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W hotelu Ritz miała miejsce uroczysta kolacja, której punktem
kulminacyjnym było, jak co roku, wręczenie nagród.
20 NAGRODY Ujawniamy szczegóły najlepszych projektów w dwóch
kategoriach: Projekty Przyszłości i Projekty Zrealizowane.
24 ZAHA HADID Noken przedstawia nam imponującą kolekcję
zaprojektowaną dla firmy przez wybitną architekt i publikujemy jeden
z ostatnich wywiadów laureatki Nagrody Pritzkera w 200 r.
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Grupy Porcelanosa przedstawia społeczeństwu swoje największe nowości,
w których materiały high tech i premium odgrywają najważniejszą rolę.
38 FOSTER+PARTNERS Jeśli chcesz poznać kolekcję wyposażenia
łazienek TONO, zaprojektowaną przez londyńskie biuro dla Grupy, czytaj dalej.

40 CASA FLOTANTE VV BOLNUEVO Biuro Muher tworzy projekt domu
na klifie na wybrzeżu Murcji.
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48 HOTEL VIÑAS DE LÁRREDE
52 W MEXICO CITY
58 HOTEL FOUR SEASONS CASA MEDINA BOGOTÁ
62 THE RHINO RESORT HOTEL & SPA
66 MIASTA & ARCHITEKCI Idziemy szlakiem siedmiu
najnowocześniejszych miast świata po śladach siedmiu geniuszy
architektury. Od prawie rzemieślniczej czystości Tadao Ando po wykwintną
inscenizację autorstwa Jean Nouvel.

74 CASA LA ILLA Miralbo Urbana ponownie nas zaskakuje luksusową willą,
w której spektakularnie prezentują się wykończenia Grupy Porcelanosa.

80 QUIQUE DACOSTA Poznajemy kuchnię, którą szef kuchni z trzema
gwiazdkami Michelin zaprojektował we współpracy z firmą Gamadecor.
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84 BUDYNEK AMAYA
86 KENYA AIRWAYS’ NEW LOUNGES
88 TARASY NAD JEZIOREM
90 PA A I TA ALE E W AL O E
92 ARAVACA CLASS-ASENTIS
96 T-MOBILE TIMES SQUARE
98 OSIEDLE MIESZKANIOWE LOIRA
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100 WYWIAD Z LUISEM FERNÁNDEZ-VEGA SANZ Prezentuje nam
nowe siedziby i opowiada o swoich dwóch fundacjach.
103 PO
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106 DZIE I
WI O Pierwszym projekcie mieszkaniowym
architekta Renzo Piano w Ameryce Północnej: Eighty Seven Park
w Miami Beach.
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EDITORIAL

Pod własnym nazwiskiem
Architekci, projektanci, architekci wnętrz. Oni są głównymi
bohaterami tej ważnej i dynamicznej branży, świata, w którym
projekty rodzą się z marzeń, zamieniają się w pomysły i stają się
rzeczywistością dzięki pracy setek, tysięcy specjalistów.
Branży, w której znane nazwiska wzbudzają pragnienia
i przyciągają inwestycje, w której łączą się kultura, technologia,
przemysł i marketing. Jest to świat, który nikogo nie pozostawia
obojętnym, stworzony przez piękne kreacje i dzieła o dużym
znaczeniu społecznym. I tu, w jego centrum, znajduje się
Grupa Porcelanosa, współpracując w ramach swoich ośmiu
marek z liderami branży, aby urzeczywistniać ich najbardziej
ambitne i nowatorskie projekty, które czynią z nas punkt
odniesienia w światowej architekturze.
Dowodem tego jest sukces Nagród Porcelanosa Architektura
i Wystrój Wnętrz, już w swojej dziewiątej edycji. Tymi nagrodami
Grupa Porcelanosa składa hołd architektom i projektantom,
którzy ze swoim geniuszem i wizją przyszłości poszukują i tworzą
projekty świata pełnego piękna i równowagi.
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Brakuje tylko rybek
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Mona Hatoum w Tate Modern

SEAN MACKAOUI

Jest to największa wystawa Mony
Hatoum (ur. w Bejrucie w 1952 r.)
w Londynie i prawdą jest, że to najwyższa
pora. Muzeum Tate Modern przedstawia
prace z okresu 35 lat twórczości libańskiej
artystki pochodzenia palestyńskiego,
mieszkającej w Londynie od 1975 roku,
w którym wybuchła wojna w Libanie.
Sztuka stała się wówczas jej schronieniem.
Na początku działalności, w latach 80.,
wyrażała się poprzez instalacje wideo
i występy performance skupiające się na
wpływie ciał na spojrzenia innych. W latach
90., badając możliwości instalacji na dużą skalę, szukała reakcji widzów i zapraszała ich do
wyrażenia odczuwanych przez nich emocji, czym zajmuje się do tej pory. Zaczęła przekształcać
przedmioty codziennego użytku, domowe i o rodzinnym charakterze, takie jak krzesła, naczynia
kuchenne i narzędzia w rzadkie przedmioty, takie jak granaty (z plastiku lub aluminium), drut
kolczasty, ogrodzenia elektryczne i inne „niebezpieczne” przedmioty, budzące w widzach
jednocześnie zaskoczenie, jak i poczucie zagrożenia. Jej prace zmuszają nas do przemyśleń
i refleksji. Poprzez metafory dotyczące przemocy, ucisku i oglądactwa, Hatoum stosująca
czyste formy minimalizmu i konceptualizmu podważa i komentuje rozumowanie, sprzeczności
i zawiłości polityki międzynarodowej, a także mówi nam o ciele ludzkim, rodzinie i problemach
kobiet poprzez zestawienie przeciwieństw. Wystawa w Tate Modern, odzwierciedlająca
twórczość Hatoum, pokazuje publiczności wybór jej najbardziej charakterystycznych instalacji
oraz 35 obrazów, przedstawiających jej wizję polityczną oraz koncepcje estetyczne.

REMBRANDT DLA WSZYSTKICH

Muzeum Luwr w Paryżu oraz Rijksmuseum
w Amsterdamie nabyły i będą na zmianę
wystawiać portrety Maertena Soolmansa
i jego żony Oopjen Coppit, namalowane
przez Rembrandta van Rijn w 1634 roku.
Te obrazy znajdujące się w prywatnych
kolekcjach przez cztery stulecia zostaną
wystawione na widok publiczny i można
je będzie zobaczyć w holenderskim
muzeum od czerwca przez okres trzech
miesięcy. Natępnie małżeństwo, razem na
wieczność, pojedzie do Paryża i na zawsze
będzie udostępnione szerokiej publiczności.
Zdjęcie: Portret Maertena Soolmansa (1634 r.). Zakupiony przez
Holandię dla Rijksmuseum. Portret Oopjen Coppit (1634 r.). Zakupiony przez Francję
dla muzeum Luwr. © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau.
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ILUSTRATOR I SCENOGRAF

o 2014 roku tworzyłem kolaże
w małych formatach, zazwyczaj
sam w mojej pracowni. Aż do
przypadkowego spotkania, jednego
z tych istotnych momentów w życiu,
który przerzucił mnie do nowego świata
scenografii i projektowania kostiumów
teatralnych. Dla wielu związek między
kolażem i teatrem może być dość wątpliwy,
jednak dla mnie jest to kolejny etap tej
samej podróży. Materiały, przestrzenie,
wielkości, światło... Punktem wyjścia dla
tych dwóch form pracy jest jedno i to samo:
głowa. Wszystko ma swój początek w
poszukiwaniu pomysłów, tworzeniu światów,
historii, koncepcji... Chociaż nośniki wydają
się dość różne, oba mają na celu tworzenie
rzeczywistości. Każda biała kartka, podobnie
jak pusta scena, jest wyzwaniem. Drzwiami,
które prowadzą do nieznanego świata i są
przede mną otwarte i za każdym razem bez
wahania przez nie wchodzę.

Zdjęcie: José Luis Santalla.

Zdjęcie: Light Sentence (1992). Centre Pompidou, Musée National
d’Art Moderne, Paris. Philippe Migeat.

Zdjęcie: Andri Pol.

Zdjęcie: Twelve Windows (2012–13). © Photo Courtesy
Alexander and Bonin, New York. Joerg Lohse.
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IX EDYCJA NAGRÓD ARCHITEKTURA I WYSTRÓJ WNĘTRZ 2016

KONKURS
O ZASIĘGU
MIĘDZYNARODOWYM
Drugi rok z rzędu w Sali Królewskiej hotelu Ritz w Madrycie odbyła się
uroczysta kolacja i ceremonia wręczenia Nagród Architektura
i Wystrój Wnętrz Grupy Porcelanosa. Ta dziewiąta już edycja ponownie
zgromadziła śmietankę światowej architektury.

W dniu 11 maja br. zabytkowy hotel Ritz w Madrycie otworzył
swoje podwoje dla gości przybyłych na uroczystość IX edycji
Nagród Architektura i Wystrój Wnętrz Grupy PORCELANOSA.
Ceremonia ta jest wisienką na torcie tego prestiżowego konkursu,
który po raz kolejny wyróżnił twórczość wybitnych profesjonalistów
i studentów, starających się zmienić świat za pomocą wyjątkowych
i nowatorskich projektów.
IX edycja nagród ponownie potwierdziła profesjonalizm i wiedzę
pokazaną w poszczególnych pracach w podziale na kategorie
Projekty Zrealizowane i Projekty Przyszłości (podzielone z kolei
na podkategorie Profesjonaliści i Studenci). W tej ostatniej części,
polegającej na zaprojektowaniu i stworzeniu koncepcji concept store,
nagrodę zdobyła studentka Ángela Acevedo del Álamo z Wyższej
Szkoły Designu Vinsac, która zaproponowała The wave, pełne
dynamizmu miejsce poświęcone kulturze, w którym zwraca uwagę
zwarty minerał Krion® Solid Surface.

Natomiast w kategorii profesjonalistów w ramach Projektów
Przyszłości nagrodę przyznano Hectorowi Romero García z biura
Volteo, który przedstawił concept store o futurystycznym charakterze
opartym na świecie robotyki.
W zakresie Projektów Zrealizowanych nagrodę odebrali
Jaime Sanahuja, Juan Trilles, Erik Herrera, Javier Poyatos i Miguel
Bartolomé z renomowanego biura architektonicznego Sanahuja &
Partners, za znakomity projekt przebudowy Pasażu Vista Alegre
w miejscowości Alcossebre, prowincja Castellón. Przedsięwzięcie
objęło zarówno renowację biura informacji turystycznej, jak również
budowę deptaka na nadmorskiej promenadzie o wysokiej jakości i
wyjątkowej trwałości, jaką zapewnia gres porcelanowy techniczny
firmy Urbatek.
Specjalne wyróżnienia otrzymali: biuro Miralbo Urbana, za
wykorzystanie materiałów Grupy Porcelanosa w projekcie La
Illa; Teresa Marzo, architekt z firmy deweloperskiej Vía Célere,
za zastosowanie efektywności
energetycznej w projekcie
nowych inwestycji oraz pracownia
architektoniczna Cabinet Jean-Pierre
Meignan za najlepszą fasadę roku
w Centrum Innowacji w Roullier de
Saint Malo.
Ponadto uroczyście wyróżniono
twórczość dwóch wybitnych
autorytetów: architekta Andrés Perea
Ortega, który odebrał honorową
nagrodę za rozwój architektury
hiszpańskiej i pośmiertnie brytyjskiej
architekt irackiego pochodzenia
Zaha Hadid z biura Zaha Hadid
Design, za swój wkład w świecie
architektury.
Ceremonia wręczenia nagród,
która miała miejsce w luksusowym
hotelu Ritz, zgromadziła około
220 zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się finaliści i laureaci,
prezesi wszystkich firm Grupy,
klienci i specjaliści z całej Hiszpanii
i innych krajów, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania czy
Francja. Ceremonię poprowadziła
dyrektor generalna Grupy
PORCELANOSA, Pani María José
Soriano.
Oprócz kolacji i uroczystości
wręczenia nagród, goście zostali
zaproszeni na wyśmienity koktajl
podawany w jednej z sal przyległych
do Sali Królewskiej.

