza na
przedmiotach takich jak stoły i krzesła.
Krzesła i wysokie stołki Chair One znanego
niemieckiego projektanta Konstantina Grcica
(wykonane przez włoską firmę Magis) i inne
przedmioty projektu Zahy Hadid lub Philippe’a
Starcka wypełniają wnętrza swoimi prostymi
formami. Oświetlenie zostało wykonane przez

firmę Modular Lighting y Vibia; fotele i kanapy
pochodzą z Saba Italia, natomiast dekoracje i
meble na zewnątrz z firmy Dedon.
Wszystkie zakątki domu zwracają spojrzenie
na zewnątrz, w stronę błękitu morza i basenu,
które współgrają ze sobą i w stronę bujnej
roślinności widocznej z ogromnych okien kuchni
marki Gamadecor w Villa Jávea, ekologicznego
i pełnego zaawansowanej technologii domu na
łonie natury. /

IVAN MALAGON*CLINIC

UNIKALNA
KONCEPCJA KLINIKI
STOMATOLOGICZNEJ
Ta klinika stomatologiczna nie odbiega standardem
od pieciogwiazdkowego hotelu Milla de Oro, w którym ma siedzibę.
Zajęła się tym pracownia architektoniczna Touza Arquitectos,
której nowoczesny całościowy projekt wziął pod uwagę założenia
architektury organicznej na życzenie doktora Ivana Malagón.
Zdjęcia: PABLO ALMANSA

M

iejsce uniwersalne, pełne
dynamiki i ekspresji,
odzwierciedlające jego
k o n c e pc j ę ż y ci ow ą i
sposób, w jaki zajmuje
się swoimi pacjentami. Taką wizję swojej nowej
kliniki chciał zrealizować prestiżowy stomatolog
Iván Malagón i tak właśnie została ona
zaprojektowana przez biuro Touza Arquitectos.
To multidyscyplinarne biuro kierowane przez
architekta Julio Touza podjęło się przekształcenia
tego miejsca w punkt odniesienia w dziedzinie

projektowania, nie zapominając przy tym o równie
ważnych czynnikach, takich jak jakość wykonania,
wydajność energetyczna i poszanowanie
środowiska naturalnego. Znajdująca się w
charakterystycznym budynku Girasol –dziele
mistrza katalońskiego José Antonio Coderch
ogłoszone artystycznym dziedzictwem Madrytu–
Iván Malagón*Clinic może się poszczycić
nowoczesną estetyką inspirowaną naturą. Zespół
Touza Arquitectos skupił się na zapewnieniu
jakości i innowacyjności niezbędnych w
przypadku centrum stomatologicznego, nie

Oryginalna podświetlana recepcja kliniki Iván Malagón*, zaprojektowana
przez Touza Arquitectos i wykonana z tworzywa Krion®, firmy Systempool,
jednego z najbardziej rewolucyjnych materiałów Grupy Porcelanosa.

pomijając jednak w żadnym momencie założeń,
które doktor Malagón pragnął odzwierciedlić w jej
wnętrzu: opartych na harmonii, naturze i zdrowiu.
�Jej projekt łączy w sobie architekturę i naturę,
tworząc główną oś, jak gdyby był to bieg rzeki.
Wokół tego centrum skupione są półotwarte
pomieszczenia, które można zobaczyć poprzez
otwory w ścianach, co budzi zaskoczenie gości.
W efekcie nie odczuwa się poczucia zamknięcia
w pomieszczeniu, a załamane i asymetryczne
formy dają wrażenie ruchu, tak jak dynamika ciała
ludzkiego” - wyjaśnia doktor Iván Malagón.
Do tego dochodzi komfort i ciepło (tak odległe od
szpitalnej bieli) połączone z jasnymi kolorami ścian
(lakierowane i w delikatnych odcieniach szampana),
jednak zawsze skontrastowane z ciemnymi
kolorami szafek lub posadzki Pure Brown Nature
firmy Urbatek. W projekcie instalacji zostały
również zawarte energooszczędne systemy
oświetleniowe typu LED, zautomatyzowane
zarządzanie zużyciem energii, mechanizmy
zmniejszające zużycie wody itp.
Ze względu na gwarancje jakości, jakich
wymagały materiały zastosowane w klinice o takiej
specyfice (wymogi użytkowania, utrzymania,
higieny itp.), biuro Touza Arquitectos oparło

Wokół środka kliniki skupione są
półotwarte pomieszczenia, które
można zobaczyć poprzez otwory
w ścianach. Konstrukcja form
asymetrycznych jest dynamiczna,
ale jednocześnie bardzo przyjazna.
Przy projektowaniu otoczenia nie
zapomniano o takich aspektach
jak komfort.

się na materiałach Grupy Porcelanosa. W
związku z tym wszystkie podłogi, płytki, elementy
sanitarne i baterie łazienkowe zostały wybrane z
obszernego katalogu, który Grupa (firmy Noken,
Systempool, Urbatek, Krion®...) oferuje dla
tego typu działalności, wymagającej maksymalnej
jakości i trwałości. W całej klinice znajduje się taka
sama podłoga, która daje poczucie ciągłości
przestrzennej i zapewnia najlepsze utrzymanie
i higienę: Pure Brown Nature (60x120 cm)
dużego formatu. Płytki ścienne pochodzą z serii
Golden Glass firmy L’Antic Colonial. Również
wyposażenie sanitarne i baterie łazienkowe w
całej klinice są produktami Grupy Porcelanosa,
wśród których wyróżnia się seria Arquitect firmy
Noken.
Meble recepcyjne, szafy i biurka w gabinetach
oraz kanapy w poczekalni zostały zaprojektowane
specjalnie przez biuro Touza Arquitectos.
Wszystko to w celu osiągnięcia odmiennej
koncepcji, którą oferują gabinety ortodontyczne,
dentystyczne, sala diagnostyki obrazowej,
sala operacyjna, postoperacyjna, a nawet
wielofunkcyjna sala konferencyjna. Wyposażenie
odpowiednie dla każdego luksusowego hotelu w
mieście. /

Od góry z lewej: we wnętrzach
lekkie tonacje szampana na
ścianach łączą się z ciemnymi
kolorami mebli i podłóg Pure
Brown Nature 60x120 cm firmy
Urbatek. Panele ścienne (DM
19mm wykończone lakierem
o wysokim połysku, w tonacji

szampana) mają formę trapezu i
nakładają się na siebie, tworząc
szczeliny, w których znajdują się
fragmenty oświetlenia LED o niskim
profilu i wysokiej wydajności; jeden
z gabinetów, w którym widać
część mebli zaprojektowanych
przez biuro Touza Arquitectos;
pokrycie ściany w jednej z
łazienek Iván Malagón*Clinic:

model Tecno Brick Golden
Glass (2,3x7,3 cm) firmy L’Antic
Colonial; różne elementy Grupy
Porcelanosa zostały zastosowane
w łazienkach kliniki, wyróżniająca
się nowoczesnym designem seria
Arquitect firmy Noken; i jeden z
gabinetów ortodontycznych.

BALINT HOUSE
Dom Balint w miejscowości Bétera w regionie autonomicznym
Walencja jest jednym z najwybitniejszych dzieł architekta Frana
Silvestre. Położony na polu golfowym, wszystkie elementy
tworzące budynek i jego otoczenie odzwierciedlają faliste linie
okolicznego terenu. Dom posiada elewację ciągłą wykonaną z
tworzywa krion® o specyficznym aerodynamicznym kształcie.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA. Zdjęcia: DIEGO OPAZO.

Betonowa konstrukcja dolnego
poziomu podtrzymuje, za
pomocą czterech wsporników,
łuk pokrycia dachowego, na
którym zawieszony jest strop
poziomu sypialni. Konstrukcja
ta pokryta jest monolityczną
wentylowaną elewacją wykonaną
z materiału Krion® Snow White,
firmy Systempool, który za
pomocą zwykłego zaokrąglenia
i bez potrzeby kształtowania
termicznego dostosowuje się
do geometrii danej części dzięki
zastosowaniu systemu budowy
firmy Butech.
Basen wyłożono płytkami Mosaico
World Blanco Almería (5)
30x30x1 cm, a otaczający go teren
płytkami Silver Touch (na specjalne
zamówienie), oba modele firmy
L’Antic Colonial.

Fragment schodów wyłożonych
płytkami Silver Touch
(na specjalne zamówienie) firmy
L’Antic Colonial; zaokrąglenie
fasady wykonanej z materiału
Krion® Snow White firmy
Systempool; fragment basenu,
wyłożonego płytkami Mosaico
World Blanco Almería
(5) 30x30x1 cm i otoczonego
posadzką Silver Touch
(na specjalne zamówienie), oba
modele firmy L’Antic Colonial.

„Projekt opiera się na rysunkach
elipsy nakładających się na siebie
i tworzących wzór, wykorzystując
maksymalnie możliwości
ustanowione przez obowiązującą
normatywę i zmniejszając do
minimum wrażenie przytłoczenia
wielkością. Otrzymuje się w ten
sposób jedną całość z fasadą
ciągłą, która wydaje się mieścić
jeden poziom i której wizualnie
opływowa forma sprawia, że wtapia
się w otaczający go krajobraz” - w
ten sposób opisuje projekt biuro
Frana Silvestre.

W

spółpraca zawodowa
z Álvaro Siza w Porto
oraz wykształcenie
zdobyte w Hiszpanii i
Holandii dały Franowi
Silvestre otwartą i innowacyjną wizję koncepcji
architektury. W każdym projekcie ten walencyjski
architekt, projektant i wykładowca materializuje
idee zgodnie z tożsamością klienta. Osiągnięcia,
które doprowadziły biuro Fran Silvestre Arquitectos
do uzyskania nagrody Red Dot Design 2013. Kiedy
pytamy o sposób, w jaki podchodzi do swoich
projektów, Fran Silvestre mówi nam o kompromisie
między chęcią dania technicznej odpowiedzi na
konkretne zagadnienie i dążeniem do szukania
piękna poprzez wybudowany obiekt. W przypadku
domu Balint dodaje również, że „projekt ten był
impulsem” i wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystał w
nim innowacje. „Nowe materiały, nowe technologie

Wewnątrz domu położono
posadzkę z naturalnego drewna
o dużym formacie firmy L’Antic
Colonial: a dokładnie model
Wood Lovers Soft 42x450 cm (na
specjalne zamówienie), zestawioną
z inną posadzką o wysokim
połysku. Przy pomocy firmy
Gamadecor opracowano system
ruchomej stolarki wewnętrznej, co
umożliwiło zawarcie w projekcie
takich elementów jak telewizor.
Zastosowano model kuchni G-475
Lacado Blanco Mate z uchwytami
zainstalowanymi we frontach, firmy
Gamadecor.

poprawiające jakość życia ludzi. Innowacja oparta
na doświadczeniu i udoskonaleniu tradycji” podsumowuje. Korzysta również z okazji, aby
przyznać, że współpraca z Grupą Porcelanosa
umożliwiła mu zawsze zaoferowanie gwarancji
najwyższej jakości. „Bez wątpienia wiele innowacji
wprowadzonych do tego projektu nie byłoby
możliwych bez współpracy z Grupą Porcelanosa”.
Odnośnie konstrukcji domu, w biurze Fran
Silvestre Arquitectos opisują nam jego unikalne
działanie, wykorzystujące efekt łuku sprawiające, że
poziom sypialni zostaje zawieszony pod dachem i
pozostawia miejsce na dolny poziom dzienny.
Wprowadzono również innowacje w systemie
zmotoryzowanej stolarki zewnętrznej zapewniające
otwieranie za pomocą tylko dwóch płyt szczeliny o
dużej długości.
„Charakterystyczną cechą naszych projektów
jest ciągłość. Ciągłość z otoczeniem, które należy

Sposób przeprowadzenia instalacji
oraz kuchnia na planie prostokąta
umożliwiają otwarcie dolnego
poziomu na ogród.
Zarówno na podłodze kuchni, jak
i na szafkach oddzielających ją
od salonu, zastosowano model
Blanco Athenas Pulido (na
specjalne zamówienie) firmy
L’Antic Colonial.

Podłoga w łazienkach wykonana
jest z płytek Blanco Athenas
Pulido (na specjalne zamówienie)
firmy L’Antic Colonial. Na
zdjęciu po lewej wyróżnia się
bateria prysznicowa Essence
Blanco Athenas Apomazado (na
specjalne zamówienie), również
firmy L’Antic Colonial.
Na zdjęciu poniżej widać baterie
umywalkowe serii Lounge firmy
Noken, której inne produkty
serii Lounge i Essence-c
wykorzystano w projekcie.

Zespół projektowy:
Fran Silvestre (architekt projektu) i
inni architekci
Fran Ayala, Ángel Fito, Adrián
Mora, Jordi Martínez i Maria Masià.
Konstrukcja: David Gallardo (UPV).
Technik architekt:
Carlos García.
Projekt wnętrza: Alfaro Hofmann.
Kierownictwo artystyczne: Adrián
Mora.
Wykonawca obiektu:
Construcciones Alabort.
Powierzchnia terenu/zabudowana:
1200,00 m2 / 772,00 m2
Developer: Florin Bortos Balint
(Globalint SL).
Inni współpracownicy: Alfonso
Calza i Shüco | Dekovent (Roberto
Haba · Miguel Haba).

Poszczególne miejsca dostępu
światła do wnętrza są bardzo
ważne, aby zrozumieć konfigurację
domu Balint, jak widać na
zdjęciu powyżej, z posadzką
Wood Lovers Soft 42x450 cm
(na specjalne zamówienie) firmy
L’Antic Colonial, oraz w pokoju
po prawej stronie, z posadzką
Eden Sand Soft 20x240x2 cm
(na specjalne zamówienie) firmy
L’Antic Colonial. Górny poziom,
na którym znajdują się sypialnie
i poziom podziemny otwarty na
dziedziniec zapewniają dodatkową
powierzchnię.

szanować, ciągłość przestrzenna, zastosowanie
niewielu materiałów, zintegrowanie instalacji,
oświetlenia... Ale również poszukiwanie ciągłości w
czasie, doceniając architekturę, która jest w stanie
go przekroczyć nie zostając uznana za przestarzałą”
- objaśnia ogólnie Fran Silvestre swoje obiekty.
Ciągłość, do której dochodzi precyzja jako jedna z
kluczowych cech systemu pracy biura Fran Silvestre
Arquitectos. Oprócz dialogu liczy się teraźniejszość,
„gdyż odpowiedź na te koncepcje, opracowane
za pomocą parametrów ściśle subiektywnych,
charakteryzuje nasze projekty sprawiając, że każdy
z nich jest inny” - uściśla.
Architekt podkreśla też zawsze pracę całego
zespołu: „składa się ze specjalistów w projektowaniu
budowli, akustyce, instalacjach, projektowaniu
graficznym, projektowaniu wnętrz, architektów ...
wytwarzających atmosferę wspólnej kreatywności i
zarażających swoim zaangażowaniem.” /

Jest jednym z najbardziej znanych
architektów na świecie. Mieliśmy okazję
porozmawiać z nim w towarzystwie
jego żony Niny podczas uroczystości
wręczenia Nagród Porcelanosa za
Architekturę i Design w Kasynie Madryt.
Nie było zbyt dużo czasu na rozmowę, ale
w jego odpowiedziach można dostrzec
intensywność jego pomysłów. Sprawia
wrażenie osoby bardzo optymistycznej i
pokazuje to w każdym słowie i geście.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA.

DANIEL
LIBESKIND

ARCHITEKT PEŁEN EMOCJI

Amerykanin żydowskiego pochodzenia,
przyjechał do Nowego Jorku w roku 1959. Urodził
się w Łodzi w powojennej Polsce. Studiował
muzykę, ale zdecydował się ją porzucić i zająć się
architekturą.
W jakim stopniu Pana wykształcenie

muzyczne miało wpływ na Pana pracę w
zawodzie architekta?
„Muzyka odegrała dużą rolę w mojej pracy:
harmonia, wrażliwość niektórych kompozytorów i
utworów powiązane są z wieloma moimi obiektami.
Architektura może również wywoływać wiele

doznań i dotykać duszy. Jest to dyscyplina bardzo
muzyczna, a mój muzyczny sposób myślenia
wiele lat temu przeniósł się na sposób interpretacji
projektowania budynków i przestrzeni”.
Studiował najpierw na uczelni Cooper Union for
the Advancement of Science and Art w Nowym

Zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, od góry: The
Academy, w Muzeum Żydowskim
w Berlinie; przeszklone patio tego
muzeum, jedna z pięciu przestrzeni
Voids - alegoria, za pomocą
której architekt chciał przedstawić
‘pustkę’ w Muzeum Żydowskim
w Berlinie i w samej Ludzkości;
podziemne przejście łączące stary
budynek z budynkiem Libeskinda
(nieposiadającym wejścia).
Na przeciwnej stronie portret
architekta Daniela Libeskinda
i szkic Muzeum Żydowskiego
w Berlinie, podkreślający
zygzakowatą formę nowego
budynku.

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, od prawej: panorama
Nowego Jorku, w której wyróżnia
się profil nowych budynków tak
zwanej Strefy Zero, łącznie z
Wieżą Wolności według projektu
architekta; infografika; oraz szkic
projektu koncepcyjnego tej strefy.

Jorku, a następnie uzyskał dyplom studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Essex w Anglii.
W trakcie swojej kariery wprowadził nowe idee
i koncepcje, które wywołały wiele kontrowersji,
niektóre z nich odnoszące się do projektów
Muzeum Żydowskiego w Berlinie, San Francisco
i Kopenhadze.
Jakie jest pańskie podejście z punktu
widzenia profesjonalisty do tych budynków
wywołujących tyle emocji?
„Mam poczucie, że zawsze żyłem bardzo
emocjonalnie i intensywnie, w trakcie projektowania
zawsze biorę pod uwagę zachowanie pamięci
i zastosowanie symbolistyki. Niemożliwe jest
oddzielenie dziedzictwa kulturowego i walki mojej
rodziny od mojego podejścia do pracy.
P a m i ę ć j e s t z a s a d n i c z y m w y m i a re m
architektury, jest to dla mnie podstawowa, główna
zasada. Jest to element, który zbliża nas do
teraźniejszości i projektuje naszą przyszłość, to
podstawowy łącznik. Architektura nie może istnieć
bez pamięci, nadaje ona kierunek.
Aby przekazać odbiorcom istotę pamięci i
pewne określone odczucia, wciąż wierzę w
emocje, które wywołuje architektura. Moje
konstrukcje są złożone i potrzebuję do nich
sojuszników: zastosowanie nowych materiałów
stanowi podstawę mojej pracy.”
Ten szczególny sposób myślenia o architekturze
doprowadził go w 2003 r. do zwycięstwa, z

projektem Freedom Tower, w konkursie na
odbudowę tak zwanej �Strefy 0” w Nowym Jorku.
Pierwotny projekt przeszedł liczne modyfikacje,
a Libeskind musiał znieść zmiany i zastąpienie
swojego projektu przez innego architekta, Davida
Childsa.
Jakie były Pańskie doświadczenia w
jednym z najbardziej znanych projektów w
najnowszej historii?
„Od czasu mojego przyjazdu do Nowego
Jorku miasto to oznaczało dla mnie nadzieję.
Moi rodzice zmagali się z losem imigrantów, a
nic nie może się równać z uczuciem zaczynania
wszystkiego od nowa. Ameryka była dla
nas marzeniem. Moje wspomnienia nie są
skomplikowane, byłem otoczony miłością i
opieką. Nasze otoczenie było pełne hojnych
osób, okazujących pomoc i zrozumienie. Naszej
rodzinie zawsze towarzyszył duch dążenia
do doskonałości, energia prowadząca do
ciągłej poprawy i rozwoju, a przede wszystkim
wytrwałość.
Opinie innych i zmiany mające miejsce w
moich projektach stanowią część impulsu
pobudzającego mnie do rozpoczęcia czegoś
nowego i przejścia do innych tematów. Ten
projekt jest jednym z nich”.
Inne jego wielkie dzieła obejmują ośrodki kultury,
domy i obiekty handlowe na całym świecie, od
Hong Kongu do Mediolanu przez Toronto, Denver,
Singapur, Dublin, Warszawę, Berlin ...