Zdjęcia: SERGIO MARTÍNEZ
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PHOTOCALL
Na zdjęciach, od lewej do
prawej:
1. Victor Nebot i Carlos
Serra z Mercader de Indias,
Ángel Fito z Fran Silvestre
Arquitectos,
José Martí z RStudio,
José María Colonques,
dyrektor oddziału
Porcelanosa w Walencji,
M.Ángeles Ros z RStudio,
Francisco Fernández,
Mahrusn Almariami i Adel
Alshekh.
2. Gaspar Sánchez Moro z
GSM Arquitectos oraz José
Antonio Pérez, dyrektor
oddziału Porcelanosa w
Madrycie.
3. Eduard Permanyer z TDA
Arquitectura wraz z architekt
Ana Riera i Fidelem Santiago,
dyrektorem oddziału
Porcelanosa w Katalonii.
4. Marta Aguado Rubio i
Santos Montoro.
5. Juan Beldarrain,
Mónica San Juan Zabaleta i
Álvaro Montejo, dyrektor
rmy Jorge Fern ndez
Cerámicas.
6. Konstantino Tousidonis,
Angel Ramos i Fernando
Mena z Tousidonis Anisi
Arquitectura oraz Román
Fern ndez z oddziału
Porcelanosa w Sewilli.
7. Andrés Perea i
Pilar Moreno Artero.
8. Antonio Valldecabres,
dyrektor terytorialny Banku
Santander z żoną Montserrat
Llull oraz Anna Colonques,
dyrektor nansowa Grupy
Porcelanosa.
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9. Pilar Marcos, dyrektor
Diseño Interior, David
Quesada, redaktor
naczelny Arquitectura y
Diseño, Rosana García
z Havasmedia, Marcel
Benedito, dyrektor Casa
Viva, Marta Riopérez,
dyrektor Nuevo Estilo i Elle
Decor, Cristina Colonques,
dyrektor ds. marketingu i
komunikacji korporacyjnej
Grupy Porcelanosa, Carmen
Llopis, dyrektor ON Diseño,
Ino Henríquez, prezes
Infoedita i Enric Pastor,
dyrektor rmy AD.
10. Julio Touza z Touza
Arquitectos, Ariane
Steinbeck, dyrektor
generalna RPW Design,
Jean Jacques Ory ze
Studios d’Architecture Ory
& Associés, Scott Ziegler z
Ziegler Cooper Architects,
María José Soriano, dyrektor
generalna Porcelanosa,
Cristina Colonques,
dyrektor ds. marketingu i
komunikacji korporacyjnej
Grupy Porcelanosa i architekt
Ramón Esteve.
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Na zdjęciach, od lewej do
prawej:
11. Cristina Colonques,
dyrektor ds. marketingu i
komunikacji korporacyjnej
Grupy Porcelanosa, Ramón
Esteve i Marta Riopérez z
Hearst.
12. José Antonio Monasterio
Asteinza z Gesarqus.
13. Mª Ángeles Ros z
RStudio.
14. Projektant wnętrz Javier
Yagüe i Joaquín Ruiz z
oddziału Porcelanosa w
Madrycie oraz Josep Peset
z Urbatek.
15. Craig Biggins, Gillian
Smith i Sophie Nicholson.
16. Architekt Andrés Perea.
17. Santiago Manent z
oddziału Porcelanosa w USA.
18. Pablo Ruiz, prezes rmy
Urbatek.
19. Brian Dumervil, Ileana
Zayas-Bazan i Andrea Finger.
20. Kyle Moore.
21. Manuel Herrera z Muher
oraz Eduardo Meneses.
22. Jim Bartlet.
23. Jacinto Fernandez,
architekt z Daimiel.
24. Sebastien Salch z
Porcelanosa Ouest i architekt
Jean Pierre Meignan.
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KOLACJA I
WRĘ Z N
NAGRÓD
Na zdjęciach, od lewej do
prawej:
1. Cristina Colonques,
dyrektor ds. marketingu i
komunikacji korporacyjnej
Grupy Porcelanosa.
2. Mª José Soriano i
Scott Ziegler.
3. Mahrusn Almariami i
Adel Alshekh.
4. Jean-Pierre Meignan,
Catherine Ory i
Jean Jacques Ory.
5. Alexis García z Noken oraz
Christos Passas i Christian
Gibbon z Zaha Hadid
Architects.
6. Architekt Rafael Robledo.
7. Andrea Gourdine, Brian
Dumervil i Bryan Lutz.
8. José Antonio Pérez,
dyrektor oddziału
Porcelanosa w Madrycie
oraz architekt Héctor Ruíz
Velázquez.
9. Kerry Kopasek,
Jim Bartlett i Eric May.
10. Marar Nogueira López,
architekt i współwłaścicielka
biura architektonicznego
Cimbra Arquitectos oraz
Luis Miguel Santurde López,
dyrektor techniczny
rmy Blanco.
11. Vicente Dalmau CebriánSagarriga i Sandra del Río,
dyrektor magazynu Condé
Nast Traveler i dyrektor
wydawnictwa magazynu
Lifestyle&Porcelanosa.
12. Cristina Colonques i
Bárbara Rubio.
13. José Mª Colonques, Anna
Colonques i Mauricio Inglada,
prezes L’Antic Colonial.
14. Ramón Esteve, Jaime
Sanahuja z Sanahuja &
Partners, nagrodzeni w
kategorii Projekt Zrealizowany
i Julio Touza.
15. Mª José Soriano oraz
Christos Passas z Zaha
Hadid, który odebrał nagrodę
honorową dla wybitnej
architekt.
16. Anna Colonques i
Andrés Perea.
17. MªJosé Soriano i Christian
Gibbon z Zaha Hadid
Architects.
18. Ángela Acevedo del
Álamo z Wyższej Szkoły
Projektowania Vinsac
odebrała z rąk Jean Jac ues
Ory nagrodę za najlepszy
Projekt Przyszłości w
kategorii Studenci.
19. Scott Ziegler i Ariane
Steinbeck wręczają
Héctorowi Romero García
z biura Volteo nagrodę za
najlepszy Projekt Przyszłości
w kategorii Profesjonaliści.
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Pérez,dyrektor
directora
20. Tania
Tania Pérez,
20.
creativa deMiralbo
MiralboUrbana,
Urbana,
kreatywna
recogía la specjalne
mención especial
otrzymała
wyróżnienie
za projekt
por su Villa La
Illa de manos
Villa
La Illa z rąk
de Mauricio
Inglada.
Mauricio
Inglada.Meignan,
21. Jean-Pierre
21.
Jean-Pierre
Meignan,
Director
del Cabinet
dyrektor
Cabinet
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Meignan,
e
Meignan,
oraz Isabelle
Herve,
Isabelle Herve,
Directora
dyrektor ds. komunikacji
de Comunicación del C.R.I.
w C.R.I. Rouiller, przyjmują
Rouiller, recogen la mención
wyróżnienie za najlepszą
a mejor fachada del año de
fasadę roku z rąk Ramiro
la mano de Ramiro Llop,
Llop, prezesa Systempool.
Gerente
Systempool.
22.
TeresadeMarzo
z Vía
22. Teresa
Marzo,
de Vía
Célere
odbiera
nagrodę
z rąk
Célere, recoge
el prezesa
galardón
Manuela
Ruberta,
de la mano de Manuel
Noken.
Rubert,
Gerente
de Noken.
23.
Zdjęcie
zbiorowe
23. Foto de familia de los
laureatów.
galardonados.
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Héctor Romero García
VOLTEO

CONCEPT STORE.
STORE. Se
Jesttrata
to lokal
de un
handlowy,
espacio którego
comercial
temat
dedicado
przewodni
al
to mundo
świat robotyki.
de la robótica
Możnadonde
w nim probar
obejrzeć
e interactuar
i wypróbować
condziałanie
los diferentes
różnych
mecanismos,
mechanizmów,
robots,
robotów,
prototipos,
prototypów,
drones,
dronów,
pequeños
małych
barcos
łodziyi pojazdów
vehículos
zdalnie sterowanych.
de radio control.
El
Koncepcja
conceptoprojektu
del diseño
opiera
girasię
enna
torno
swojego
a unarodzaju
‘piel’ o „skórze”
‘membrana’
czy que
lo
„błonie”
recubre
pokrywającej
todo, conformando
całość, wydzieląc
las zonas poszczególne
debido a unasstrefy
determinadas
za pomocą
incisiones
określonych
ennacięć
su superficie.
na jej powierzchni.
Estos cortes
Nacięcia
dan lugar
te tworzą
a formas
formy
quepełniące
crean
funkcje expositoras,
półek wystawowych,
oświetlenie,
oddzielają wnętrza
itp.
baldas
albergan mieszczą
iluminación,
separan ambientes,
etc.
®, esta
Dzięki właściwościom
termicznym
i elastycznym
materiału
Krion®,
ta
Gracias
a las propiedades
termo-curvables
del Krion
‘membrana’
„błona” nabiera
elastycznego
co widoczne
jest zwłaszcza
adquiere
un aspecto
elástico, wyglądu,
característica
que se acentúa
en los w
przypadku
sufitu, cuelgan
na którym
zawieszone
lampy i projektory
w kształcie
techos
de donde
unas
lámparassą
y proyectores
con forma
de clip
klipsa do papieru
(wykonane
z chromowanego
aluminium
firmy Butech),
(realizados
en aluminio
cromado
Butech), que juntan
los simulados
cortes,
łączące „nacięcia”,
celowo przepuszczając
światło.
Po ‘piel’
wewnętrznej
stronie
dejando
filtrar luz intencionadamente.
Debajo
de esta
, la superficie
tej „skóry”, na powierzchni wytłoczony jest wzór tekstury imitujący obwód
elektroniczny.
Przy wejściu wita nas robot informujący o rozkładzie wnętrz w lokalu:
strefa wystawowa, strefa wielofunkcyjna ze stołami (przeznaczona na
warsztaty edukacyjne, wykłady, sympozja itp.), strefa z oczkiem wodnym

i piaskiem,
w której
produkty,
kącikun
docircuito
czytaniaelectrónico.
oraz strefa
está
grabada
con unmożna
patrónobejrzeć
de textura
que simula
zeUn
stołami,
można wypróbować
Na obwodzie
parteru,
robot wdaktórej
la bienvenida
e informa deroboty.
la distribución
al visitante:
warsztatu
adukacyjnego
oraz na środkowej
dolnejtalleres
części zastosowano
zona
expositiva,
zona polivalente
con mesasi (para
didácticos,
różne modele
gresu porcelanowego
technicznego
firmy Urbatek.
ponencias,
coloquios,
etc.), zona de estanque
con agua
y otro conMeble
arena
wykonane
materiału Krion®,
formie yłańcucha,
oddzielają
para
probarz productos,
zona dewlectura
zona de mesas
parawnętrza
probar
i służą jako
siedzenie
lub ekspozycja.
robots.
Diferentes
modelos
de gres porcelánico técnico de Urbatek han
Poaplicados
przejściu en
przez
„błonę”
części środkowej,
obrzeżach
parteru
sido
la zona
perimetral
de la plantanabaja,
en el taller
didáctico
®, con
się wystawa
pokazująca
retrospekcję
i ewolucję
yznajduje
en la zona
central y audiowizualna
baja. Unos muebles
elaborados
en Krion
robotyki.
na przenośniku
taśmowym
najnowsze
forma
de Ponadto
cadena, separan
ambientes
y sirven przesuwają
de asiento osięexposición.
modele.
Tras pasar la ‘membrana’ del núcleo central, en el perímetro de la planta
Na se
najwyższym
piętrze
znajduje sięaudiovisual
restauracjadonde
(z kuchnią
Gamadecor
baja,
ubica la zona
de exposición
se mostrarían
E2·30 w kolorze
białym, wzór
teksturowany,
z płytkami
podłogowymi
Wet
retrospectivas
y evolución
de la
robótica. Además,
por una
cinta
Technic 1L Bristol,
firmy L’Antic
Colonial),
toalety (z elementami
transportadora
desfilarían
los últimos
modelos.
z serii
Lounge
firmy Noken),
roboczy
oraz biuro
dla
En planta
superior
están elwarsztat
restaurante
(coni naprawczy
cocina Gamadecor
E2·30
pracowników
(z płytkami
ściennymi
Vetro Blanco
i podłogowymi
Blanco
texturado
y pavimento
Wet Technic
1L Bristol,
de L’AnticAscot
Colonial),
Olivo
firmy(con
Porcelanosa).
los
aseos
elementos de la serie Lounge de Noken), el taller de
trabajo y reparación y la oficina de empleados (con revestimiento Vetro
Blanco y pavimento Ascot Olivo, de Porcelanosa).

IX EDYCJA
PREMIOS
NAGRÓD
ARQUITECTURA
ARCHITEKTURA
e INTERIORISMO
I WYSTRÓJ WNĘTRZ
2016 2016

PROYECTOS
DE FUTURO // ESTUDIANTES
/ PRIMER
PREMIO
PROJEKTY
PRZYSZŁOŚCI
STUDENCI / PIERWSZA
NAGRODA

Ángela Acevedo del Álamo
ESCUELA VINSAC
WAVE. Ta
Esta
librería-restaurante
situada ensię
THE WAVE.
księgarnia
i restauracja znajdująca
Dubái
descansará
en una plataforma
sobre
el agua
w Dubaju
ma być położona
na platformie
spoczywającej
ynasewodzie,
comunicará
con tierra
firme
a través kładki.
de unaZwraca
połączonej
z lądem
za pomocą
pasarela.
Destaca
la claridad
y lakoloru
frescura
del color
uwagę jasność
i świeżość
białego
Krion®,
® con elkonstrukcję
blanco
Krion
z którego
wykonano
fasady
oraz dachu
que se ha ciągłą
realizado
la estructura
(pozostawiając
dwie ściany
osłonowe
na przedniej
i tylnej
continua
de fachada
y cubierta
(dejando
dos muros
elewacji),enprzeciwstawne
i jednocześnie
współgrające
cortina
la fachada anterior
y posterior),
que se
z ciepłem drewnianych
podłogowych:
Par-Ker
contrarresta,
y a la vezpłytek
equilibra,
con la calidez
de
ceramiczny
Oxford
CastañoPar-Ker
Antislip,cerámico
firmy Porcelanosa,
la
madera del
pavimento:
Oxford
na zewnątrznej
części
platformy i naturalne
drewno
Castaño
Antislip,
de Pocelanosa,
para la plataforma
Modern Mult
Ceniza,
firmy L’Antic
w strefie
exterior
y madera
natural
ModernColonial,
Mult. Ceniza,
de
wystawienniczej
sprzedaży.
kolor lamp
L’
Antic Colonial, ipara
la zonaNiebieski
de exposición
y venta. El
ledowych
kształt
mebli
color
azul podkreślający
–de luces led–
que podświetlanych
desprende el mobiliario
wykonanych
z Krion®
w kolorze białym
(lada księgarni,
en
Krion® blanco
retroiluminado
(mostrador,
barra
ladabar,
barowa,
wyspa
kuchenna
jak również
del
isla de
la cocina,
etc.),itp.),
así como
el de las
iluminaciones
perimetrales
e indirectas,
da eluzupełniają
toque
oświetlenie obwodowe
i rozproszone,
idealnie
final
de armonía
conjunto.
El interior
del local
se
harmonię
całości. al
Wnętrze
lokalu
koncentruje
się wokół
articula
enosi
torno
a un walca,
eje central,
con znajduje
un cilindro
centralnej
w formie
w którym
się
que
albergai kuchnia
los aseos
(con pavimento
Samoa
restauracja
(z płytkami
podłogowymi
Glasgow
Antracita,
de Porcelanosa,
y revestimiento
Xlight
Silver Lapado
firmy Porcelanosa
i płytkami ściennymi
Emotion
Snow,
Urbatek,
y Liston
Oxford(z Acero,
Xlight Basic
Steelde
firmy
Urbatek)
oraz toalety
płytkami
de
Porcelanosa),
el restaurante
y laPorcelanosa
cocina (con
podłogowymi
Samoa
Antracita firmy
pavimento
GlasgowXlight
SilverEmotion
Lapado,Snow
de Porcelanosa,
i płytkami ściennymi
firmy Urbateky
revestimiento
Xlight
Basic
Steel,
de Urbatek):
tanto
oraz Liston Oxford
Acero
firmy
Porcelanosa):
zarówno
apomano
derecha
manoznajduje
izquierda
prawej,
jak i pocomo
lewej astronie
siętenemos
lada obsługi
un
mostrador
de atención
y venta
al público
y una
klienta
i sprzedaży
oraz strefa
wystawowa
książek
zona
exposición
depłytki
librospodłogowe
(rodeada Town
con pavimento
(wokółdektórej
położono
White
Town
Nature, de
Junto al cilindro
se
NatureWhite
firmy Urbatek).
WUrbatek).
pobliżu konstrukcji
centralnej
disponen
las mesas
y la
barra
del bar,
como strefa
un
rozmieszczone
są stoły
i lada
barowa,
jakasí
również
área
de descanso,
odpoczynku,
lekturylectura
i wi-fi. y wi-fi.