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, od góry: The Bundeswehr
Military History Museum; wnętrze
tego muzeum; szkic; oraz fragment
nowej konstrukcji zaprojektowanej
przez architekta.

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, od lewej, dwie różne
perspektywy panoramy nowej
przystani Keppel Bay w
Singapurze; jej szkic; oraz wnętrze
luksusowego apartamentowca
Reflections at Keppel Bay
zaprojektowanego przez architekta
w tej przystani.

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, od góry: jedna z galerii
DAM, Denver Art Museum;
schody atrium w tym samym
budynku; szkic muzeum DAM;
oraz zewnętrzna część budynku
rozbudowanego przez architekta
Daniela Libeskinda: zainspirowana
pobliskimi Górami Skalistymi z
ponad 13 000 m2 powierzchni.

Stawia swoje budowle na całym świecie w
bardzo różnych kulturach i twierdzi, że lubi ryzyko.
Jak by Pan wyjaśnił swoje profesjonalne
podejście do każdego projektu w tak wielu
różnych dziedzinach?
„Centrum myśli powinna być Ludzkość.
Uważam, że architektura może być podobna do
nauki, filozofii i sztuki. Architektura kwestionuje
i poddaje w wątpliwość: stawia i zadaje sobie
pytania. Postęp technologii i nowa koncepcja
przestrzeni stanowią znaczne obciążenie
ryzykiem i jest to bardzo ważna cecha mojego
sposobu myślenia i projektowania: życie jest
ciągłym ryzykiem i należy stawić mu czoła z
jasno określonymi celami”.
Pana praca została określona jako
dekonstruktywizm - jak rozumie Pan tę
definicję?
„Charakteryzuje się on ideą fragmentacji,
projektowaniem konstrukcji nieliniowych,
przekształceniem powierzchni konstrukcji
tak, aby wydawały się załamane,
nieustrukturyzowane. Termin ten powinien być
traktowany z dużą ostrożnością ze względu na
jego trudność. Jednocześnie w architekturze
stworzył wiele nowych form i możliwości
ekspresji. Ja akurat wierzę w ekspresję
architektury”.

Żona architekta, Nina Libeskind, towarzyszy mu
w uroczystości wręczania Nagród Porcelanosa,
jak również w życiu zawodowym i osobistym.
Partnerka biznesowa od 1989 r., jest dyrektorem
operacyjnym biura.
Przez cały czas jest bardzo uprzejma, uśmiecha
się i przytakuje wszystkiemu, o czym mówi jej mąż.
Czy taki związek w pracy i życiu osobistym
jest owocny?
„Żona towarzyszy mi we wszystkim, nie tylko
mi pomaga, ale pracujemy ramię w ramię i
wzajemnie się uzupełniamy, a nasza współpraca
jest kompletna. Jest niezmordowanym
pracownikiem, a także osobą bardzo kreatywną,
wiele z najlepszych pomysłów w moich pracach
jest jej autorstwa.
Jesteśmy osobami nastawionymi pozytywnie i
optymistami, co w tym zawodzie jest niezbędne.
Architektura jest środkiem służącym do
przekazywania piękna danego miejsca, światła i
cienia, ale nie myślimy w kategoriach przestrzeni
i światła, myślimy o znaczeniu projektów, ich
symbolice i uczuciach, które mogą wzbudzić”.
Nina i Daniel Libeskind żegnają się z
promiennym uśmiechem, zadowoleni z pobytu
w Madrycie i wzięcia udziału w jury Nagród za
Design i Architekturę Grupy Porcelanosa. /

MINORKA / LOS ANGELES / MONTE CARLO

NAJLEPSZE
WIDOKI

Podróżujemy wraz z Grupą Porcelanosa do trzech miejsc
‘na wysokości’, w których widoki to prawdziwy luksus.
Ponadto dodajemy niezbędne wskazówki podróżnika
Tekst: GEMA MONROY Zdjęcia: STUDIO FOTOGRAFICZNE PORCELANOSA / GETTY

MINORKA I
OTOCZENIE
MORZA
ŚRÓDZIEMNEGO

Ten sielankowy taras
w najczystszym
stylu balearskim jest
idealnym miejscem
spotkań, aby cieszyć
wzrok widokiem Morza
Śródziemnomorskiego,
głównego bohatera
otoczenia. W miejscu
tym zwracają uwagę
płytki podłogowe Chester
Antracita 14,3x90 cm
i ścienne
Chester Antracita Antislip
14,3x90 cm firmy
Porcelanosa. W ramach
oferty parkietów
ceramicznych Parker®, kolekcja Chester
charakteryzuje się
przepięknym wzorem z
żyłkami, podkreślającym
szlachetność materiału,
który zainspirował
powstanie tej serii płytek
ceramicznych i posadzki
z gresu porcelanowego.
Wszystkie modele z tej
kolekcji dostępne są
w czterech kolorach,
wycieniowane kolorem
białym, aby złagodzić ich
wykończenie, wychwytujące
wszechstronne tonacje
drewna: zaczynając od
intensywnego Chester
Antracita lub ciepłego
Chester Castaño, poprzez
średnią tonację Chester
Leño i szarawy Chester
Acero.

NOCLEGI

Torralbenc (torralbenc.com).Dawne gospodarstwo wiejskie przekształcone
w jasny i przepiękny hotelik z 27 pokojami oraz domkami letniskowymi,
z basenem, w którym można po prostu cieszyć się szczęściem.
Jardí de Ses Bruixes (hotelsesbruixes.com).Ośmiopokojowy butikowy
hotel z restauracją i jednym z najpiękniejszych tarasów na wyspie.
W samym centrum Mahón.
Alcaufar Vell Hotel Rural (alcaufarvell.com).Cisza, spokój i styl w
neoklasycystycznym dworku XIV wieku.

RESTAURACJE

Mon (canfaustino.com/mon).Młody Felip Llufriu, po 13 latach współpracy
z braćmi Roca, powraca na swoją wyspę, aby promować lokalne wyroby
Minorki w sposób kreatywny i w stylu gourmet w okazałej posiadłości w
Mahón mieszczącej hotel Can Faustino.
Biniarroca (biniarroca.com).W jednym z bardziej tradycyjnych hoteli na
Minorce, jego innowacyjna kuchnia międzynarodowa z francuskimi akcentami
jest jedną z większych atrakcji gastronomicznych na wyspie.
Jest to Cranc Pelut (Fornells).Serwuje najlepszy gulasz z homara na Minorce.

NAJBLIŻSZY SKLEP FIRMY PORCELANOSA: Gran Vía Asima, 21.

Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca. T: 971 430 667 - F: 971 297 094.

D

MINORKA

yskretna i zaciszna, Minorka posiada
więcej plaż i zatoczek niż jej sąsiadki
Majorka, Ibiza i Formentera razem, a
mimo to udało jej się pozostać z dala od szlaków
turystycznych, będąc bardziej zainteresowaną
wyrobem swoich tradycyjnych serów, kiełbasek
i gulaszu z homarów, niż wznoszeniem hoteli
na własnych wybrzeżach.W rzeczywistości
większość kwater na wyspie (z których sporo
zostało otwartych w ostatnich latach) są to
gospodarstwa agroturystyczne, rodzinne,
odpowiadające bardziej gustom turystów
bardziej ekscentrycznych, którzy wolą plaże bez
barów i leżaków i zdolnych do wstania o świcie i
zrezygnowania z plaży i morza, aby zagłębić się
w liczne szlaki (dla pieszych, rowerzystów i do
jazdy konnej) przemierzające wyspę. Zaczynając
od swojej sennej stolicy Mahón, pełnej sklepów
z wyrobami rzemieślniczymi i rezydencji, aż po
małe wioski Ciudatella i Binibéquer, ukrywające
wąskie uliczki i małe placyki, poprzez tajemnicze
taule, kamienne pozostałości zagadkowej
kultury (datowanej na 1300 r. p.n.e.) oraz urocze
zatoczki,które nie widnieją nawet na mapach,
Minorka jest wyspą, na której można stracić
poczucie czasu i poddać się urokowi przyrody
śródziemnomorskiej jak dawniej.

Zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara: na
przeciwległej stronie jedna z
sielankowych zatoczek wyspy;
Ciutadella de Menorca; basen
i pokój hotelu Torralbenc;
wyśmienite śniadanie w hotelu
Jardí de Ses Bruixes; oraz plaża
nudystów Macarelleta.

LOS ANGELES,
MIASTO ‘NA
WYSOKOŚCI’

Możliwe, że Los Angeles
ma opinię miasta, w którym
nikt nie chodzi na piechotę,
ale nie ma to znaczenia,
gdy w twoim domu znajduje
się taras jak na zdjęciu.
Widoki na panoramę miasta
są tu tak samo ważne, jak
nowoczesne otoczenie, na
które składa się posadzka
zewnętrzna Dover Topo
80x80 cm, posadzka
wewnętrzna Dover Caliza
59,6x59,6 cm oraz płytki
ścienne i sufitowe Chester
Antracita 14,3x90 cm,
wszystkie modele firmy
Porcelanosa.
Kolekcja Dover posiada
gładkie tło i oferowana
jest w pięciu eleganckich
tonacjach: Acero, Caliza,
Arena, Topo i Antracita.
Dostępna jest w kształcie
kwadratu lub podłużnej
formie desek, co pozwala
na tworzenie stylowych
kompozycji.

Zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, na przeciwnej
stronie: Park Macarthur z jeziorem
zasilanym przez naturalne źródła;
przecięcie ulicy Brighton Way ze
słynną Rodeo Drive; plaża w Santa
Monica; kawiarnia w hotelu The
Line; widok zewnętrzny hotelu The
Line w Koretown; recepcja super
nowoczesnego hotelu Ace Hotel
Downtown Los Angeles.