PROYECTOS
REALIZADOS/ /PIERWSZA
PRIMER PREMIO
PROJEKTY
ZREALIZOWANE
NAGRODA

SANAHUJA & PARTNERS
Jaime
Jaime Sanahuja,
Sanahuja, Juan
Juan Trilles,
Trilles, Erik
Erik Herrera,
Herrera, Javier
Javier Poyatos
Poyatos yi Miguel
Miguel Bartolomé
Bartolomé

PLAN URBANÍSTICO
MIEJSCOWY
PLAN ROZWOJU
DE DESARROLLO
TURYSTYKI
TURÍSTICO,
W
MIEJSCOWOŚCI
ALCOSSEBRE.
Este
ALCOSSEBRE.
proyecto se enmarca
de un się
Plan
Projektdentro
ten wpisuje
w
Estratégico de
Diseño
Turístico
–en convenio
conwe
la Universidad
Strategiczny
Plan
Rozwoju
Turystyki
realizowany
współpracy
de w
Valencia–
su finalidad
es la
de potenciar
el turismo
zPolitécnica
Politechniką
Walencji,y mający
na celu
promowanie
turystyki
w
de AlcossebreAlcossebre
(en la provincia
de Castellón)
a través
de pequeñas
miejscowości
(prowincja
Castellón)
za pomocą
niewielkich
actuaciones
urbanísticas, arquitectónicas
y de diseño
que pongan
projektów
urbanistycznych
i architektonicznych
o globalnej
wizji, en
valor zonas urbanas
de stref
gran miejskich
potencial oturístico
una visión
global.
zwiekszających
walory
dużym con
potencjale
turystycznym.
El estudio
Sanahuja&Partners
abordó esta zaprojektowało
intervención en modyfikację
Biuro
architektoniczne
Sanahuja&Partners
el PaseoPaseo
Vista Alegre,
una vía
junto
al paseo marítimo
que, sin
duda,
pasażu
Vista Alegre
przy
promenadzie
nadmorskiej,
która
była
soportaba unnatráfico
demasiado
intenso. También
se ocupó
de renovar
wystawiona
zbyt duży
ruch. Zaplanowano
również
modernizację
la oficina
de turismo,
segundo
elementoelementu
en el queprojektu.
se centraZałożono
el proyecto.
biura
informacji
turystycznej
- drugiego
Plantearon eliminar
el tráfico
la calle,
peatonalizar
wprowadzenie
stałego
zakazurodado
ruchu permanente
drogowego, de
budowę
deptaka
i
el vial y dotar
a dicha oficina
de un powyższemu
aspecto más biuru.
contemporáneo acorde
nadanie
współczesnego
wyglądu
con
nuevarelizacji
intervención.
Wlawyniku
tego planu powstało atrakcyjne miejsce,

zwiększające
rozwój
za pomocą
terenu
dla un espacio
Como resultado
deturystyki
la implantación
de este
planrekreacji
ha surgido
mieszkańców
i turystów
designem
będącymelwartością
do
de
referencia dentro
de lai zciudad,
potenciando
desarrollododaną
del turismo
tego przedsięwzięcia
i architektonicznego.
Innym
mediante
una zona deurbanistycznego
ocio ahora totalmente
para el ciudadano
y con el
ważnymcomo
aspektem,
które uwzględniło
biuro architektoniczne,
było
diseño
valor añadido
de esta actuación
urbanística y arquitectónica.
wsparcie
lokalnego
budownictwa,
stawiając
naestudio
okolicznych
Otro
de los
aspectossektora
fundamentales
perseguido
por el
ha sido
wykonawców
wybierając
ceramiczne
pobliskich afirm,
el
de apoyar eli sector
de lamateriały
construcción
local, escogiendo
contratistas
takie
porcelana
techniczna
z kolekcji
Avenue
firmy Urbatek
de
la jak
zona
y eligiendo
materiales
cerámicos
de empresas
cercanas, como
(w porcelánico
różnych kombinacjach
którą zastosowano
el
técnico de laformatów
coleccióni wykończeń),
Avenue, de Urbatek
(en múltiples
na powierzchni de
1500
m² nadmorskiego
combinaciones
formatos
y acabados),pasażu.
con el que
/ pavimentaron los
1.500 m² que componen el paseo marítimo. /

IN MEMORIAM
WSPOMNIENIE

De
forma
repentina,
la prestigiosa
Wybitna
brytyjska
architekt
irakijskiego arquitecta
pochodzeniaanglo-iraquí
zmarła
fallecía
en Miami
a los 65
años65
dejando
atrás un legado
niespodziewanie
w Miami
w wieku
lat, pozostawiając
po sobie
deconstructivo
el que la arquitectura
parecía
no tener
límites.
spuściznę w styluen
dekonstruktywizmu,
w którym
architektura
wydawała
Por
algo
fue
la primera
mujer
en swojej
recibirtwórczości
el Premiobyła
Pritzker.
się nie
mieć
granic.
To właśnie
dzięki
pierwszą
Orgánicos,
lineales
y emocionales
ante
todo,organiczne,
sus diseños
kobietą, którano
zdobyła
nagrodę
Pritzkera. Jej
projekty
abarcaban
campos
tan dispares
comoemocje,
el de las
joyas, los
nieliniowe i przede
wszystkim
wywołujące
obejmowały
barcos,
mueblesjak
e, biżuterię,
incluso, la
ropa.meble,
Para aNoken
desarrolló
tak różnelos
przedmioty
jachty,
nawet ubrania.
una
colección
de baño
que no
dejará
a która
nadie.nikogo
Stworzyła
też kolekcję
wystroju
łazienek
dlaindiferente
firmy Noken,
nie pozostawia obojętnym.

Hadid

ZAHA
ZAHA

Cuando a finales del mes de marzo Zaha HadidGdy
nospod
hacía
llegarmarca
sus impresiones
de
koniec
Zaha Hadid acerca
dzieliła się
su colaboración
Noken
zcómo
nami había
swoimisido
wrażeniami
na temat con
współpracy
darNoken
formaprzy
a VITAE
(la colección
que la nie
arzpara
firmą
tworzeniu
kolekcji VITAE,
quitecta había concebido
la firma
de baspodziewaliśmy
się, że popara
pierwsze,
będzie
to
ños), no
que,
primero,
jeden
z jejpodíamos
ostatnichimaginar
wywiadów
i po
drugie, fuera
że te
a ser una de
sus últimas
y, segundo,
niezwykłe
elementy
stanąentrevistas
się częścią
katalogu
queostatnich
estos sorprendentes
pasarían
a
jej
projektów elementos
stworzonych
przed
formar parte
del przeciwnie,
catálogo de byliśmy
últimos pewni,
diseñosże
a
śmiercią.
Wręcz
los que laVITAE,
arquitecta
formanazwa
antes oznacza
de fallekolekcja
którejdaría
łacińska
cer. Por el
contrario, wiele
de lo que
siempre
„życie”,
zdobędzie
nagród,
tak estuvimos
jak to się
seguros
es de que
VITAE,
origen
se sostiestało
na targach
Salone
delcuyo
Mobile
w Mediolanie,
ne en lapośmiertnie
esencia natural
del significado
de
gdzie
zdobyła
nagrodęlatino
i-Novo
su nombre
(‘vida’),
a cosecharnowatorskiego
gran cantidad
Design
Award
dlaiba
najbardziej
de premios,
tal y como pudimos comprobar en el
projektu
w konkursie.
Salone
Mobile
de Milán,
–ya Pritzkera
de forma
Jury, del
które
przyznało
jejdonde
nagrodę
póstuma–
alzó pierwszym,
con el i-Novo które
Designpokazało
Award al
w
2004 r.sebyło
diseño
másHadid
innovador
del wiele
certamen.
jak
talent
przez
lat zderzał się
El jurado que le otorgó el Premio Pritzker en

2004 fue el primero en evidenciar cómo el tade Hadid se topó
durante años
con unas
zlento
przestarzałymi
technikami
budowlanymi
técnicas constructivasrealizację
obsoletas jej
que
imposibiuniemożliwiającymi
projektów,
litaron lanie
realización
dewspółczesne
sus proyectos systemy
hasta la
dopóki
powstały
llegada de los sistemas
actuales.
informatyczne.
Stąd informáticos
znaczenie związku
De
importancia
g
e nahí
i a l nlay c
h p o m y s łdel
ó wmatrimonio
i n o w o centre
z e s n yuna
ch
idea brillante który
y las nuevas
tecnologías,
como
el
technologii,
miał miejsce
między
Zahą
que hubo
entreNoken
Zaha Hadid
Noken para
crear
Hadid
i firmą
przy ytworzeniu
kolekcji
VITAE, un
concepto de baño
integralaranżacji
con las
VITAE,
zintegrowanej
koncepcji
garantíasz gwarancją
del Grupo jakości
Porcelanosa
y ese toque
łazienki
Grupy Porcelanosa
siemprestylu
presente
en las
obras de
ivanguardista
w awangardowym
zawsze
obecnym
w
quien porarchitekt,
fin había która
recibido
el año pasado
la Mepracach
w zeszłym
roku zdobyła
dalla de Orowyróżnienie
de la RIBA. Złoty Medal RIBA.
prestiżowe
Hoy, al frente
del estudio
Zaha Hadid
ArchiObecnie
biurem
Zaha Hadid
Architects
tects permanece
su Patrik
socio, Schumacher,
Patrik Schumacher,
kieruje
jej wspólnik
który
estamosbędzie
seguroskontynuował
perpetuará su
zquien
pewnością
jej legado,
dzieło,
siempre con
la intención
ir un paso
allá
zawsze
wychodząc
krokdenaprzód
w más
świecie
en el mundo
de la arquitectura
global (zahaglobalnej
architektury
(zaha-hadid.com).
hadid.com).

Zdjęcie:
MARY
MCCARTNEY.
Foto: Mary
McCartney.

Arriba,
junto
a estas
Powyżej:
Bateria
líneas. Grifo mezclador
umywalkowa
jednouchwytowa
VITAE
monomando VITAE
con
zsistema
systemem
oszczędzania
de ahorro
ECO (un
wody
(z przepływem
caudalECO
máximo
de 5 l/min).
maks.
5 l/min.).
El aireador
cuenta con la
Aerator
posiada
certyfikat
certificación
americana
amerykańskiej
firmygarantía
Watersense como
Watersense będący
de un producto respetuoso
gwarancją produktu
con el medio ambiente.
spełniającego wymogi norm
Destaca el sistema
ochrony środowiska. Zwraca
innovador de apertura
uwagę nowatorski system
yotwierania
cierre, que
busca el
i zamykania,
equilibrio entre
ergonomía
zachowujący
równowagę
y diseño.
między
ergonomią
Derecha,
de arriba abajo,
i wzornictwem.
junto
a estas
líneas.
Po prawej
stronie
Sorprendente
conjunto
de
niniejszego
tekstu,
od góry
baño
cuyas
líneas evocan
do
dołu:
Wyjątkowy
zestaw
łazienkowy,
którego
kształty
el flujo del agua
al acariciar
przywołują
myśl przepływ
las conchasnamarinas.
wody
przez muszley morskie.
Las dimensiones
la
Wymiary
i wzornictwo
geometría
de las piezas de
elementów
ceramicznych
cerámica son
el resultado
są
starannego
de wynikiem
un cuidadoso
proceso
procesu rzemieślniczego:
artesanal: lavabos, estantes,
umywalki, półki, miska
inodoro y bidé (la colección
WC oraz bidet (w kolekcji
también cuenta con una
znajduje się również wanna).
bañera).
Koncepcja VITAE obejmuje
El concepto VITAE
spektakularne
lustroincluye
un
espectacular
espejo
z oświetleniem
LED,
aby
con
iluminación
LED
para
zmniejszyć
zużycie
energii,
rebajar
el
consumo
de
wpisujące się w linię ECO
energía y mantener la línea
kolekcji.
ECO de na
la colección.
Poniżej,
prawo: Fragment
Abajo, a la derecha.
przedstawiający
zawieszoną
miskę
bidetyzbidé
DetalleWC
deloraz
inodoro
kolekcji
VITAE.de la colección
suspendidos
VITAE.

Zdjęcie:
BrigitteLacombe.
Lacombe.
Foto: Brigitte

Architekt
La arquitecta
opowiedziała
le contó
Lifestyle
a Lifestyle
o swojej
cómo
współpracy
fue su colaboración
z Grupą Porcelanosa.
con el Grupo Porcelanosa.
ENTREVISTA
WYWIAD

“NOS HA
ENCANTADO
TRABAJAR
CONPRZYJEMNOŚCIĄ
PORCELANOSA
“PRACA
Z FIRMĄ
PORCELANOSA
BYŁA
PORZE
SUWZGLĘDU
GRAN EXPERIENCIA
Y PREPARACIÓN,
PERO
TAMBIÉN POR SU
NA JEJ DUŻE
DOŚWIADCZENIE
I DOSKONAŁE
CAPACIDADALE
DE SUPERAR
RETO DEDO
TRABAJAR
JUNTOS.
PRZYGOTOWANIE,
RÓWNIEŻ EL
ZDOLNOŚĆ
PODJĘCIA
WYZWANIA
¡UNA COLABORACIÓN
CIEN POR CIEN
APASIONANTE! ”
STWORZENIA WSPÓLNEGO
PROJEKTU.
PASJONUJĄCA WSPÓŁPRACA W STU PROCENTACH! ”

¿Cómo surge la colaboración con Noken,
delJak
Grupo
Porcelanosa?
doszło
do współpracy z firmą Noken
YaGrupy
habíamos
trabajado junto al Grupo Porcelanoz
Porcelanosa?
sa en distintos już
proyectos
antes
de que zsurgiera
Pracowaliśmy
wcześniej
wspólnie
Grupą
la idea de estaprzy
colaboración.
vez ha sido
el
Porcelanosa
różnych Esta
projektach
zanim
deseo mutuo
con razem
las ideas
powstał
pomysłdetejexperimentar
współpracy. Tym
byłade
to
limpieza y chęć
baño,eksperymentowania
y de dar nueva fuerza
al diseño
wzajemna
z pomysłami
de esos objetos.
dotyczącymi
wyposażenia łazienek i nadania im
¿Cuálwyrazu.
ha sido la inspiración para crear la
nowego
línea
grifería
de la colección
VITAE? linii
Co de
było
inspiracją
do stworzenia
La inspiración
procedeVITAE?
de las conchas marinas.
armatury
w kolekcji
Su forma nos
fascina
siempre:
lo bien que
Inspiracja
wzięła
siędesde
z muszli
morskich.
Ich
funcionan
en el agua
cómo el agua
fluyedobrze
a traforma
od zawsze
nasy fascynuje:
to, jak
vés de sobie
ellas. w wodzie i jak woda przez nie
radzą
¿Recreas en esta colección elementos
przepływa.
distintivos
del universo
Zaha
Hadid, charade tus
Czy odtwarzasz
w tej
kolekcji
grandes arquitecturas?
kterystyczne
elementy świata Zahy Hadid,
Nuestrowielkich
trabajo dzieł?
suele ser muy curvilíneo y
Twoich
orgánico,prace
y por eso
creo que haykrzywoliniowe
una conexión
Nasze
są zazwyczaj
clara con
la myślę,
perspectiva
que ha
imuy
organiczne,
więc
że jest estilística
tu bardzo wyraźny
desarrollado
ZH. En este sentido,
la escala
związek
ze stylistycznego
punktu widzenia,
en realidad noprzez
es una
esta fluidez
stworzonego
ZH.restricción;
W tym znaczeniu
skala
de líneas
puede versetęenpłynność
muchoslinii
proyectos
nie
jest ograniczeniem;
widać w
nuestros.
wielu
naszych projektach.
Cuandozobaczyliśmy
vimos los bocetos
esta
colecKiedy
szkicedetej
kolekcji,
ción,razu
inmediatamente
comprendimos
od
zdalismy sobie
sprawę, żeque
to
estábamos
ante un
objeto bello que
traspiękny
projekt,
przekraczający
granice

cendía la escala de lo útil. ¿Qué peso tiene
la estética cuando
se trata
deestetyka
realizar przy
una
użyteczności.
Jak ważna
jest
línea para el
cuarto
de baño?łazienek?
tworzeniu
linii
wyposażenia
Es muy
importante:
las ideas
la belleza
y la
Jest
bardzo
istotna: idee
pięknade
i higieny
są ściśle
higiene
encuentran
entrelazaze
sobąsepowiązane
westrechamente
tradycji klasycznej.
Przy
das en la tradición
Queríamos
redescuprojektowaniu
tego clásica.
wyposażenia
naszym
celem
brir esos
conceptos
diseño de estos objebyło
odkryć
na nowoen
te el
koncepcje.
tosJ de
a k cuarto
i e c zde
y n baño.
niki miały wpływ przy
¿Qué factorestego
hanprojektu?
influido a la hora de
opracowywaniu
plantear este
trabajo?
Chcieliśmy
rozwinąć
wzornictwo tych produktów
trataba de
más estos i objetos
iSe
wprowadzić
nadesarrollar
rynek coś użytecznego
pięknego.y
llevar
mercadotoalgo
útil y bonito. współpracy
Jakaloceniasz
doświadczenie
¿Te ha Porcelanosa,
parecido interesante
experienz Grupą
jedną zlafirm,
które
cia con el szczególną
Grupo Porcelanosa,
de las
zwracają
uwagę una
na design
que más
cuidan el
diseño y la teciempresas
zastosowanie
nowych
technologii,
nie
nologíazsin
perder
de vista
la sostenibilidad
tracąc
pola
widzenia
ochrony
środowiska
ambiental?
naturalnego?
Nos ha
encantado
trabajar
Porcelanosa
Praca
z firmą
Porcelanosa
byłacon
przyjemnością
ze
por su gran
y preparación,
pero
względu
na jejexperiencia
duże doświadczenie
i doskonałe
también por suale
capacidad
de superar
el reto
przygotowanie,
również zdolność
do podjęcia
de trabajar stworzenia
juntos. ¡Una wspólnego
colaboraciónprojektu.
cien por
wyzwania
cien apasionante!
Pasjonująca
współpraca
/ w stu procentach! /
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marki
Marcas
WIODĄCE

POD
WZGLĘDEM
INNOWACJI
LÍDERES
EN INNOVACIÓN
I NAJNOWSZYCH
TECHNOLOGII
Y VANGUARDIA

1

2

3

4

Cztery wnętrza,
ambientes
w których
en los
połączono
que senajwyższej
combinan
jakości
materiales
materiały de
i ekskluzywny
calidad y projekt
el diseño
wystroju.
de interiores más exquisito.
1 PORCELANOSA Cuatro

efecto
hormigón
y elporcelanowego
efecto mármol
llegan alpłytki
pavimento
más
transitado
gracias
al gres
porcelánico técnico.
Dzięki
zastosowaniu
gresu
technicznego
podłogowe
uzyskały
efekt betonu
i efekt
marmuru.
2 URBATEK El
cocina
cuya
islaotwiera
centralsięsei zamyka
abre yelektronicznie,
cierra de forma
electrónica
para ocultar elementos.
Kuchnia,
w której
wyspa
ukrywając
wyposażenie.
3 GAMADECOR Una
estudio
Lázaro
Rosa-Violán
dosdwie
colecciones
de baño con
sensualidad
y tecnología
moderna.
Biuro
projektowe
Lázaro
Rosa-Violán crea
stworzyło
kolekcje wyposażenia
łazienek
w dawnymantigua
stylu i z nowoczesną
technologią.
4 L’ANTIC COLONIAL El
revestimientos
cerámicos
de aspecto
conquistan
las paredes del lobby de un hotel.
Ceramiczne
płytki ścienne
o metalicznym
wyglądziemetalizado
podbiły ściany
lobby hotelowego.
5 VENIS Los
nuevo
revestimiento
continuo
viste
los espacios
con alta resistencia
y odpornością,
flexibilidad yłatwością
un mínimo
espesor de
Nowe
bezfugowe
płytki ścienne
podkreślają
stylistykę
wnętrz i charakteryzują
się wysoką
w dopasowaniu
orazaplicación.
minimalną grubością.
6 BUTECH Un
columnas
deze
ducha
digitales
de la colección
MOOD
conquistando
pordzięki
su aspecto
Bateria
prysznicowa
sterowaniem
elektronicznym
z kolekcji
MOODsiguen
nadal budzi
zainteresowanie
swojemuvanguardista.
nowatorskiemu stylowi.
7 NOKEN Las
el showroom
W showroom
materiału
de Krion
Krion®®poszczególne
diferentes wnętrza
espacios
odzwierciedlają
recrean lasmożliwości
posibilidades
tego tworzywa,
del solidrównież
surface,
w wersji
también
premium.
en ambientes premium.
8 SYSTEMPOOL En

5

6

7

8
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Porcelanosa
Na exposición
La
wystawie odtworzono
recreó cuatro
cztery
ambientes
różne wnętrza,
diferentes
którym
en los materiały
que los materiales
firmy nadały
de lapiękna
ifirma
stylowego
vestíancharakteru:
los espacios
górski
con distinción
klub towarzyski,
y belleza:
restauracja
un club social
japońska
de montaña,
ze sklepem
un
restaurante japonés
delikatesowym,
angielski
con tienda
zakładgourmet,
krawiecki,
unaw sastrería
którym klasyka
inglesazostaje
donde uwspółcześniona
lo
clásico
oraz
loftsezaprojektowany
actualizaba y un
przez
loft Ramona
ideado por
Esteve,
Ramón
pokazujący
Esteve para
ekskluzywność
poner de manifiesto
materiałów
la exclusividad
Premium
Collection
de losbymateriales
Porcelanosa.
Premium Collection by Porcelanosa.

Arriba,
a estastekstu:
líneas.
Powyżejjunto
niniejszego
Sala gier
de juegos
y baño
del
i łazienka
w klubie
narciarskim
Saint
Moritz.
club
social de
esquí
Saint
Pierwsze
Moritz. El pomieszczenie,
primero de los
z ceramicznymi
płytkami
espacios,
con revestimiento
ściennymi texturado
o teksturzey i
cerámico
wyglądziededrewna
aspecto
madera Liston
Liston
Chelsea
Chelsea
CamelCamel
31,6x90 cm, imitujące
31,6x90 cm, que simula
istotę tego materiału. Matowe
las raíces más puras
wykończenie, dopracowana

de este material.
Su
tekstura,
kształt i oryginalna
acabado mate,
cuidada
kompozycja
w formie
listew
texturada,
relieve y original
nadają
im rzeczywistego
wyglądu
naturalnego
drewna.
composición
en forma
de
Natomiast
pomieszczeniu
listones lo w
acercan
más al
łazienki
zwracają
uwagę
verdadero
aspecto
de la
płytki
ścienne
w formie
madera
natural.
mozaiki
Dover
En el baño,
porAntique
su parte,
31,6x90
cm,
zestawione z
destaca el
revestimiento
płytkami z modelu Dover
hidráulico Dover Antique
Nieve 31,6x90 cm. Płytki
31,6x90 cm combinado
podłogowe pochodzą
con el modelo Dover Nieve
z modelu Bluestone
31,6x90 cm.
Silver 59,6x59,6 cm,
El pavimento se trata

del modelo Bluestone
inspirowanego
niebieskim
Silver 59,6x59,6
cm, que
kamieniem
szlachetnym
składającym
skał
se inspira ensię
la ze
piedra
osadowych,
takich jak
azulada compuesta
por
piaskowiec
lub wapień.
Ich
rocas sedimentarias
como
postarzane
la arenisca wykończenie
o la caliza. Suw
stylu
vintage
jest matowe
vintage
envejecido
acabado
rektyfikowane.
es mate rectificado.
Po
prawejjunto
stronie
Derecha,
a estas
niniejszego tekstu: Japan
líneas. Japan Restaurant
Restaurant Store Otto, w

Store ściana
Otto, cuya
pared
której
pokryta
jestha
sido revestida
conForest
el
płytkami
z modelu
modelo
Forest Slate
Slate
31,6x59,2
cm. Na
podłodze
31,6x59,2zestawiono
cm. En el
płytki
Chelsea
Camel oel
pavimento
se combina
wymiarach
29,4x180
cm
Chelsea Camel
en las
imedidas
19,3x18029,4x180
cm: z
cm
gresu
porcelanowego
y 19,3x180
cm: gres
rektyfikowanego,
o średnim
porcelánico rectificado,
stopniu zróżnicowania
que cuentan con un grado
odcieni oraz teksturze i
medio de destonificación
wyglądzie jak najbardziej
y textura y relieve que le
zbliżonych do naturalnego
acerca más, si cabe, a la
drewna.
madera natural.