NOCLEGI

S

łońce, neony na Sunset Boulevard i
poszukujący spełnienia american dream,
molo w Santa Monica, muskular ni
mężczyźni z Venice Beach i surferzy na Redondo
Beach...Los Angeles i ‘kalifornijski styl życia’
ponownie są w modzie dzięki zaawansowanym
ośrodkom sztuki, ofercie żywności organicznej
i zdrowego stylu życia oraz odrodzeniu
ostatecznie odzyskanych, po wielu nieudanych
próbach, dzielnic Śródmieścia, w których ma
miejsce mała rewolucja rzemieślników, szefów
kuchni i małych przedsiębiorców.
Bardziej złożone i kulturalne niż kiedykolwiek
(żyje tu ponad 140 narodowości i mówi się w
ponad 220 językach), głośne, bezwstydne,

ACE Hotel Downtown (acehotel.com/losangeles). W
zabytkowym budynku uczelni United Artists, z 1927 r., uosabia
odrodzenie Śródmieścia.
Chateau Marmont (chateaumarmont.com). W tym zamku
w West Hollywood zatrzymywały się wszystkie gwiazdy
Hollywood.Od Clarka Gable po Lanę del Rey.
The Line (thelinehotel.com). Jest to centrum wszystkiego, co
modne w dzielnicy Koreatown.
Malibú Beach Inn (malibubeachinn.com). Hotel butikowy przy
plaży w Malibu, należący do sławnego producenta Davida
Geffena.

LOS ANGELES
ostentacyjne, olśniewające, powierzchowne,
Los Angeles nie jest dla każdego. Albo staje
się twoją pasją, albo je odrzucasz. To miasto,
w którym nikt nie chodzi na piechotę jest trudne
do zrozumienia i przez to ciężko je docenić.Tak
naprawdę Los Angeles jest zbiorem małych
miast, każde z własnym charakterem.
Światła Hollywood oświetlają drogę przez
miasto kina, ale czasem oślepiają i dezorientują
w ogromnej ofercie rozrywki w Los Angeles, czy
jesteś w biznesie, czy też nie. Kilometrowe plaże,
urocze kawiarenki i eleganckie restauracje na
świeżym powietrzu, w których można spotkać
swojego ulubionego aktora, ukryte spas, w
których można się zrelaksować jakby się było
gwiazdą filmową, galerie dyktujące trendy
w sztuce, nowoczesne koktajl bary, butiki
kultowych projektantów spoza Berverly Hills…
Odwiedź Farmer’s Market, targ rolniczy w

Santa Monica, w godzinach porannych, pójdź
na zakupy na Abbot Kinney Boulevard oraz
Melrose i na orientalne masaże oraz zabiegi w
spa w Koreatown lub poserfuj (albo popatrz,
jak robią to profesjonaliści) w Malibu, najlepiej
o zachodzie słońca, przejedź się na rowerze
po nieskończonych malowniczych trasach
Venice Beach, zanurz się w kulturze w Centrum
Gehry, Getty Museum i The Huntington Library
i rozpocznij wieczór koktajlem na tarasie na
dachu modnego hotelu. Dla tych, którzy chcą
się bawić dalej, noc jest pełna życia na Wilshire
Boulevard. Światła Los Angeles, bez względu
na to czy należą do Hollywood czy nie, czy
Los Angeles jest twoim typem miasta czy nie,
hipnotyzują i uwodzą.

RESTAURACJE

Chaya Downtown (thechaya.com). Ta instytucja z Beverly
Hills została przeniesiona do Śródmieścia.Azjatycka fuzja na
tarasie, na którym warto się pokazać.
Mélisse (melisse.com). Nie można się pomylić:ma dwie
gwiazdki Michelin i znajduje się w Santa Monica
Boxwood Cafe (boxwoodcafe.ca). Wiedza szefa kuchni
Gordona Ramsaya w jednym z modnych hoteli - London West
Hollywood)
Perch L.A.Bar & Restaurant (perchla.com). Bistro w stylu
francuskim na wysokości Śródmieścia. Aby zjeść kolację przy
kominku (również na świeżym powietrzu) lub wypić jeden lub
więcej drinków w rytmie muzyki puszczanej przez DJów.
Lucques (lucques.com). Ta śródziemnomorska restauracja
z tarasem z drzewami oliwnymi stanowi kwintesencję Los
Angeles.
Post & Beam (postandbeamla.com). W scenerii jak w ogródku
przyjaciela odbywa się ekologiczna przygoda ‘z pola na stół’
Gavinda Armstronga.

NAJBLIŻSZY SKLEP FIRMY PORCELANOSA:

PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD, 8900 Beverly Blvd,
tel. +1 310-300-2090.

MONTE CARLO
ZMIENIA SIĘ, BY
POZOSTAĆ SOBĄ

Słowo ekskluzywność
nabiera prawdziwego
znaczenia w Monako, gdzie
nic nie jest zwyczajne.
Dowodem na to jest ta
godna pozazdroszczenia, w
pełni wyposażona kuchnia z
widokiem na port w Monte
Carlo, model Emotions
E5.30 Plomo Brillo E6.40
Roble
Noche / Roble Sil
firmy Gamadecor.
Kolekcja Emotions®
zawiera wypracowaną
paletę wykończeń
zaprojektowanych, aby
zadowolić każdy styl
i potrzebę: laminaty
gładkie lub teksturowane,
pokrycie błyszczące lub
matowe, lakier matowy lub
błyszczący oraz okleiny
z naturalnego drewna. W
tym przestronnym i jasnym
wnętrzu zastosowano
posadzkę Chester Acero
14,3x90 cm / 22x90 cm
marki Porcelanosa.

M

MONTE CARLO

onako, a dokładnie jego stolica Monte
Carlo, już od ponad pół wieku uosabia
ponadczasowy urok Lazurowego
Wybrzeża. Ale co takiego ma w sobie ten malutki
kraj, że jego aura jest tak silna? Wystarczy
tylko wymówić jego nazwę, aby przenieść się
myślami do niekończącego się lata w strumieniu
szampana, do wyścigów samochodowych
oglądanych z trybun, uroczystych bali
charytatywnych w zwiewnych kreacjach, filmów
z Jamesem Bondem i oczywiście elegancji
(również ponadczasowej) Grace Kelly. Jednak
mimo, że wszystko w tym baśniowym królestwie
(i raju podatkowym) przypomina o księżniczce i
nosi jej imię (aleja, ogród kwiatowy, fundacja, a
nawet lokalna ryba!), nowa generacja turystów,

korzystająca z basenów klubów plażowych i
bawiąca się do samego rana podąża śladem braci
Casiraghi i ich znajomych z międzynarodowej
śmietanki. O ile książę Rainier przeszedł do
historii jako �książę budowniczy”, o tyle Albert II
jest zdeterminowany, aby zostać �eko-księciem”
i przemienić swoje małe królestwo (zaledwie o
wielkości Central Parku) w miejsce wypoczynku
dla rodzin. Na dowód tego latem ubiegłego
roku została otwarta nowa siedziba Yacht Club
Monaco, �bardzo ekologiczny” budynek według
jego autora Normana Fostera, łączący się z dużą
przystanią dla jachtów. W Monako wszystko się
zmienia, aby dalej było jak zawsze. Ponieważ
ostatecznie, i może w tym tkwi jego wielka
tajemnica: Monako jest z innych czasów. /
W kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, na przeciwnej
stronie: nocna panorama Monte
Carlo, stolicy Monako; nowy Yacht
Club w Monako, zaprojektowany
przez Normana Fostera; Kasyno
w Monte Carlo; oraz śniadanie w
Hôtel Metropole Monte Carlo.

NOCLEGI

Hôtel Metropole Montecarlo (metropole.com). Znajdujący się dokładnie
naprzeciwko Kasyna Monte Carlo, ten klasyczny hotel pałacowy zyskał nowy
splendor dzięki wystrojowi wnętrz autorstwa Jacques’a Garcia (znanego z
hotelu Côstes), kuchni Joëla Robuchona i basenowi zaprojektowanemu przez
Karla Lagerfelda.
Monte Carlo Beach Hotel (monte-carlo-beach.com). Klasyczny kurort
Wybrzeża z lat 30., aktualnie z wystrojem wnętrz autorstwa Indii Mahdavi,
pozostaje jednym z ulubionych miejsc międzynarodowych wyższych sfer.

RESTAURACJE

Le Louis XV (montecarlosbm.com). Wielki Alain Ducasse podpisuje się pod
daniami najbardziej eleganckiej (i fantazyjnej) restauracji w Hôtel de Paris.
Joël Robuchon’s Montecarlo (joel-robuchon.com). Cała filozofia
nowoczesnej kuchni francuskiej wielkiego szefa kuchni Robuchona w scenerii
zaprojektowanej przez Jacques’a García.
Sea Lounge (sealoungemontecarlo.com). Aby pić szampana na śniadanie,
zjeść lunch z widokiem na morze lub tańczyć w szpilkach do białego rana.

NAJBLIŻSZY SKLEP FIRMY PORCELANOSA: Porcelanosa Mónaco,
14 Rue de La Turbie; tel. +33 06 07 93 26 78.

Wentylowana fasada kliniki
R-Révolution Santé w Montpellier,
w nocy i za dnia. Na białym tle
wyróżniają się kolorowe szyby
okien.

R-RÉVOLUTION SANTÉ

PROJEKT ZDROWIE

Celem tej pionierskiej kliniki w Montpellier jest nauczenie
pacjentów jak być twórcami własnego zdrowia poprzez warsztaty
edukacyjne i kulinarne, odpowiednie zajęcia fizyczne i zabiegi
kosmetyczne oraz odnowy biologicznej.
Zdjęcia: RICHARD SPRANG / CRISTINA COLONQUES / D.R.

F

asada wentylowana
kliniki R-Révolution
Santé, znajdującej się
w dzielnicy Millénaire
Odysseum w Montpellier
(Francja), została zaprojektowana przez
architekta Jean-Paul Meyran jako
swoistego rodzaju skóra, przez którą
oddycha budynek. Ale nie jest to byle
jaka skóra, tylko taka, która umożliwia
dostęp naturalnego światła do budynku
poprzez kolorowe przeszklenia, a
jednocześnie izoluje go od zewnątrz, spełniając w
ten sposób wymogi efektywności energetycznej,
dzięki czemu uzyskał certyfikat HQE (‘Wysoka
jakość środowiskowa’).

Główny budynek i wejście, które służy jako łącznik między
dwoma formami trapezoidalnymi składającymi się na obiekt, rozmieszczony
na kilku poziomach i zapewniający dostęp naturalnego światła.

Nowe centrum poświęcone zdrowiu
Grupy Fontalvie, z ponad 20-letnim
doświadczeniem w dziedzinie rehabilitacji
pacjentów z chorobami przewlekłymi
(cukrzyca, otyłość, uzależnienie od
alkoholu lub papierosów, zaburzenia
odżywiania itp), posiada konstrukcję
opartą na dwóch dużych formach
trapezoidalnych połączonych strefą
wejścia i znajdującym się tuż nad nią
tarasem. Do jego budowy wykorzystano
materiały takie jak drewno, szkło lub
beton, obok produktów Grupy Porcelanosa, a
w pracach budowlanych na sześciu poziomach
wzięło udział wiele lokalnych firm.
Wnętrze zostało zaprojektowane przez

Od góry do dołu: atelier strefy
kąpielowej, z płytkami ściennymi
Mosaico Dream Mix Whites (1,4)
29,5x29,5x0,4 cm i podłogowymi
Crema Alejandría Lined Home
Bioprot 30x60x1,5 cm, oba
modele firmy L’Antic Colonial;
basen i fragment jego otoczenia:
Mosaico Dream Mix Whites (1,4)
29,5x29,5x0,4 cm oraz Crema
Alejandría Lined Home Bioprot
30x60x1,5 cm, oba modele
firmy L’Antic Colonial; oraz sala
zabiegowa dla dwóch osób w
‘l’institut R’, z płytkami ściennymi
i podłogowymi: Mosaico Dream

Mix Whites (1,4) 29,5x29,5x0,4
cm i Glacier Moon Metallic Black
19x29x0,8 cm, oba modele firmy
L’Antic Colonial.
Na przeciwnej stronie: płytki
ścienne zastosowane po
lewej stronie zdjęcia to model
Mosaico Dream Mix Whites (1,4)
29,5x29,5x0,4 cm, marki L’Antic
Colonial, i po prawej Qatar Nácar
31,6x90 cm, firmy Porcelanosa.
Natomiast podłoga wykonana jest
z naturalnego kamienia: Crema
Alejandría Lined Home Bioprot
30x60x1,5 cm, firmy L’Antic
Colonial.

Od góry do dołu: sala fitness
(program ćwiczeń, masaży i
zajęć ustalany jest indywidualnie
dla każdego klienta, wraz z
indywidualną dietą. Jeśli celem
jest utrata wagi, jej sprawdzanie
odbywa się za pomocą wagi,
która umożliwia kontrolę utraty
masy tłuszczowej); przebieralnia;
pomieszczenie kuchni (wyposażone
w cztery płyty grzewcze i okapy
kuchenne, obszar przeznaczony
na szkolenia i ekran do śledzenia
lekcji gotowania dietetycznego);
oraz ‘l’épicerie R’, restauracja

oferująca codzienne zestawy i
przekąski wykonane w oparciu
o zasady zdrowego odżywiania
i pozwalające zachować
równowagę metaboliczną
organizmu. W miejscach tych na
podłodze zastosowano model
Par-ker®, firmy Porcelanosa,
naśladujący wygląd drewna przy
zachowaniu właściwości parkietu
ceramicznego.
Na przeciwnej stronie: podłoga
Laminado: AC4 Residence 1L
Roble 19,3x138x0,8 cm, firmy
L’Antic Colonial.

architekta i dekoratora Karla Petit, któremu
udało się mistrzowsko przenieść swoje
zamiłowanie do sztuki współczesnej do
wnętrza kliniki, nie zapominając przy tym o
komforcie potrzebnym do przeprowadzania
różnych zabiegów. Współpracował przy tym z
Amélie Baudin, dyrektor artystyczną projektu.
Należy pamiętać, że R-Révolution Santé dąży
do odejścia od zimnego i stereotypowego
wizerunku tradycyjnych ośrodków zdrowia,
gdyż stara się stworzyć przyjemne miejsce, w
którym każdy odnajdzie harmonię i nauczy się
być twórcą własnego zdrowia i zapobiegania
chorobom. Posiada specjalny program, który
opiera się na pięciu kluczowych obszarach
w celu poprawy jakości życia ludzi: spaniu,

Sale fitness, w których organizowane są tak zwane warsztaty dynamiczne,
ze specjalnymi urządzeniami dla rozpoczynających aktywność fizyczną,
wszystkie wyposażone w najnowszą technologię.

odżywianiu, aktywności fizycznej, emocjach
i pamięci. Zajęcia prowadzone są w trzech
odrębnych obszarach: ‘les ateliers R’ (miejsce
przeznaczone na ćwiczenia, edukację zdrowotną
i relaks), ‘l’institut R’ (centrum odnowy
biologicznej i pielęgnacji ciała) oraz ‘l’épicerie
R’ (restauracja dla zdrowia i przyjemności).
W pierwszym miejscu prowadzone są różne
warsztaty, łącznie z kulinarnymi (interaktywne, w
obecności kucharzy i dietetyków prowadzących
i szkolących pacjentów), drugie przeznaczone
jest na pielęgnację ciała i odnowę biologiczną
(we współpracy z laboratorium kosmetyków
naturalnych Lucia Rapetti), a w trzecim,
restauracji, tematem przewodnim jest zdrowe
odżywianie (www.r-revolution-sante.com). /

3 HOTELE NA MAJORCE
WITAMY NAD MORZEM
ŚRÓDZIEMNYM
Ta balearska wyspa pełna obiektów architektury i designu, oferująca
różnorodne usługi, nigdy nie przestaje zaskakiwać gości,
czy to swoimi współczesnymi budowlami czy mistrzostwem w
renowacji istniejących budynków. Przy czym zawsze za
pomocą materiałów Grupy Porcelanosa.
Zdjęcia: JAIME REINA, GORI SALVÁ I NANDO ESTEVA

Widok z tarasu hotelu Son Moll
Sentits Hotel & Spa na Majorce,
zaprojektowanego przez biuro
3de3 Arquitectes.

J
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SON MOLL SENTITS HOTEL & SPA

ego dogodne położenie w pierwszej linii przy plaży Cala Rajada, w małej miejscowości
turystycznej w północno-wschodniej części wyspy, było punktem wyjściowym wykorzystanym
przez biuro 3de3 Arquitectes do opracowania projektu. Pracownia architektoniczna prowadzona
przez Arturo Vila, Jose Luis Pujol i Ignacio Pons przygotowała projekt „budynku o zaostrzonej trójkątnej
geometrii podyktowanej kształtem działki budowlanej, aby zapewnić najlepsze widoki na Morze
Śródziemne z pokoi hotelowych i innych jego pomieszczeń”. Uzyskano kształt trójścianu, którego
elewacje ze szkła i aluminium zapewniają „obiekt dynamiczny, inspirujący i o silnej osobowości,
kontrastujący z mocą i wytrzymałością fasad komunikacji pionowej” - wyjaśniają. Celem Son Moll
Sentits jest zanurzenie klienta w świecie zmysłowych doznań, stąd też architekci ściśle współpracowali
z Sarą Espinosa, aby osiągnąć wystrój wnętrz odzwierciedlający istotę rejonu śródziemnomorskiego:
„z osobowością i elegancją, jest to oryginalna propozycja pełna niestandardowych elementów i
szczegółów, w której zadbano maksymalnie o aspekty takie jak staranny wybór kolorów i tekstur”.

Zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara: fasada; lobby,
z dużym szklanym panelem na
złotym tle w recepcji oraz lada
recepcyjna z Krionu®, firmy
Systempool, o długości sześciu
metrów z podświetloną nazwą
hotelu. Na powierzchni głównej
ściany znajdują się wytłoczone
napisy; łazienka jednego z pokoi
Standar z płytkami ściennymi Oxo
Line Blanco 31,6x90 cm firmy
Porcelanosa; Suite Galactyc, z
płytkami ściennymi Madison Plata
31,6x90 cm firmy Porcelanosa;
Suite Crystal, z posadzką Oxford
Antracita 14,3x90 cm firmy
Porcelanosa; pokój z zagłówkiem
łóżka opartym na panelach
- satelitach Stua z posadzką
Oxford Blanco 14,3x90 cm firmy
Porcelanosa; bar-lobby, którego
podświetlona lada wykonana z
Krionu® umożliwia różne funkcje;
oraz spa, z basenem wyłożonym
płytkami Paradise Baia Stone
Negro 30x30x1 cm, firmy L’Antic
Colonial i płytkami ściennymi
Globe Brick Bhutan 10x40x1 cm,
również firmy L’Antic Colonial.

Na przeciwnej stronie widoki na
morze z jednego ze stołów w
restauracji hotelowej; zewnętrzna
część hotelu, w której wyróżniają
się tarasy z widokiem na morze,
wszystkie wyłożone płytkami
Oxford Blanco Antislip
P-R 14,3x90x1,2 cm marki
Porcelanosa.
Na tej stronie, zgodnie z
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MELBEACH HOTEL & SPA

pierwszej linii przy plaży Canyamel, ten czteropiętrowy hotel –przeznaczony wyłącznie
dla dorosłych– znajduje się niedaleko miejscowości Capdepera, Artà i Cala Rajada i
parku naturalnego półwyspu Llevant. Posiada 32 pokoje zróżnicowane na kilka typów:
standard, superior, suite i grand suite, wszystkie z widokiem na morze. Urządzone w ciepłych barwach,
ich drewniane meble i podłogi współgrają z bielą ścian nadając harmonię otoczeniu. Uwagę przyciąga
basen infinity pool, zaprojektowany, aby nawiązywać do Morza Śródziemnego, ale również pozostawać
w połączeniu z resztą spa: z basenem z podgrzewaną wodą z obiegiem cieplnym, sauną, łaźnią turecką,
jacuzzi i innymi gabinetami kosmetycznymi i odnowy biologicznej. Hotelowa restauracja jest kolejnym z
jego atutów, nie tylko ze względu na inspirujące widoki na morze, ale także z powodu jej kuchni opartej
na wysokiej jakości świeżych, naturalnych i lokalnych produktach. I ponieważ nie mogło tego zabraknąć
na Balearach, Mealbeach Hotel & Spa oferuje strefę chill out, w której można spędzić czas w dobrym
towarzystwie z kieliszkiem dobrego wina lub drinkiem.

kierunkiem ruchu wskazówek
zegara: infinity pool z Morzem
Śródziemnomorskim w tle; jeden
z pokoi z posadzką Oxford
Blanco P-R 14,3x90x1,1 cm
firmy Porcelanosa; hotelowa
łazienka z posadzką Cerdeña
Marfil PV 31,6x90x1,1 cm firmy
Porcelanosa, umywalką Clip
Bubble 46D firmy Noken, oraz

wbudowanym kranem
chromowanym BELA firmy Noken;
inny basen hotelowy; strefa relaksu
w spa, w której współczesny
design leżaków kontrastuje ze
szlachetnością drewna belek
stropowych i podłóg.