Arriba,
a estas
Powyżejjunto
niniejszego
líneas.
Premium
tekstu: Casa Premium
zaprojektowania
ideada
en formawdeformie
loft por
loftu
przez
Ramona
Ramón
Esteve,
conEsteve,
z kuchnią
na salon
una
cocinaotwartą
de concepto
i designerskim
kominkiem
abierto
y una chimenea
orazdiseño
podłogą
pokrytą
de
rodeada
por
płytkami
Bluestone
Silver
el pavimento
Bluestone
80x80 cm. W garderobie
Silver 80x80 cm. En el
sypialni zastosowano płytki
vestidor de la habitación, el
Bluestone Topo 80x80 cm,
Bluestone Topo 80x80 cm
zarówno na ścianach,
ha sido aplicado tanto en
jak i na podłodze.
la
el suelo.
Popared
lewej como
stronieenniniejszego
Izquierda,
de arriba
abajo,
tekstu, od góry
do dołu:
junto
a estas
líneas.
Angielski
zakład
krawiecki
Sastrería
Hampton.
Hampton.inglesa
Na fasadzie
En
la fachadapłytki
se haz modelu
zastosowano
aplicado
el modelo
Boston
Boston Stone
59,6x180
Stone
59,6x180
cm. Poprzez
drzwicm.
wejściowe
widać
podłogę
z płytekde
A
través
de la puerta
Chelsease
Nut
29,4x180
entrada
percibe
el cm
/19,3x180 cm,
zestawioną
pavimento
Chelsea
z płytkami
ściennymi
Nut
29,4x180
cm Liston
Chelsea
Nut
cm. W
/19,3x180
cm31,6x90
en
głębi
widać manekiny,
combinación
con el stojące
na podłodze z płytek Boston
revestimiento Liston
Stone 59,6x59,6 cm.
Chelsea Nut
31,6x90 cm. Ya en el
interior, los maniquíes
descansan sobre el
pavimento Boston Stone
59,6x59,6 cm.
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Urbatek
Gres
El
gres
porcelanowy
porcelánicotechniczny
técnico defirmy
Urbatek
Urbatek
se apunta
wpisuje
a las nuevas
tendencias
się
w nowe de
trendy
interiorismo
wnętrzarskie
y viste
i przyjmuje
su aspectowygląd
bien dez efektem
efecto
hormigón
betonu
w stylu
al estilo
przemysłowym
industrial bien
lub piękno
con la belleza
smug marmuru
de las vetas de
ilos
połysk
mármoles
polerowanego
y la luminosidad
wykończenia.
del acabado pulido.

Izquierda.
Salónz con
Po lewej: Salon
płytkami
pavimento
Cover
Silver
podłogowymi
Cover
Silver 80x80
cm (11mm)
80x80
cm (11mm)
en z
naturalnym
wykończeniem.
acabado
natural.
Powyżej:
tym espacio
Arriba.
EnWeste
pomieszczeniu
podłodze
el
pavimento senatrata
del
położonoMarble
płytki zCalacatta
modelu
modelo
Marble
Calacatta
(119
(119
x 119
cm x (12
mm).
x 119 cm x (12 mm). Po
Derecha.
Detalle del
prawej: Fragment płytek
Marble Calacatta
Marble Calacatta
(119 x 119 cm x (12 mm)
(119 x 119 cm x (12 mm),
donde se percibe el
na którym widać efekt lustra
efecto
espejo sobre
la na
z 72% odbiciem
światła
pieza
con un 72% de
powierzchni.
reflexión de la luz.

Gamadecor
Firma
specjalizująca
się cocinas
w wyposażeniu
La firma
especialista en
apuesta por
kuchni
wyspę
kuchenną
z
una islaproponuje
central con
sistema
electrónico
de
elektronicznym
systemem
otwierania,
apertura para ocultar los electrodomésticos,
ukrywającą
gospodarstwa
el lavabo y elsprzęt
espacio
de trabajo. domowego,
zlewozmywak i powierzchnię roboczą.

Arriba
y apo
la lewej
izquierda
Powyżej,
stronie
del
texto.
Modelo
de
tekstu:
Model
kuchni
Evolution
E7.90, zE7.90,
serii
cocina
Evolution
Emotions, z frontami
perteneciente
a la serie
zabudowy
Puro, en
Emotions,Roble
con frentes
wyróżniające
się luce un
Roble Puro que
postarzanym
wykończeniem.
acabado
rustificado.
Wyposażona
w un
system
Está
equipadajest
con

sistema electrónico
que
elektroniczny,
umożliwiający
permite la iapertura
y
otwieranie
zamykanie
cierrewyspy
de la encimera
blatu
kuchennejque
w
formie bryły,
aby
ukryć–en
compone
la isla
central
w
ten sposób
zarówno
forma
de cubo–
para así
zlewozmywak,
i sprzęt
ocultar tanto eljak
lavabo
como
gospodarstwa
domowego
los electrodomésticos
y el
oraz
powierzchnię
espacio
de trabajo.roboczą.

L’Antic Colonial

Foto: Daniel
Alea.
Zdjęcie:
Daniel
Alea.

Łazienki
Los
bañosL’Antic
de L’Antic
Colonial
Colonial
wykorzystują
adaptan los
szlachetne
materiales
materiały,
nobles,takie
comojak
la kamień
piedra
natural, a los
naturalny,
abygustos
zaspokoić
más najnowsze
actuales, con
gusta,
geometrías
z geometrią
de formas
o wymyślnych
imposibles
kształtach
y lavabos
ique
umywalkami
recuerdan przywołującymi
a otras épocas donde
dawnelaczasy,
funcionalidad
w którychyfunkcjonalność
la pureza de líneas
iprimaban
czystość linii
sobrebyły
cualquier
na pierwszym
aspecto.miejscu.

LÁZARO ROSA-VIOLÁN
LÁZARO
ROSA-VIOLÁN

Calificar
el trabajo
este diseñador
como
Określić prace
tego de
projektanta
wnętrz de
jakointeriores
vintage lub
vintage
o industrial sería
demasiado
mundano
paradla
definir
w stylu przemysłowym
byłoby
za bardzo
przyziemne
cadakrawędzi
una de las
aristas que
componen
una completa
tych
tworzących
kompletną
geometrię,
w której
geometría donde
la mezclastylów
y la reinterpretación
de estilos
mieszanka
i reinterpretacja
jest motywem przewodnim.
leit motiv.jego
Pasado
y presente
convergen
en cada uno
es su
We
wszystkich
projektach
przeplatają
się przeszłość
i
teraźniejszość,
abycon
zaspokoić
gustade
i potrzeby
każdego
klienta.
de sus proyectos
la intención
adaptarse
a los gustos
Z
umywalkami Saint
Germain
Denis
y necesidades
de cada
cliente.i Saint
En este
caso,biuro
con projektowe
Saint
Lázaro
Rosa-Violán
stworzyło,
wspólnie
z L’Antic
Colonial, ha
dwie
Germain
y Saint Denis,
el estudio
Lázaro
Rosa-Violán
kolekcje
z wysokiej
jakości
marmuru
oraz w stylu zarówno
retro,
creado junto
a L’Antic
Colonial
dos colecciones
con la calidad
jak
nowoczesnym.
del imármol
y un aspecto actual y retro por igual.

Arriba. ElUmywalka
lavabo Saint
Powyżej:
Saint
del estudio
Germain, zaprojektowana
przez
Lázaro RosaLázarobiuro
Rosa-Violán,
Violán,
łączy
biały i czarny
combina
el mármol
blanco
marmur
metalowymi
y negro zcon
estructuras
chromowanymi
elementami.
metálicas cromadas.
W
wzorze, es
Deklasycznym
corte más clásico,
jest
to umywalka
o dużych
un lavabo
de grandes
proporcjach
proporcionesi łagodnych
y aristas
krawędziach, którą można
suaves que se puede

combinarzcon
un pedestal,
zestawić
postumentem
de piedra
natural,
ztambién
naturalnego
kamienia
lub o
con una estructura
metálica.
metalową
konstrukcją.
Powyżej
niniejszego
Arriba, junto
a estastekstu:
líneas.
Saint Denis
Denis to
esumywalka
un lavabo
ścienna
zaprojektowana
mural también
diseñado
również
przez biuro
Lázaro
por el estudio
Lázaro
RosaRosa-Violán,
w stylu un
vintage:
Violán que muestra
estilo
wykonana
z jednego
kawałka
realizado
en
más vintage:
marmuru z wystającą górną
una única pieza de mármol
częścią, w której znajduje
que integra un copete
się armatura. Obie kolekcje
en el que se instalan los
uzupełniają różne lustra
grifos. Completan ambas
colecciones diferentes

espejos
de estructura
w
metalowej
oprawie, które,
metálica,
queod
–dependiendo
w
zależności
modelu,
del modelo–
contienen
zawierają
niewielkie
kawałki
marmuru.
pequeñas piezas de mármol.
Po
lewej: Umywalka
Minim,
Izquierda.
Lavabo Minim,
projektu
Ramona
de Ramón
Esteve,Esteve,
que
uzupełniająca
serię,law tym
viene a completar
przypadku
łącząca
kamień
serie, en esta
ocasión,
icombinando
drewno.
piedra y
madera.

XXIII MIĘDZYNARODOWA
XXIII
MUESTRA INTERNACIONAL
WYSTAWA
DEARCHITEKTURY
ARQUITECTURA GLOBAL

Venis
Architektowi
Ramón
Esteve
Ramón
fue elEsteve
encargado
powierzono
de dar wystrój
identidad
showroom
al showroom
firmy Venis
de Venis
za
con materiales
pomocą
materiałów
High-Tech
High-Tech
incluidos
znajdujących
en el catálogo
się w katalogu
de Porcelanosa
Porcelanosa
Premium Collection:
Premium
Collection:stworzył
concibióonellobby
lobbyhotelowe
de un hotel
z metalicznymi,
con una cerámica
metalizada, texturizada
fakturowanymi
płytkami ceramicznymi
y de formatoswmás
pomysłowych
conceptuales.
formatach.

Arriba.
Revestimiento
Powyżej:
Ścienne płytki
cerámico
Prisma
ceramiczne
Prisma Bronze
33,3x10033,3x100
cm (x9,2 mm).
Bronze
cm
Nowoczesna
i awangardowa,
(x9,2 mm). Contemporánea
kolekcja nieregularnych
ytavanguardista,
esta
i połączonych
ze sobą
colección
de prismas
graniastosłupów
nadaje
irregulares
e
ścianie
tekstury, będąc
interconectados
reviste la
jednocześnie delikatną i
pared con relieve, pero
gładką w dotyku.
con la peculiaridad
de poseer un tacto muy
suave y liso.

Izquierda.
Gracias
a los
Po
lewej: Dzięki
formatom
formatos técnicos
es jest
technicznym
możliwe
pokrycie
ścian płytkami
z
posible revestir
las paredes
modeli
takich jak
Artis
con modelos
como
el Silver
33,3x100
cm33,3x100
(x9,2 mm)cm
i
Artis Silver
uzyskanie
ciągłości
(x9,2 mm)efektu
y conseguir
tak
esapożądanego
continuidad przy
tan
projektowaniu
wnętrz.
apreciada la hora
de
Poniżej: Ramón Esteve
diseñar espacios.
wprowadza innowacje
Abajo. Ramón Esteve
pokrywając kominek
innova revistiendo el
za pomocą nowego
exterior de la chimenea

con el nuevo y modelu
texturizado
fakturowanego
płytek
modelo monoporosa
porowatych
z wykończeniem
en acabado mate-brillo
matowo-błyszczącym
Concept Gris
Gris Lined
Lined
22x90
22x90cm
cm(10,5
(10,5mm).
mm).W
otworze
widać
A través kominka
del hueco
płytki
z modelu
Silver
de la misma
seArtis
puede
33,3x100
cm (x9,2
ver el modelo
Artismm) mm)
ozdabiające
ścianęcm
w głębi
Silver 33,3x100
wnętrza.
(x9,2 mm) mm) que reviste
la pared del fondo de la
estancia.

Butech
Zawsze biorąca
Siempre
atenta apod
las uwagę
necesidades
najbardziej
más funcionales
funkcjonalne
y técnicas
i techniczne
del
mercado światowej
potrzeby
de la arquitectura
architektury,
global,
marka
la marca
Butech
Butech
proponuje
lanza nowe
un nuevo
revestimientopłytki
bezspoinowe
continuo
ścienne
con aspecto
o matowym
de microcemento
wyglądzie mikrocementu,
mate que
cumple las expectativas
spelniające
oczekiwaniade
nowych
los nuevos
trendów
gustos
dekoracyjnych.
decorativos.

En
esta
página.
MicroNa tej
stronie:
Micro-stuk
stuk,
de Butech,
es un
tipo
firmy Butec,
to model
płytek
ściennych
bezspoinowych
de
revestimiento
continuo
wysokiej
jakości i o dużych
de altas prestaciones
walorach
dekoracyjnych.
y gran valor
decorativo.
Wykonany na abazie
Desarrollado
partirdrobnej
de
zaprawy cementowej
z
morteros
finos de cemento
polimerami
o wysokiej
con polímeros
de alta
wytrzymałości,
tennuevo
nowy
resistencia, este
materiał charakteryzuje się
material se caracteriza por
wyjątkową odpornością i
su extrema resistencia y
łatwością w dopasowaniu
flexibilidad con un mínimo
oraz minimalną grubością
espesor
de aplicación
(2 mm). Można go
(2
mm). Aplicable
sobre
stosować
na inne płytki
otros
revestimientos
sin
bez konieczności
usuwania
necesidad
retirar eljest
istniejącegode
materiału,
material
existente,
es
ognioodporny
i w zależności
resistente
fuegogo
y en
od potrzebalmożna
función
dena
laswpływ
necesidades
uodpornić
wody.
Z
wykończeniem,
esmatowym
posible impermeabilizarlo.
dostępny
w kolorach:
De
aspecto
mate, los
White, Beige,
Moka,
Grey
colores
disponibles
son:
i Cement.
White,
Beige, Moka, Grey
y Cement.
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Noken
Z okazji
En
esta tej
ocasión,
wystawy
la firma
firmaspecjalizująca
especialista en
się we
ambientesłazienek
wnętrzach
de bañochciała
ha querido
zwrócić
destacar
szczególną
las uwagę
innovadoras
na
swoje innowacyjne
y coloridas
i kolorowe
columnas
baterie
de baño
prysznicowe
de
zlakolekcji
colección
MOOD,
MOOD,
zaprojektowanej
ideada por Rogers
przez Rogers
Stirk Stirk
Harbour++Partners,
Harbour
Partners,weenwspółpracy
colaboración
z hiszpańskim
con el
estudioprojektowym
biurem
español LuisLuis
Vidal
Vidal
+ Architects.
+ Architects.