TREND HOTEL ALCUDIA
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odniesienie standardu obiektu hotelowego poprzez renowację, która wydobyłaby
maksymalnie potencjał z istniejących pomieszczeń było celem biura PM Arquilab kierowanego
przez José A. Martínez Llabrés. Tak więc w Trend Hotel Alcudia –o łącznej powierzchni
3950 m2, posiadającym 69 pokoi i dodatkowy budynek przeznaczony na spa i centrum fitness– ideą
leżącą u podstaw projektu renowacji było powiązanie istniejących budynków ze strefą do opalania,
basenem i ogrodem, położonymi na środku działki, aby zapewnić w ten sposób zupełną ciągłość i
przenikanie się części wewnętrznej i zewnętrznej. Przy projektowaniu wnętrz starano się zwiększyć
znaczenie płynności i ciągłości przestrzennej, a naturalne światło wypełnia pomieszczenia wspólne,
ożywiając zastosowane materiały i zaprojektowane powierzchnie: meble, lady recepcyjne i barowe,
jak te wykonane z nowych materiałów jak Krion®. Dla miejsc bardziej prywatnych zdecydowano się
na użycie cieplejszego oświetlenia i materiałów (stawiając na wygodę); a w łazienkach zastosowano
elementy i płytki ceramiczne Grupy Porcelanosa. /

Zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara, zaczynając od
przeciwnej strony: fasada hotelu,
na której zastosowano mozaikę
Eternity Mini Strip marki L’Antic
Colonial i Ferroker 59,6x120
cm marki Venis, natomiast tuż
obok basenu położono posadzkę
Rodano Taupe Antislip 44,3x44,3
cm marki Porcelanosa; strefa
kąpielowa spa z panelami
Ecostyledeck Mountain
14,4x240x2,4 cm marki L’Antic
Colonial; bar hotelowy z posadzką
Rodano Taupe 59,6x59,6x1,1 cm
oraz Rodano Taupe, oba modele
marki Porcelanosa; łazienki przy
recepcji z płytkami ściennymi
Firenze Nacar 20x31,6 cm marki
Porcelanosa oraz chromowanymi
kranami serii BELA marki Noken;
podświetlona lada recepcyjna
wykonana z Krionu® Extreme
White marki Systempool.
Architekci:
Pep Martínez/ Carlos Huerta.
Pomocnik architekta:
Francisco Perelló.
Współpraca: Nikola Bulatovic.

WYWIAD

Teksty: Marisa Santamaría.

ÁLVARO LINARES
ARANŻACJA WNĘTRZ,
Z KADYKSU NA ŚWIAT
Z ponad trzydziestoletnim stażem w zawodzie
jest jednym z najbardziej uznanych dekoratorów wnętrz
w naszym kraju, zwłaszcza za swoje prace na
terenie Andaluzji.

Zdjęcia:

D.R.

J

ego styl można określić jako
e k l e k t y c z n y, d o m i n u j e w
nim współczesna estetyka
połączona z francuskimi meblami i
przedmiotami z XVIII wieku. Odważne
zestawienia, meble wysokiej jakości,
egzotyczne materiały i przedmioty z
całego świata zajmują całą powierzchnię
jego showroom w Kadyksie.
Kontaktujemy się z nim, aby zadać
kilka pytań i odpowiada nam z empatią,
choć mówi zdecydowanie i na temat.
“Oferuję całościowe projekty wnętrz,
mam klientów w całej Hiszpanii i w
innych krajach o różnych gustach
estetycznych. Moja polityką jest
zachowanie absolutnej prywatności,
nie pokazuję prac wykonanych dla
klientów, jeśli nie życzą sobie ujawnienia
wnętrz swoich domów czy projektów
w nich zrealizowanych. Generalnie
szukam satysfakcji klientów w oparciu o
serdeczne, rodzinne, przyjazne i zawsze
profesjonalne podejście”.
W tym roku Grupa Porcelanosa
chciała skorzystać z okazji, aby
podziękować za zaufanie, jakim
obdarzają jej produkty specjaliści z
branży i przyznała specjalne wyróżnienie
pracowni Álvaro Linares Interiores.
„Ta nagroda oznacza duże osiągnięcie
w mojej karierze, uważam Porcelanosę
za jedno z hiszpańskich konsorcjów, z
których możemy czuć się dumni, ze względu na swoją innowacyjność i
współczesną wizję” - mówi szczerze.
Przy alei Andaluzji w Kadyksie znajduje się jego showroom, ogromna
przestrzeń, którą Álvaro Linares zamienił na miejsce spotkań i główny salon
wystawowy. Klienci wybierają tam materiały, tkaniny i przedmioty użytkowe
i mogą zobaczyć całościowe rozwiązania proponowane przez projektanta
wnętrz.
W salonie, mimo zastosowania dużych lamp, oświetlenie jest umiarkowane,
stworzono efekt półcienia i podświetlone są szczegóły warte wyróżnienia.
Na terenie jego showroom została ostatnio otwarta nowa sala wystawowa
podczas uroczystości z udziałem pani prezydent miasta Kadyks, Teofili
Martinez, w której uczestniczył cały zespół biura.
„W ciągu mojej kariery - mówi - zrealizowaliśmy wiele prestiżowych
projektów w renomowanych firmach, takich jak duże hotele, ważne i znane
restauracje, kluby, centra handlowe, franczyzy, biura, kliniki, luksusowe

domy dla znanych klientów, przedsiębiorców, artystów itp., jak również
przeprowadziliśmy niezliczoną ilość działań handlowych i współpracowaliśmy
z innymi czołowymi architektami i projektantami”.
Z Kadyksu - miasta, w którym znajduje się jego siedziba - poszerzał swoją
działalność przekraczając granice. Pracuje w różnych krajach, takich jak
Stany Zjednoczone czy Francja i współpracuje z Włoską Izbą Handlową, dla
której prowadzi owocną wymianę projektów w Mediolanie.
„Staram się iść do przodu z najnowszymi trendami w dekoracji wnętrz
i architekturze, ale zawsze utrzymując styl z tym podejściem, którym
wyróżnia się moja firma we wszystkich projektach. Moje pomysły są
zawsze dynamiczne, z nowoczesną koncepcją całościowego doradztwa
w projektowaniu i aranżacji wnętrz dla wszelkiego rodzaju zamówień”. Tak
przybliża swój rozwój i plany na przyszłość Álvaro Linares, specjalista w
dekorowaniu wnętrz, który z południa Hiszpanii otwiera drzwi i miejsca na
całym świecie. /

W ogromnym showroom Álvaro
Linares, przy alei Andaluzji
w Kadyksie klienci wybierają
materiały, tkaniny i przedmioty
użytkowe oraz zamawiają
całościowe rozwiązania
proponowane przez tego
projektanta wnętrz: zawsze we
współczesnej estetyce nie bojącej
się zestawienia z francuskimi
meblami i przedmiotami z XVIII
wieku.

W tym miejscu, posiadającym
umiarkowane oświetlenie tworzące
efekt półcienia, w którym
wyróżnione są najistotniejsze
szczegóły, Álvaro Linares otworzył
właśnie nową salę ekspozycyjną.

PROJEKTY

NH COLLECTION EUROBUILDING

PRZERWA TECHNOLOGICZNA
Należący do grupy NH Collection, ten madrycki hotel stał się innowacyjnym
laboratorium technologicznym, w którym zwracają uwagę pokoje
Living Lab z meblami wykonanymi z Krionu®, marki Systempool.

Z

godnie z p o s tęp em
technologicznym, który
reprezentuje hotel
Eurobuilding z grupy NH Collection
po najnowszej, kompletnej
renowacji, jego cztery pokoje Living
Lab są doskonałym miejscem,
aby zapoznać się z najnowszą
technologią, dzięki czemu stał się
żywym laboratorium w branży.
W tych ekskluzywnych
pomieszczeniach istnieje
możliwość, za pomocą systemów
bezprzewodowych, aby naładować
w sposób indukcyjny baterie
telefonów komórkowych, gdyż energia przesyłana
jest z mebli do urządzeń. Ponadto dzięki tworzywu
Krion®, marki Systempool, z którego zostały
wyprodukowane szafki nocne i biurko, na
powierzchni solid surface światło LED wskazuje
nam czy telefon jest naładowany czy nie. Pokój
wyposażony jest również w Ambilight, połączonym
z systemami oświetleniowymi HUE oraz Home
Cinema Dolby Surround.
Innym nowoczesnym elementem jest to, że

Symbol NH Collection czterogwiazdkowy hotel
Eurobuilding, z 412 pokojami,
otworzył ponownie swoje
podwoje po gruntownym
remoncie, w którym nowe
technologie zastosowane we
wnętrzach przekształciły go w
żywe laboratorium przemysłu
hotelowego. Wśród jego
ekskluzywnych instalacji znajduje
się półprzezroczyste sklepienie
LED o powierzchni 300 m²
(największy na świecie zaokrąglony
ekran LED zainstalowany w hotelu).

komunikacja między pokojami i
recepcją, jak również realizowanie
innych funkcji, odbywa się
za pomocą tabletu poprzez
wideokonferencję.
Niezwykłe w pokojach Living
Lab są ich nowoczesne meble
tarasowe, wykonane również
z Krionu®, umożliwiające za
pomocą aplikacji zmianę koloru
oświetlenia i emisję muzyki nagranej
w telefonie komórkowym, pełniąc
funkcje odtwarzacza.
Z Krionu® wykonano również
kratkę oddzielającą pokój od
łazienki, łazienkę (w której zwraca uwagę suszarka
do włosów) oraz ławka przed łóżkiem, której
siedzenie wykonane jest w tym samym kolorze,
co panele ścienne nad zagłówkiem (kolorze
korporacyjnym marki NH Collection - wiśniowym).
W wyniku zastosowania zasad zrównoważonego
rozwoju w hotelu, pokoje tego typu zużywają 100%
energii odnawialnej, posiadają 100% oświetlenia
LED, a materiał ekologicznych mebli wykonanych
z Krionu® jest w 100% przetwarzalny. /

W czterech pokojach
hotelowych Living Lab istnieje
możliwość naładowania telefonu
komórkowego w sposób
indukcyjny z mebla do urządzenia.
Zarówno na szafkach nocnych, jak
i na biurku znajduje się specjalne
miejsce do tego przeznaczone:
dzięki temu, że meble wykonane
są z Krionu®, marki Systempool,
na białej powierzchni solid surface
światło LED wskazuje, czy telefon
jest naładowany.
W łazience zwraca uwagę
umywalka i kratka oddzielająca ją
od pokoju, obie wykonane również
z Krionu®.
Zarówno w przypadku ławki
przed łóżkiem, jak i mebli
tarasowych, materiał solid
surface marki Systempool
umożliwił zastosowanie bardzo
nowoczesnych wzorów.