A lalewej:
izquierda.
Dos
Po
Dwa wnętrza
con la
zambientes
baterią prysznicową
z
termostatem
sterowanym
columna de ducha
digital
elektronicznie
z kolekcji
termostática de
la colección
MOOD,
chromowaną.
MOOD en
cromo. Destaca
Zwraca
uwagę
ekran,
na
la pantalla
donde
el usuario
którym
użytkownikowi
puede ver
la temperatura
wyświetla
się agua
temperatura
y caudal del
mientras
i przepływ wody podczas
se ducha. Además, incluye
korzystania z prysznica.
varios programas para
Ponadto zawiera kilka
disfrutar de la sensación
programów zapewniających
de un spa en el hogar (Eco
odczucia domowego spa
Relax,Relax,
Sensation
y Wake
(Eco
Sensation
Otro
valor
añadido es
iUp).
Wake
Up).
Kolejną
su concepto
ecológico:
se
wartością
dodaną
jest jego
podrá ekologiczna:
limitar el consumo
opcja
pozwala
de agua o energía
con los
ograniczyć
zużycie wody
programas
Eco
Water o Eco
lub
energii za
pomocą
Energy. La composición
programów
Eco Water de
lub
Ecose
Energy.
W skład
ducha
combina
con el
baterii
wchodzi
też panel
z ®
panel de
accesorios
Krion
® Navy,
akcesoriami
Navy, en unKrion
ambiente,
y
®
® Snow,
w jednej
łazience
eni Krion
el otro
Krion
Snow
w drugiej
(se
podrá
elegir (można
entre una
wybrać z gamy
dostępnych
selección
de accesorios
akcesoriów). Na wystawie:
para
él). En este caso: una
organizer na przybory
bandeja portaobjetos y la
i rączka prysznica MOOD z 2
maneta de ducha MOOD
funkcjami.
con 2 funciones.
Poniżej: Zarówno bateria
Abajo.
TantoMOOD,
la columna
prysznicowa
jak
de
ducha MOOD
como
i pozostałe
elementy
z serii
los
demás
elementos
de w
pokazano w wykończeniu
la
serie białym
se presentan
en
kolorze
z połyskiem,
acabado
blanco
brillo,®
w zestawieniu
z Krion
combinado
con Krion®
Yellow.

Zdjęcie:Benedict
Johnson.
Foto: Benedict Johnson.

Yellow.

RICHARD
ROGERS
RICHARD ROGERS

Laureat
architektonicznej
El Premio
Pritzker de
Nagrody
Pritzkera
arquitectura
2007,zal2007
frente
roku,
założyciel
biura Rogers
del estudio de arquitectura
Stirk Harbour + Partners,
Rogers Stirk Harbour +
stworzył dla firmy Noken, we
Partners, ha creado para
współpracy z hiszpańskim
Noken, junto al estudio
biurem Luis Vidal +
español Luis Vidal +
Architects, nagrodzoną
Architects,
la galardonada
kolekcję MOOD,
nową
colección
un
koncepcję MOOD,
modułowego
nuevo
concepto
modular
wyposażenia
łazienek
o
de
equipamiento
de baño
nowatorskiej
estetyce
iw
con
unażywych
estética
innovadora
palecie
kolorów,
yktóra
una co
paleta
colores
roku de
zostaje
vibrante
quei uzupełniona.
se amplía y
poszerzona

completa cada año.

Krion® by Systempool
Za equipo
El
pomocąde
projektów
Systempool
różnych
ha querido
wnętrz stworzonych
demostrar con
w swoim
el diseño
showroom,
de diferentes
firma Systempool
ambientes en
su showroom,
chciała
zaprezentować,
además oprócz
de su profesionalidad,
profesjonalizmu, los
różnorodne
variadosi yzróżnicowane
diferentes usos
przykłady
con loszastosowań,
que el
® może
Krion®którym
dzięki
puedeKrion
mejorar
cualquier
zmienićespacio,
każde pomieszczenie,
incluidos los nawet
más premium.
najbardziej ekskluzywne.

Arriba.
Zona
Retail
ideada
Powyżej:
Strefa
Retail
na
®,®,
Krion
en el showroom
terenie
showroomde
Krion
obejmująca
trzy wnętrza
dividida
en tres
ambientes
odzieżowy,
Premium: butik
una boutique
cukiernię
i perfumerię,
de
ropa, una
pastelería y
wszystkie
z materiałem
una
perfumería,
todos con
w roli głównej.
Krion®
® como
principal y
Krion
Po
lewej:
Jedna
z
kuchni
única estrella.
w strefie Home na terenie
Izquierda. Una de las
showroom. Wykonana
cocinas de la zona Home
w jednym z nowych kolorów
del showroom. Realizada
z kolekcji Asteroid z Krion®,
en uno de los nuevos
inspirowanej wszechświatem
colores
de la colección
i jego niezliczoną
ilością
®,
Asteroid
deUKrion
asteroidów.
podstawy
inspirada
en el universo
jego
powierzchni
znajdujey
su infinidad
de asteroides
się
szereg harmonijnie
para integrar, en la
base de
rozmieszczonych
chmur
su superficie,
serie de
kłębiastych.
Ichuna
odcienie
cúmulos
armoniosamente
są
podobne
do koloru
podstawy,
tworząc
distribuidos.
Sus colores
oryginalną,
pełną spokoju
son de tonalidades
atmosferę,
similares alzgodną
color de la base,
zconstituyendo
najnowszym trendem.
una
Końcowym
rezultatem tego
original y apacible
połączenia
efektówy ide
chmur
atmósfera actual
na podstawie materiału
tendencia. El resultado final
Solid Surface jest stworzenie
de esta compaginación de
wrażenia zamglenia,
efectos y cúmulos sobre la
przypominające mgławice
base del Solid Surface
na niebie.
no es otra que la emulación
de una tímida sensación
de bruma que recuerda a
las celestiales nebulosas.

DISEÑO EXCLUSIVO
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Foster + Partners

Crea la serię
Serie TONO
TONO dla
para
Porcelanosa
Tworzy
firmy
Porcelanosa
Nonie
To
es pierwszy
la primeraraz,
vezkiedy
que colaboran
współpracują
juntos
przy(eljednym
estudio
projekcie
de arquitectura
(biuro architektoniczne
fue el encargadopodjęło
de la rehabilitación
się renowacjide
sklepu
la
flagowego
flagship dehiszpańskiej
la empresa española
firmy w Nowym
en Nueva
Jorku),
York),
alepero
relacje
la
relaciónPorcelanosa
entre el Grupo
Porcelanosa
Partners
Grupy
i Foster
+ Partnersy Foster
poszły +
o krok
dalej,
ha ido un paso
más allánowej
con objeto
de crear
la nueva Serie
owocując
powstaniem
serii TONO.
Kompleksowy
TONO. Un
conjunto de
baño de
carácter
integralzostaną
–cuyos
zestaw
wyposażenia
łazienek,
którego
elementy
elementosdo
estarán
incluidos
dentro
del catálogo
Premium
włączone
katalogu
Premium
Collection
i w ramach
Collection–
conPorcelanosa
el que el Grupo
Porcelanosa
ofrecerá la
którego
Grupa
zaoferuje
wybór wzorów
posibilidad de elegir
los diseños
Foster gamie
zaprojektowanych
przez
Foster +ideados
Partnerspor
w szerokiej
+ Partners ien
una extensa
paleta de materiales y acabados.
materiałów
możliwości
wykończenia.
La forma
y esencia
la Serie
TONO será projekt
genuinamente
Kształt
oraz
styl seriide
TONO
to autentyczny
+ Partners,
Partners, skupiający
en cuyo desarrollo
confluirán
las formas
Foster +
czyste figury
geometryczne,
geométricas
predominantemente
el circulo y la línea
głównie
koło ipuras,
linię prostą,
z niemal minimalistyczną
recta, con una
interpretación
casiWłaściwości,
minimalista de cada uno
interpretacją
każdego
elementu.
de losszczególnie
elementos. podkreślają
Cualidades praktyczność
que destacani especialmente
które
łatwość użycia
al percibir la practicidad
y facilidad
de uso
de la serie. Tamwyposażenia
serii. W koncepcji
każdego
elementu
bién losrównież
criteriospod
de uwagę
sostenibilidad
cuanto al uso y ciclo
wzięto
kryteria en
zrównoważonego

La
Serie
TONO
estará
Seria
TONO
składa
się
compuesta
lavabos,
z umywalek por
i blatów,
baterii
lavamanos
encimeras,
ściennych i ysztorcowych,
panela prysznicowego
griferías
de pared y sobre
i deszczownic,
szafek
encimera,
una columna
z szufladami,
luster, y
de
ducha, rociadores
ławek,
brodzików,
wanien
una
tele
ducha, cajones,
wolnostojących
do de
espejos, bancos,lub
platos
zabudowy,
toalety,
bidetu,
ducha, bañeras
exentas
ścianek prysznicowych
o de encastre, un inodoro
i różnych akcesoriów,
y un bidet, mamparas y
takich jak wieszaki,
diferentes complementos,
pojemniki, podkładki i meble
como colgadores, cajas,
pomocnicze. Umywalki
bandejas
y muebles
i blaty mogą
być wykonane
auxiliares.
Los lavabos,
lub
z Krion®, ceramiki
lavamanos
y encimeras
z kamienia naturalnego
podrán
ser różnych
elaborados
w czterech
o en
en
Krion®, cerámica
wykończeniach.
Szafki
cuatro
acabados
z szufladami
i ławkidiferentes
będą
de
piedra natural.
Los
wykonane
z naturalnego
drewna orzechowego,
cajones
y bancos serán de
jesionu lub
klonu.dePodobnie
madera
natural
nogal,
jak lustra,
które uzupełniają
fresno
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cada compañía
uzyskania
najlepszych
w każdym
y compartiese
lo mejorrezultatów
de su experiencia
haobszarze
generado los
projektu.
mejores resultados
en cada área del proyecto. /
/

LA CASA
CASA
FLOTANTE
FLOTANTE
VV VV
BOLNUEVO
BOLNUEVO

ŻYCIE NA WODZIE
Na wybrzeżu regionu Murcji biuro architektoniczne Muher stworzyło dom
otwarty na przyrodę i na Morze Śródziemne, w którym elastyczność materiału
Krion® podkreśla jego charakter za pomocą poetyckich form i linii.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY Zdjęcia: JUAN DE LA CRUZ MEGÍAS

Na górnym piętrze wszystko jest przejrzyste, dając wrażenie
ciągłości in&out, co jest motywem przewodnim
biura Muher. W środku: biały mikrocement.
Na zewnątrz: gres porcelanowy techniczny Avenue Black
30x60 cm firmy Urbatek na ścianach basenu bez krawędzi.

En
el sentido
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agujas del
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fasadą wewnętrzną,
całości przeszkloną
i bez
ścian
oraz fasadą
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casi intangibles
wyglądapor
prawie
estar
niematerialnie
rodeados de grandes
ze względu
ventanales
na de
ogromne
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retroiluminado.
Escalera
de acceso
la planta baja.
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En
el sentido
de las
agujas del
reloj, desde
a lastronie:
izquierda.
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técnico
Avenue
Texture
cm x10,4
mm, de
Urbatek, con
wyłożony ygresem
Avenue
Black
TextureBlack
29,7x59,6
cm 29,7x59,6
x10,4 mm firmy
Urbatek,
z wykończeniem
pół-młotkowanym
nadającym im
unikalną
teksturę.
Na tarasie
zwraca
jednej ze la
stref
odpoczynku,
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HOTEL VIÑAS DE LÁRREDE

PERFEKCYJNE PORANKI
Jest to hotel jak z filmu, w którym otoczenie wydaje się samo pisać
scenariusz dzień po dniu. Hotel Viñas de Lárrede, zawdzięczający swą
nazwę uroczej wiosce z X wieku, w której się znajduje, położony jest w
wyjątkowym miejscu: nad rzeką Gállego –u progu Pirinejów aragońskich–
i oflankowany przez Torraza, piękną wieżę widokową na szczycie
wzgórza oraz kościół romański San Pedro de Lárrede.
Teksty: Bettina Dubcovsky.
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PRAWO DO ZACHCIANEK
Tym, co charakteryzuje hotele W jest atmosfera relaksu,
w której goście hotelowi poruszają się po jego wnętrzach. Zawsze wierne
architekturze o wysokich standardach, stylowi, modzie i muzyce,
uzależniają tym swoich gości.
Teksty: Bettina Dubcovsky.

Hotele W przyciągają nie tylko atrakcyjnym
wyglądem wnętrz, ale świeżością i serdecznością,
z jaką traktują gości, oferując usługę Whatever/
Whenever, co znaczy mniej więcej: „Cokolwiek
sobie życzysz. Gdy tylko zechcesz”. Zakres tej
usługi jak tak duży, że sieć hotelowa ostrzega:
„Tylko wyobraźnia stawia nam granice (pod
warunkiem, że jest to zgodne z prawem i nie
narusza norm moralnych)”. Hotel W Mexico City,
elegancki wieżowiec położony przy alei Paseo
de la Reforma w ekskluzywnej dzielnicy Polanco,
w otoczeniu modnych sklepów, galerii i w samym

centrum nocnego życia miasta, nie tylko nie
jest wyjątkiem, ale sięga nawet dalej. Stosując
elementy zabawy, nowojorskie biuro projektowe
Nemaworkshop - zespół architektów tworzących
odważne koncepcje pod kierownictwem Anurag
Nema - podjął się zlecenia zaprojektowania
obiektu. Ich pomysłem było przekształcenie
wnętrz, począwszy od Living Room Bar,
w stylu pewnego rodzaju maskarady, zabawy
w chowanego, tworzenia iluzji na falistej i odbijającej
światło powierzchni wykonanej z materiałów
firmy Venis, z łamanymi, podświetlanymi
płaszczyznami, zachęcającymi do szukania
i odkrywania różnych pomieszczeń budynku.
W 237 pokojach hotelowych zastosowano
najnowszą technologię na całej powierzchni

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od góry
po lewej stronie. Living
Room Bar z płytkami
ściennymi Sea Silver
33,3x100 cm firmy Venis
na ścianie przy schodach
i Lavagna Negro
120x59,6 cm firmy Venis
w innych miejscach. Taras,
„taras wewnętrzny” i wejście
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Andrés. Strefa lounge,
zapraszająca na wypicie
drinka.
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Krion® Lux blanco 4101
firmy Systempool. Suite
Extreme WOW z dwoma
tarasami, ekran projekcyjny
w salonie z systemem
dźwięku przestrzennego
i stół w jadalni służący do
prywatnych lunchów.
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miejskiego stolicy.