PROJEKTY

PONCELET CHEESE BAR BARCELONA
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odobnie jak Phileas Fogg, jego ulubiona
postać z powieści Juliusza Verne’a,
założyciel pracowni projektowej
estudi{H}ac, José Manuel Ferrero, nie boi się
ryzyka. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do
innowacyjności i kreatywności stosowanej w
jego biurze, prawdą jest, że nigdy nie przestaje
nas zadziwiać świeżość, z jaką estudi{H}ac
opracowuje rozwiązania dla specyficznych
potrzeb poszczególnych projektów.
Poncelet Cheese Bar Barcelona miał przejąć
pałeczkę od Poncelet Cheese Bar Madrid, ale
jednocześnie miał wywołać te same odczucia, które
wzbudził jego starszy madrycki brat w 2011 r. Stąd
też biuro estudi{H}ac nie ograniczało środków ani
wysiłku, aby to miejsce stało się nową atrakcją w
Barcelonie, i nie tylko ze względu na ponad 150
rodzajów sera znajdujących się w jego karcie.
Już na początku fasada tego baru mieszczącego
się w hotelu Meliá Barcelona Sarrià podpowiada,
co możemy znaleźć w środku: walencyjskie biuro
przeniosło tożsamość firmy na zewnątrz poprzez
wykonanie konstrukcji z drewnianych elementów
tworzących romby o różnych wielkościach.
Wewnątrz pomieszczenia umieszczono recepcję
(z ladą wykonaną z Krionu®), utworzoną jako
strefę wypoczynkową z biblioteką, w której książki
na temat świata serów i kolorowe siedzenia
zajmują powierzchnię na wełnianym dywanie
zaprojektowanym specjalnie z grafiką Poncelet.
W ogromnej sali zwraca uwagę pionowy ogród,
który emanuje świeżością i naturalnością oraz
duża przechowalnia serów w kształcie rombu
wykonana z materiałów takich jak dąb naturalny

Zdjęcia: Germán Cabo.

To nowoczesne, alternatywne i charakterystyczne miejsce
znajdujące się w hotelu Meliá Barcelona Sarrià zostało zaprojektowane
przez biuro aranżacji wnętrz estudi{H}ac.

i mozaika firmy L’Antic Colonial, aby podkreślić
to, co ma największą wartość w tym miejscu:
bogatą różnorodność serów Poncelet, wszystkie
pochodzące od drobnych rzemieślników
krajowych i europejskich.
Bar posiada również strefę bardziej prywatną
z dużym wspólnym stołem, idealnym, aby
doświadczenie kulinarne było o wiele bardziej
przyjemne i swojskie. Natomiast pozostała
przestrzeń została zaprojektowana z myślą, aby
goście korzystali z niej w sposób mniej formalny,
z ladami barowymi wykonanymi z Krionu®:
lada barowa Master Cheese -o zaokrąglonym
kształcie i podwójnej wysokości, aby umożliwić
przyjrzenie się z bliska pracy mistrzów serowychoraz bar koktajlowy z gigantycznym obrazem
kalejdoskopowym w pastelowych kolorach
charakterystycznych dla Grupy Poncelet,
inspirowany geometrycznymi formami, którymi
zajmował się słynny matematyk francuski JeanVictor Poncelet. Kalejdoskop, którego znaczenie
pracownia projektowa chciała wzmocnić,
projektując oryginalny sufit z przyczepionymi małymi
patyczkami z pokolorowanego drewna w tych
samych odcieniach, jakby były one przedłużeniem
spektakularnego graniastosłupa trójkątnego.
Wykonanie wszystkich elementów z tworzywa
Krion® zostały zlecone firmie Fusteria Mira.
Aby podkreślić jeszcze bardziej tożsamość
firmy Poncelet, biuro estudi{H}ac połączyło strefę
przechowywania serów z obszarem barowym
za pomocą podłogi z płytek mozaikowych,
dostosowanych do tego projektu i ozdobionych
grafiką marki Poncelet. /

Wizerunek korporacyjny Grupy
Poncelet znajduje odzwierciedlenie
zarówno na wełnianym dywanie
przy wejściu, jak i na płytkach
mozaikowych przechowalni serów
lub na drewnianej fasadzie z
rombami w różnych wielkościach.
Wszystkie lady barowe w lokalu
zostały wykonane z tworzywa
Krion®, firmy Systempool.

Projektant przemysłowy José
Manuel Ferrero założył w
2003r. pracownię estudi{H}ac,
zajmującą się architekturą wnętrz,
instalacjami efemerycznymi
i projektowaniem produktu.
Praca owocna, wyróżniająca
się nie tylko swoją prostotą,
kreatywnością i ponadczasowym
designem, ale przynosząca również
międzynarodowe uznanie.

Zdjęcia: Sergio Martínez.
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Komisariat lokalnej policji w
Collado Villalba wyróżnia się
swoją wentylowana fasadą marki
Butech z pokryciem ceramicznym
z modeli: Factory Moka 54,6x110
cm, Natal Tabaco 54,6x110 cm,
Microcemento Gris 54,6x110 cm
i Max Black Nature 15/25/40x80
cm, firmy Porcelanosa. Ciekawe
zestawienie kolorów, które kryje
w sobie skomplikowane detale
konstrukcyjne i techniczne,
do których biuro projektowe
wykorzystało systemy oferowane
przez firmę Butech.

OBRAS PÚBLICAS

FASADA
WYSOKIEJ
JAKOŚCI

Z

prawie 30-letnim doświadczeniem,
kreatywne biuro Yagüe Arquitectura y
Urbanismo, kierowane przez Roberto
Yagüe Valdivielso, ukończyo właśnie nowy projekt
w północnej części prowincji Madrytu. Jest to
komisariat policji w miejscowości Collado Villalba,
w którym motywem przewodnim projektu była
wszechstronność, gdyż w budynku o takich
właściwościach niezbędne jest oddzielenie

Dyrektor Architekt Roberto Yagüe (na pierwszym planie) z Alfredo
Fernández Villaverde, dyrektorem projektów Yagüe Arquitecura y Urbanismo,
multidyscyplinarnego biura z Collado Villalba (Madryt).

obszarów użytku publicznego i prywatnego.
Znajdujący się w centrum miejscowości i posiadający
maksymalną powierzchnię użytkową 1400 m2,
�dwie z jego fasad biegną wzdłuż ulic –jednocześnie
obejmując trzy fasady wewnętrzne, z których dwie
są prostopadłe do poprzednich– a trzecia łączy te
dwie ostatnie” - wyjaśniają w biurze. Ogólne kryteria
projektowe oparto na zestawieniu zastosowań i
wewnętrznych obiegów, zarówno pionowych, jak
i poziomych, wyrażonych względem osi leżącej na
dwusiecznej całego obiektu. Warto zauważyć, że
ponieważ działka o powierzchni 1149,25 m² leży
równolegle do osi kanału rzeki Guadarrama, biuro
musiało zwrócić szczególną uwagę na wychodzącą
fasadę poziomu podziemi. /

PORCELANOSA NA ŚWIECIE

1
2 3

1Jiangyin (CHINY). 2 Cannock (WIELKA BRYTANIA). 3 Beirut (LIBAN).

PORCELANOSA NA ŚWIECIE
POLSKA

F: +48 63 243 30 97

BIAŁYSTOK
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434

KOSZALIN
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Moniuszki 2
T: +48 94 343 08 32

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
CERMAG POZNAŃ
(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
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
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
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
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
Kujawska 100
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
KIELCE
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
KOLOBRZEG
CERMAG POZNAN
(KOŁOBRZEG)
ul. Sienkiewicza 19
T: +48 94 355 18 88
F: +48 94 355 18 80
KONIN
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
ul.Torowa 2C
T: +48 63 243 31 14

KRAKÓW
MAX FLIZ
Zakopiańska 58
T: +48 01 229 07060
F: +48 01 229 07060
LESZNO
CERMAG POZNAŃ
(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
EGEN
Smoluchowskiego 1b 20-474
T: +48 81 441 58 42
F: +48 81 441 80 74
OLSZTYN
CERMAG POZNAŃ
(OLSZTYN)
ul. Pstrowkiego 29
T: +48 89 534 41 21
KWADRAT
ul. Stalowa 8
T: +48 89 539 1646
OPOLE
CERMAG SP ZOO (OPOLE)
ul. Prószkowska 54
OSTRÓW WLKP
CERMAG POZNAŃ (OSTRÓW
WLKP)
ul.Prądzynskiego
T: +48 62 735 81 12
F: +48 62 737 28 91

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
CERMAG POZNAŃ (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
ANBAR
ul. Pogodna, 6 05-850
Piotrkówek Mały
T: +48 22 721 11 20
F: +48 22 721 11 20
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
CERMAG POZNAŃ
(WARSZAWA) BIURO
HANDLOWE AGENA
ul. Wielicka 42 lok. U1
GRESTON
Aleja Krakowska, 10. Sękocin
Nowy
T: +48 022 720 5525
F: +48 022 720 5524
WOIS SP Z.O.O
Wał Miedzeszyński 388
T: +48 22 6127213
F: +48 22 6127216

POZNAŃ
CERMAG POZNAŃ
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

WROCLAW
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809
CERMAG SP ZOO (WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: 48 0784 980 809

RADOM
CAMERO DESIGN
ul. Dębowa 4
T: +48 48 385 14 00
CERAMIKA PRIMUS
ul. Warszawska 209/213
T. +48 48 381 0287
F: +48 48 381 0290

A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ
PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668

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

HISZPANIA

JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
PORCELANOSA
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO
CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
E. TORRENTS
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
FRADERA MATERIALS
T: 938 671 512 - F: 938 675 318
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA T:
936 681 434 - F: 936 801 458
JOAN DOT
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181

PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
ROSA JORDANA
RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING
TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y
LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.