En el sentido
de las agujas
Zgodnie
z ruchem
del reloj, desde
arriba
a la
wskazówek
zegara,
od góry
po
lewej stronie:
Great Court
izquierda.
Great Court
en el
w
British
Museum.El colosal
British
Museum.
Kolosalny
WembleyStadium
National
Wembley National
Stadium
jest
wielkim
es otro de
losinnym
grandes
dziełem
w mieście.
hitos deFostera
Foster en
la City.
Crossrail
Crossrail Station
Stationand
andRetail,
Retail,
w Canary Wharf.
en Canary Wharf. City Hall
City Hall w Londynie,
de Londres, obra de Foster
zaprojektowany przez Foster
+ Partners.
+ Partners.
En la página anterior.
Na poprzedniej stronie:
Boceto
conceptualwieżowca
de 30
Szkic
koncepcyjny
St Mary
Axe,
porautorstwa
Norman
30
St Mary
Axe
Foster. Fostera.
Normana

Porcelanosa w
enLondynie
Londres
Zaledwie
dwa lata
Hace apenas
dos temu
años,londyńska
el espaciosiedziba
londinense de
Porcelanosy,
w Fulham,
Fulham, przeszła
ambitną
Porcelanosa,położona
situado en
fue sometido
a
i gruntowną
renowację
w celu
powiększenia
una
ambiciosa
y profunda
remodelación
con el
i modernizacji
lokalu yprzeznaczonego
objetivo
de ampliar
mejorar el área na
dedicada al
wyposażenie
w którym
prezentowane
equipamientokuchni,
de cocinas,
donde
lucen modelos
są modele Emotions firmy Gamadecor. Sklep o
de Emotions de Gamadecor.
Con una superficie
powierzchni
750 m2 rozmieszczonych na trzech
de 750 m2 distribuidos en tres alturas, la tienda
poziomach znajduje się przy jednej z bardziej
se ubica en una de las vías más transitadas de la
ruchliwych dróg na północnym brzegu Tamizy, w
orilla norte del Támesis, al suroeste de Londres,
południowo-wschodniej części Londynu, w pobliżu
y próxima al Wandsworth
Bridge.
Wandsworth
Bridge.
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Nowy
NuevaJork
York
Daniel Libeskind
Libeskind

Porcelanosa w
Jorku
enNowym
Nueva York

Arriba.
Daniel
Libeskind
Powyżej,
od lewej
do
detrás
nuevo
World stoi
prawej:del
Daniel
Libeskind
za projektem
World ).
Trade
Center nowego
(a su derecha
Trade Center
(po jegoaprawej
Arriba,
de izquierda
stronie). Panorama
nowego
derecha.
Panorámica
del
Muzeum
Whitney.
Odcinek
nuevo
Museo
Whitney.
Un
awangardowego
High Line,
tramo
del vanguardista
pasażu
wybudowanego
na
High
Line,
el paseo verde
starym szlaku kolejowym.
construido
sobre una
Wszystkie trzy miejsca są
antigua vía ferroviaria. Los
symbolami Nowego Jorku
tres son referentes de la
drugiego dziesięciolecia
Nueva York de la segunda
XXI wieku.
década del siglo XXI.

Se puede
Można
powiedzieć,
decir queże
Daniel
DanielLibeskind
Libeskindleprzywrócił
ha devuelto
miastu
a Nueva
Nowy
Jork
York energię
la energía
z końca
de finales
XX wieku.
del siglo
Nowy
XX.
World
El nuevo
TradeWorld
Center,
Trade
na
miejscu
Center, sobre
zburzonego
la base
w del
2001
desaparecido
r, ze swoją elegancką
en 2001, icon
niezwykłą
su elegante
wysokością,
y prodigiosa zaszczepił
altura ha inyectado
nadzieję wesperanzas
metropolii, która
a unanie
metrópoli
ustaje wque
chęci
rozwoju.
no cesa en
Amerykanin
su voluntad
żydowskiego
de evolucionar.
pochodzenia,
El estadounidense,
zdołał uchwycić
de
ducha
origen odnowy
judío, haswojego
captadoprzybranego
el espíritu renovador
miasta odde
1959
su ciudad
roku z dużą
de
subtelnością:
adopción desde
„Mam
1959
wrażenie,
con una
żeestremecedora
życie było tu bardzo
delicadeza:
intensywne.
“Me
W
konstrukcjach
chcę
zachować
pamięć Pienso
i nadać en
im mis
da moich
la sensación
de haber
vivido
intensamente.
symbolicznego
construccionesznaczenia”.
desde la memoria
Dzięki temu
y conemocjonalnemu
un sentido simbólico”.
podejściu w
2003
Gracias
r. wygrał
a esa konkurs
improntanaemocional
odbudowę
ganó
Strefy
enZero
2003
zelaswoją
adjudicación
propozycją
Wieży
Wolności. W tym
HighsuLine
–park
stworzony
de la reconstrucción
desamym
la Zonaduchu:
Cero con
Torre
de la
Libertad.na
terenie
dawnego
toru
kolejowego–
nowe
muzeum
En la misma
línea,
el High
Line –eloraz
gran
parque
sobreWhitney,
una vía w
Meatpacking
ferroviaria– y District,
el nuevoprzypominające
museo Whitney,
dawną
en elfabrykę,
Meatpacking
udowadniają
District,po
raz
y que
kolejny,
recuerda
że rozwój
a unaNowego
antigua Jorku
fábrica,
nigdy
demuestran
nie ma końca.
una vez más que
Nueva York no se acaba nunca.

Foto: Chuck
Zdjęcia:
ChuckChoi.
Choi.

Nadzwyczajna
uroczystość
otwarcia,
ze względu
La
extraordinaria
inauguración,
tantozarówno
por su puesta
en na
inscenizację,
towarzystwo,
flagowego
escena
comojak
pori międzynarodowe
la acogida internacional,
del buque
insignia
sklepu
Grupy
Porcelanosa
Wielkiegomarcó
Jabłkaunbyła
del
Grupo
Porcelanosa
enna
la terenie
Gran Manzana
hito
historycznym
w En
historii
firmy.
W samym
środku
en la historia wydarzeniem
de la empresa.
pleno
barrio
de Flatiron
Flatiron
wydarzenie
zgromadziło
sławnych
District, District,
el evento
reunió a 700
célebres700
invitados
de gości
más
z ponad 80 krajów, takich jak Carolina Herrera, Nieves Álvarez
de 80 países, como Carolina Herrera, Nieves Álvarez y, por
i, oczywiście, Isabel Preysler. Nowa siedziba, według projektu
supuesto, Isabel Preysler. El nuevo espacio, firmado por
autorstwa Normana Fostera, obejmuje2 2000 m² na sześciu
Norman Foster, cuenta con 2.000 m en seis alturas.
kondygnacjach.
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Zdjęcia:
Gaston Bergeret,
Frich,
W. Beaucardet,
D.R.
Fotos: Gaston
Bergeret,Arnaut
Arnaut
Frich,
W. Beaucardet,

D.R.

París
Paryż
Jean Nouvel
Nouvel
Jean

La últimakontrowersja
Ostatnia
polémica delwywołana
rey de la arquitectura
przez
króla
moderna
nowoczesnej
ha ocurrido
architektury
a escasa distancia
miała miejsce
de su
niedaleko
estudio parisino.
jego paryskiej
La acogida
pracowni.
de la última
Odbiórobra
ostatniego
de Jean Nouvel,
dzieła la
Jean
Filarmónica,
Nouvel, Filharmonii,
ha sido cuanto
odbił
menos
sięsonora.
szerokim
El Gaudí
echem.
deGaudí
la arquitectura
francuskiej
architektury
francesa, y premio
i laureatPritzker
nagrody
2008,
Pritzkera
confiesa que
le 2008
otorgar.,un
papel protagonista
a aspectos
w
wyznaje,
że wiodącą rolę
como
ubicación
y entorno:
“Measpekty
gusta jak
w
jegoladziełach
odgrywają
takie
construir en
un lugar donde
mismo fuera
lokalizacja
i otoczenie:
„Lubięyo
budować
w
capaz dewvivir”.
París
es mógłbym
el campo mieszkać”.
de pruebas –y
miejscu,
którym
sam
de éxitos–
de su doświadczalnym
portentosa puesta
en escena.
Paryż
jest polem
i sceną
Destaca
el emblemático
edificioinscenizacji.
del Instituto del
dla
sukcesów
jego niezwykłych
Mundo Árabe,
en 1987 porbudynek
el arquitecto
Zwraca
uwagę erigido
charakterystyczny
galo, dedicado
a la diversidad
e influencia
de
Instytutu
Arabskiego,
wzniesiony
w 1987 roku
la civilización
arabo-islámica.
de sus joyas
przez
francuskiego
architekta,Otra
poświęcony
parisinas es la iFundación
Cartier, donde
pone
różnorodności
wpływom cywilizacji
arabskode manifiesto
sus señas
identidad:
islamskiej.
Innąuna
jegodeparyską
perłądejest
budynek
los murosCartiera,
vegetales,
alimentados
desię
árboles
Fundacji
w którzm
ujawnia
y flores
que crecen
en vertical. Y no
podemos
jedna
z cech
charakterystycznych
jego
stylu:
olvidar laściany
mencionada
Filarmónica
quizá la
szklane
odsłaniające
drzewa–y
i rośliny
que máspionowo.
ha dado que
sintetiza
rosnące
I niehablar–
możemyque
zapomnieć
la wspomnianej
fama que le precede:
el arquitecto-filósofo
o
już budowie
Filharmonii,
revoluciona,
deslumbra,
enamora,
o
której mówiło
się najwięcej
i któralevanta
jest
polémicas y ama París.
podsumowaniem
jego sławy: architekt-filozof
rewolucjonizuje, olśniewa, rozkochuje, wzbudza
kontrowersje i uwielbia Paryż.

Arriba,
deod
izda
a dcha.
Powyżej,
lewej
do
El
portentoso
Instituto
prawej:
Niezwykły
Instytut
Arabski
i nowo
wybudowana
del
Mundo
Árabe
y la
Filharmonia, architektoniczne
Filarmónica,
las huellas
ślady artysty w jego
arquitectónicas
del artista
rodzinnym
mieście.
en
su ciudad
natal. A la
Po lewej: Widok
zewnętrzny
izquierda.
Exterior
del
nowej, kontrowersyjnej
edificio
de la no exenta de
Filharmonii.
polémica
Filarmónica.

enParyżu
París
Porcelanosa w
Desde
noviembre
2014,
la Świateł
Ciudad posiada
de la
Od listopada
2014 de
roku
Miasto
sklepcuenta
Porcelanosy.
Od momentu
otwarcia
Luz
con tienda
Porcelanosa.
Desde
cieszy
się dużym
zainteresowaniem
francuskich
su apertura
ha despertado
el interés
de los
specjalistów
z branży
względu
na swoją
expertos
galos
por suzeamplia
propuesta.
szeroką
ofertę. diseño de Jorge Belloch,
Con
un cuidado
Dzięki
Jorgede
Belloch,
la
sededbałemu
de Rue projektowi
du Bac (barrio
Saintsiedziba
przy Rue duse
Bac
w dzielnicy
Saint
Germain-des-Prés)
presenta
como
un
Germain des Prés prezentuje się jako miejsce
espacio pensado para ofrecer una amplia
oferujące szeroką wizję rozwiązań budowlanych
visión de las soluciones constructivas y lo
i najnowsze materiały firmy. Atutem obiektu
último en materiales. El punto fuerte del
jest właśnie projekt, który zwraca uwagę na
espacio reside precisamente en el diseño,
wyposażenie łazienek i armatury firmy Noken
donde
destaca
lospłytki
equipamientos
i Systempool
oraz
ceramicznepara
firmy
baño
y griferías
Noken
y Systempool y los
Porcelanosa,
Venis
i Urbatek.
revestimientos cerámicos de Porcelanosa,
Venis y Urbatek.
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Madrid
Madryt
Rafael
Rafael Moneo