T: 957 516 572
HORMIGONES
SANFRANCISCO S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y
REVESTIMIENTO JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ
ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES
CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
T: 972 63 08 35 - F: 972 63 08 36
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA		
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO
COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES
FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA

T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y
SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
FRANCISCO BELETA
ARMENGOL
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS
MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIDA
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
PRETENSATS SOLE
T: 973 651 588
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SL PMP
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ

PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E
HIJOS S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS
ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS
ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO

T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL
CERAMIC
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA
BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
BIGMAT ALOTRANS SL
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INNE KRAJE

ALBANIA Tirana
ANGOLA Luanda
ALGELIA Alger
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Melburne/ Newcastle/ Osborne
Park/ Sydney
AUSTRIA 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
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/
Sarajevo
BRAZIL Parana-Campo Largo
BULGARIA Petrich/ Sofia/
Varna
BYELORUSSIA Gomel/Minsk
CAMBODIA Phnom Penh
CANADA Calgary/Moncton/
Vancouver
CHILE Santiago de Chile/ Viña

del Mar
CHINA Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chengdu/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Harbin/
Hangzhou/ Hong Kong/ Jiangyin
/ Nanjing/Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/ Taizhou/
Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/
Xianmen
COLOMBIA Barranquilla/
Bogota
CONGO REPUBLIC Kinshasa
COSTA RICA San José/ Santa
Ana
CROATIA Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
CYPRUS Girne/ Limassol/
Nicosia
CZECH REPUBLIC Brno/
Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
DENMARK Brabrand/Glostrup/
Odense
DOMINICAN REPUBLIC
Bávaro/ La Romana/ Santo
Domingo/ Santiago
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EGYPT Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
ETHIOPIA Addis Ababa
FINLAND Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rauma/
Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ Vaasa/
Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/
Besançon/ Biguglia/ Brest/
Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne au Mont d’Or/
Chasseneuil du Poitou/
Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche Sur Yon/ Les
Pennes Mirabeau/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu La Napoule/
Marsac/ Meaux/ Montigny/ Nice/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Paris/
Pérols/ Réunion Island/ Tigery/
Toulouse/ Tourville la Rivière/
Vannes/ Vendenheim/ Vert Saint
Denis/ Wittenheim
FRENCH GUIANA Cayenne
GHANA Dzorwulu-Accra
GEORGIA Tbilisi
GERMANY Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/
Bautzen/ Beeskow/Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/
Dortmund/ Dossenheim/
Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hamburgo/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/
Löbnitz/Lübeck/ Mainz/
Meschede/ Múnich/Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ WiesbadenBiebrich/ Würselen/ Zwethau
GHANA
GREECE Ática/ Athens/ Glifada/
Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/
Nafpaktos/ Patra/ Rodes/
Serres/ Thessaloniki/ Trikala
GUADALOUPE (WEST INDIES)

Baie Mahault/ Saint Barthelemy
GUATEMALA Guatemala
HAITI Puerto Príncipe
HUNGARY Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/
Gyöngyös/ Kecskemét/ Miskolc
ICELAND Reykjavik
INDIA Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
IRAQ Erbil
IRAN Teheran
IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/
Haifa/ Jerusalem/ Nazareth/
Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Upper Galily
ITALY Andria/ Bergamo/
Cassino/ Corsico/ Milan/ Roma/
Sassuolo
IVORY COAST Abidjan
JAPAN Osaka
JORDAN Amman
KAZAKHSTAN Almaty/Astana
KYRGYZ REPUBLIC Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LATVIA Riga
LEBANON Beirut
LIBYA Benghazi/ Tripoli
LITTHUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/
Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINIQUE (FRENCH
ANTILLAS) Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Interlomas/ México
D.F./ Valle Dorado
MOLDAVIA Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MOROCCO Casablanca/
Tangier
NEPAL Katmandu
NEDERLANDS Amsterdam
NETHERLANDS ANTILLES
Saint Maarten
NEW ZELAND Auckland/
Christchurch/ Pernose/
Wellington
NICARAGUA Managua
NORWAY Ålesund/ Bergen/
Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Gurskøy/
Hamar/ Kløfta/ Kopervik/
Lierskogen/ Lysaker/Molde/
Moss/ Narvik/ Nestuun/Oppdal
/Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/
Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg/ Trondheim/
OMAN Muscat
PAKISTAN Lahora Cantt/
Lahore
PANAMA Panama City
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Manila
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/
Oporto/ Ponta Delgada/ Praia da
Vitória/ Viseu
PRINCIPALITY OF ANDORRA
Andorra la Vella
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR

RUMANIA Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/
Iasi/ Oradea/ Piatra Neamt/
Pitesti/ Ploiesti
RUSSIA Ekaterinburg/Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Kaliningrad/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Makhachkala/ Moscou/
Mytischi/Naberezhnie Chelny/
Novosibirsk/ Pyatigorsk/ Rostov
Na Donu/ Sochi/ St. Petersburg/
Stavropol/ Vladivistok/Volgograd
SAUDI ARABIA Al Ahsa/
Dammam/Jeddah/ Riyadh/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrade/ Novi Sad
SINGAPORE Singapore
SLOVAKIA Bratislava/ Kosice
SLOVENIA Ljubljana/ Maribor
SRI LANCA Colombo
SYRIA
SOUTH AFRICA Cape Town/
Durban/ Johannesburg
SOUTH KOREA Busan/ SeoGu/Seul/
SURINAME Paramaribo
SWEDEN Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/
Hässleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SWITZERLAND Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Flawil/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti
b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
THAILAND Bangkok/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
TUNISIA Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel
Hayet/ Tunis/ Cedex/ Sfax/
Sousse
TURKEY Istambul
TURKMENISTAN Ashgabad
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetsk/
Kharkiv/ Kiev/Kyiv/Lugansk/
Lusk/Lviv/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/
UNITED ARAB EMIRATES AbuDhabi/ Dubai
UNITED KINGDOM Bristol/
Cannock/Cardiff/ Croydon/
Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Gibraltar/
Glasgow/ Jersey Island/
Leeds/ London/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/
Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Warrington/
Watford
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
USA Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/ Miami/
North Bethesda/New York/
Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San
Francisco/ San José/ Seattle/
West Hollyhood/ Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh
City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

SPROSTOWANIE Na zdjęciu opublikowanym na okładce numeru 9 naszego czasopisma Lifestyle &
Porcelanosa pokazany jest dom pana Arsenio Pérez Amaral, przy którego budowie nie zostały wykorzystane
żadne materiały Grupy Porcelanosa. Pan Amaral nie ma żadnego związku z Grupą Porcelanosa, a wszystkie
materiały zastosowane w tym domu zostały wytworzone przez pana Pérez Amaral.

Budynek Fundacji Louisa
Vuittona, który z pewnością
stanie się architektonicznym
punktem orientacyjnym w
Paryżu, znajduje się przy
ogrodzie Jardin d’Acclimatation.
Jego skomplikowane kształty
i konstrukcje przypominają
żaglowiec ze szkła i betonu,
a budynek będzie mieścić
różnorodne formy artystyczne,
takie jak wystawa poświęcona
osobie jego twórcy, architektowi
Frankowi Gehry.

Zdjęcia: © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan.

BEDZIE SIE MOWIC O... FUNDACJI LOUISA VUITTONA͈

Nowe wyzwanie Franka Gehry w Paryżu

Frank Gehry prowokuje i rzuca
wyzwanie, nie tylko dziennikarzom,
ale też architekturze. Jego
konstrukcje się powtarzają pomimo
krytyki i głosów mówiących, że
nie wnoszą nic nowego. Jego
odpowiedź podczas uroczystości
wręczenia Nagród Księcia Asturii
była ostra, tak samo jak w Paryżu.
Otwarcie siedziby Fundacji Louisa Vuittona wywołało falę pozytywnych i
negatywnych reakcji. Gehry zawsze wygłasza wykład. Tak obszerny, że czasami
zapominamy o przeznaczeniu danych obiektów. W tym przypadku jest nim
pomieszczenie muzeum sztuki współczesnej prowadzonego przez fundację
jednej z marek dużego koncernu dóbr luksusowych LMHV, której mottem jest:

„Tworzenie jest podróżą”. Z tym tak sugestywnym tytułem Fundacja Louisa
Vuittona planuje zapewnić miejsce wielu formom artystycznym. Pierwsza z
nich dotyczy osoby Franka Gehry, z instalacjami Olafura Eliasson, Ellsworth
Kelly lub Pierre Huyghe, wśród wielu innych wydarzeń, spektakli i wystaw
okolicznościowych.
Niewątpliwie nie można zaprzeczyć, że od momentu powstania budynek
stał się i będzie nowym punktem orientacyjnym na mapie Paryża. Gehry
zaprojektował swoje dzieło z użyciem konstrukcji wielowarstwowej,
która została wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii
informatycznych. Za pomocą szkła i betonu odtworzył kształt ogromnego
żaglowca stojącego nad stawem w samym środku Lasku Bulońskiego
w północnozachodniej części Paryża. Dla architekta projekt ten oznaczał
spełnienie marzenia o powrocie do miasta, które go przyjęło, gdy był młody,
zainspirowało go i zmieniło na zawsze jego poglądy. /
Tekst: Marisa Santamaría.