Geniusz
El geniostojący
detrás za
delcentrum
Kursaalkongresowym
donostiarra o del
Kursaal
w San Sebastian
szwedzkimya en
sueco Moderna
Museet lub
fueza
reconocido
Moderna
został
uznany już
w 1961 roku y
1961 conMuseet
el Premio
Nacional
de Arquitectura
zdobywając
Krajową
Nagrodę
Architektury
jest
es a día de hoy
el único
Pritzker
español.i Como
dotychczas
hiszpańskim
laureatem
sucede conjedynym
los creadores
que marcan
la histonagrody
Pritzkera.
Podobnie jak
w przypadku
ria, las obras
del arquitecto
de Tudela
generan
innych
twórców
tworzących
historię,
dzieła Suyas
polémica
y adoración
en dosis
similares.
architekta
wzbudzają
jednakowo
kontrowersje,
son la sede
de Bankinter
en Madrid
y la mayúsjak
Jego autorstwa
jestde
siedziba
banku
culai podziw.
remodelación
del edificio
los Jerónimos
Bankinter
Madrycie
ogromna
del museowdel
Prado,i uno
de losrozbudowa
hitos museístimuzeum
Prado, jednego
z najważniejszych
cos madrileños,
de la que
asegura: “Considero
madryckich
muzeów,
o fragment
que aquí empleé
la solución
másklasztoru
adecuada
Św.
której
mówi: „Myślę,
paraHieronima,
establecerouna
relación
entre elżeedificio
zastosowałem
tu najbardziej
original y el nuevo
espacio: odpowiednie
los Jerónimos.
Me satisfaceaby
observar
cómo
los visitantes
rozwiązanie,
połączyć
oryginalny
budynekse
con facilidad
en klasztoru.
lo que supuso
untogran
imueven
nowe wnętrze:
fragment
Daje mi
reto arquitectónico”.
Del mismo modo,
el Premio
dużo
satysfakcji, gdy zwiedzający
poruszają
się
Nacional dewArquitectura
asumió
el proswobodnie
miejscu, które2015
stanowiło
wielkie
yecto de rehabilitación
de Atocha.
wyzwanie
architektoniczne”.
Laureat Además
Krajowej de
la icónicaArchitektury
cúpula de la
estación
cercanías,
Nagrody
w 2015
rokude
podjął
się też el
paradisiaco
jardín tropical
dekolejowego
la nave central
es
projektu
przebudowy
dworca
Atocha.
sin dudacharakterystycznej
la gran aportación
del creador
al bienOprócz
kopuły
stacji pociągów
estar de los
viajeros
laswesperas
del
cercanías,
rajski
ogróddurante
tropikalny
głównym
AVE.jest
El Museo
Thyssen-Bornemisza
también
holu
niewątpliwie
największym wkładem
ha pasado
por el
sólido tamiz del
navarro.
twórcy
w dobre
samopoczucie
podróżnych
oczekujących na pociągi AVE. Również muzeum
Thyssen-Bornemisza przeszło rozbudowę z rąk
Nawarczyka.
De arriba a abajo. El
edificio de los Jerónimos
del Prado y el jardín tropical
de la estación de Atocha,
ambos rehabilitados desde
el estudio de Rafael Moneo.
A la izquierda. El Palacio
de Cristal, custodiado por
el góry
entorno
verde
del Retiro
Z
na dół:.
Budynek
y la cúpula
de la
estación
Św.
Hieronima
stanowiący
część
muzeum
de cercanías
dePrado
la Atocha,
itambién
ogród botaniczny
na
fruto del talento
del
dworcu
kolejowym
Atocha,
arquitecto
de Tudela.
zaprojektowane przez biuro
Rafaela Moneo.
Po lewej: Pałac Kryształowy
otoczony zielenią parku
Retiro i kopuła stacji
Cercanías dworca Atocha,
również owoc talentu
architekta z Tudeli.

Porcelanosa w
enMadrycie
Madrid
Con
cinco
puntos
de venta
en la w
ciudad,
destacan
suuwagę
sede de
la calleprzy
Ortega
Gasset,
en el
Wśród
pięciu
punktów
sprzedaży
mieście,
zwracają
siedziba
ulicy yOrtega
y Gasset,
epicentro
del nobleeleganckiej
barrio de Salamanca,
y la que oraz
se encuentra
en la kilométrica
calle Alcalá,
w samym centrum
dzielnicy Salamanca
sklep położony
przy kilometrowej
que
en generosos
y diáfanos wnętrzach
espacios las
últimas tendencias
en revestimientos,
ulicy ofrecen
Alcalá, oferujący
w przestronnych
najnowsze
trendy w płytkach
ceramicznych,
wyposażeniu
kafelki
do łazienek
między
mobiliario de kuchni
cocina i yluksusowe
azulejos de
lujo para
baños iykuchni,
cocinas,
entre innymi.
otros productos.
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Zdjęcia:
Manolo Yllera,
deldel
Río,Río,
D.R.D.R.
Fotos: Manolo
Yllera,Alex
Alex

Milán
Mediolan
Patricia Urquiola
Urquiola
Patricia

La arquitecta
Architekt
i projektantka
y diseñadora
wnętrz
depochodząca
interiores ovetense
z Oviedo,
decidió
w 2001
fijar
roku
su
zdecydowała
residencia, y su
sięexitoso
zamieszkać
estudio
i otworzyć
en 2001,
pracownię
en Milán.wUrquiola,
Mediolanie.
pionera
Urquiola,
en
architekt
ampliar las
o szerokich
miras como
horyzontach,
arquitecta,poświęca
dedica suswój
tiempo
czasy italento
talent na
al diseño de
projektowanie
productos, interiores,
wnętrz, instalaciones
wyposażenia, yobiektów
conceptos.
i koncepcji.
Su mentor,
Do Achille
podjęcia
Castak
wszechstronnej
tiglioni, le inspiródziałalności
a la hora de
zainspirował
dirigirse hacia
ją jej esta
mentor,
renovada
Achille versatilidad.
Castiglioni.
Mediolan
Milán es algo
jest dla
asíniej
como
najbardziej
su espacio
reprezentacyjną
de exposición
i odkywczą
más representativo
przestrzenią
y
wystawową.
revelador. EnWelawangardowym
vanguardista Spazio
sklepie
Pontaccio
designerskim
podrás
Spazio
hacerte
Pontaccio
con alguna
można
de las exquisitas
nabyć wyszukane
piezas de
produkty
la colección
jej autorstwa
Credenza.
z kolekcji
Si haces
Credenza.
noche en la
Jeśli
ciudad,
planujesz
el Room
zostać
MatetuGiulia,
na noc,
conpolecamy
85 habitaciones
hotel Room
y a Mate
pocosGiulia,
metros
z 85
de la
pokojami,
Piazza delwDuomo,
odległości
fue kilku
diseñado
metrów
porod
la Piazza
española,
del inspirada
Duomo, zaprojektowany
en Giulia, una
przez
imaginaria
Hiszpankę
y fascinante
zainspirowaną
escenógrafa
postacią
delGiulii,
Teatropełnej
de lawyobraźni
Scala, el extraordii
fascynującej
nario edificioscenograf
de la ópera
z Teatru
emblema
Scala,
deniezwykłego
la resistencia
budynku
local ante
opery.
losObok
austroimponującej
húngaros. Junto
gotyckiej
a la imponente
katedry (z XIV
catedral
wieku)gótica
i Galerii(siglo
Wiktora
XIV)Manuela
y la Galería
II, de
tworzą
Víctor Manuel
obowiązkowe
II, forman
mediolańskie
la triada obligatoria
trio.
milanesa.

En el sentido
de las agujas
Zgodnie
z ruchem
del reloj, empezando
wskazówek
zegara, oddesde
góry
po
lewej
stronie:
Fragment
arriba
a la
izquierda.
Pieza
kolekcji
Credenza
w Spazio
de la colección
Credenza
Pontaccio.
Jeden
z pokoiUna
en el Spazio
Pontaccio.
hotelu
MatedeGiulia.
de las Room
estancias
Room
Katedra
w Mediolanie.
Mate Giulia.
Catedral de
Muzeum
Teatrudel
Scala
Milán. Museo
Teatro
i elegancki standard Galerii
Scala y el estandarte de la
Wiktora Manuela II.
elegancia de la Galería de
Víctor Manuel II.

Porcelanosa w
enMediolanie
Milán
El
al público
unnowej
nuevokoncepcji
conceptoprzy
de tienda
en Via
W pasado
ubiegłymaño,
rokuPorcelanosa
Porcelanosaabría
oworzyła
sklep w
Via Marghera,
Marghera,
en plenoMediolanu.
centro deW
Milán.
Enz una
de las áreas
comerciales
w
samym centrum
jednej
handlowych
dzielnic
miasta, de la ciudad,
el otoczeniu
espacio comparte
barrio
condesignu
las mejores
firmas de diseño y moda.
w
najlepszych
marek
i mody.
Podzielony
poziomy:
strefęen
„emocji”
i strefę
roboczą.
Organizadajest
en na
dosdwa
plantas,
se divide
un área
‘emocional’
y otra de trabajo.
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Zdjęcia:
Augusto Brázio,
Prado,
D.R.D.R.
Fotos: Augusto
Brázio,Cristóbal
Cristóbal
Prado,

Oporto
Porto
Souto de Moura
El Premio
W
swojej bogatej
Pritzkeri imponującej
2011 y Wolf 2013
twórczości
ha apostado
laureat
por elNagrody
compromiso
Pritzkera
y la
w
precisión
2011 r. ien
nagrody
su extensa
Wolf w
y formidable
2013 r.
postawił
trayectoria.
na zaangażowanie
El estudio del arquitecto
i dokładność.
(y
Biuro
docente
architekta
en la Universidad
(i wykładowcy
de na
Oporto),
Uniwersytecie
con un equipowdePorto),
30 personas,
z zespołem
lleva
30
osób,
a caborealizuje
proyectos
projekty,
cuyo których
último fin
celem
es la
jest
pełna
integracja
ze el
środowiskiem
plena
integración
con
entorno urbano,
miejskim,
gracias alpoprzez
empleo zastosowanie
de materiales lokalnych
locales.
materiałów.
Sus huellas Jego
artísticas
artystyczne
se pueden
śladyver
widać
en
w
portugalskim
la tym
bellapięknym
ciudad lusa,
como la mieście.
Casa del
Cineto
delmiędzy
cineasta
Manoel
deofOliveira,
el
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Tadao Ando
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ze strefą
un restaurante
con zonawnętrzami
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wyglądelnaturalnego
(model
a la perfección
aspecto de drewna
la madera
natural
Chelsea
(modelo Camel).
Chelsea Camel).

LA ILLA

LAWILLA
VILLAIYMORZE
EL MAR
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12zaznacza:
o 14 villas„Miralbo
en marcha.
Ella,
conna
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cios, mucha luznajnowszej
y una enorme
technologii,
chimenea
oraz
quejadalnia
acapara
oddzielone
todas lassą
miradas.
od salonu
La
za
cocina,
pomocą
equipada
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nauno
wszystko
można
znaleźć rozwiązanie”
“Siempre
hay soluciones
cuando
habla de
Porcelanosa”,
así concluye
- podsumowuje
dyrektor
kreatywna
Miralbo
Urbana
kiedy amówi
o synergii
la
directora creativa
de Miralbo
Urbana
cuando
se refiere
la sinergia
y al
i dobrym
porozumieniu
między
firmami
przydetworzeniu
projektu
buen
entendimiento
entre
ambasdwiema
empresas
a la hora
diseñar y dar
formai
tejde
luksusowej
abudowie
esta villa
lujo. / willi./

ENTREVISTA
WYWIAD

„MOŻNA USIĄŚĆ
“PUEDES
SENTARPRZY
A DIALOGAR
JEDNYM EN
STOLE
UNAZMESA
MUZYKAMI,
A MÚSICOS,
MALARZAMI,
PINTORES,
ARQUITECTOS, CHEFS
ARCHITEKTAMI,
SZEFAMI
Y DISEÑADORES,
KUCHNI I PROJEKTANTAMI
QUE SI SU ACCIÓN
I JEŚLIES
SĄ ONI
INNOVADORA HABLARÁN
INNOWACYJNI
W SWOICH UN
DZIEDZINACH,
LENGUAJE COMÚN
ZNAJDĄYWSPÓLNY
SE ENTENDERÁN
JĘZYK I
A PESAR
SIĘ
POROZUMIEJĄ,
DE QUE SUS
POMIMO
INSTRUMENTOS
UŻYWANIA
SEAN
RÓŻNYCH
DIFERENTES”.
NARZĘDZI”.

Dacosta
QUIQUE

Texto: BETTINA DUBCOVSKY
Teksty: Bettina Dubcovsky.

Dewyniku
W
la unión
współpracy
del equipozespołu
de profesionales
specjalistówGamadecor
z firmy Gamadecor
y del chef
i szefa
tres
kuchni
estrellaszMichelin
trzema surge
gwiazdkami
la Cocina
Michelin
Porcelanosa
powstałabyCocina
QuiquePorcelanosa
Dacosta, un
by
moderno
Quique
equipamiento
Dacosta, nowoczesne
tan innovadorwyposażenie
como acogedor
równie
coninnowacyjne
el que devolver
jak
przyjazne
a este espacio
dla użytkownika,
del hogar la importancia
aby przywrócić
que temu
se merece.
pomieszczeniu w domu
należne mu znaczenie.

Casi como
Prawie
taklasamo,
tecnología,
jak welprzypadku
mundo deltechnologii,
chef y sus posibilidades,
świat szefa
kuchni
en cuanto
i jego
a infraestructura
możliwości pod
y nuevos
względem
descubrimientos
infrastruktury
culinarios,
i nowych
es
odkryć
imparable.
kulinarnych
Al parecer,
znajdują
cocinarsię
yawnociągłym
es lo que
rozwoju.
era ¿Exige
Wydaje
unsię,
consże
sztuka
tante reciclaje?
gotowania
Losnie
chef
jestde
już
hoy
tym,
saben
czymmucho
była. Czy
máswymaga
que de cocina.
ciągłego
recyklingu?
Todo está en Dzisiejsi
constante szefowie
cambio, loskuchni
métodos,
mają
la tecnología
dużo większą
y cómo
wiedzę,
se aliwykraczającą
mentan las personas.
poza samo
Además,
gotowanie.
todo ello apliWszystko
cado a la alta
ulega
cocina,
ciągłym
tal y como
zmianom:
se expresa
metody,
en
ichefs
projektantami
y diseñadores,
i jeślique
są si
onisuinnowacyjni
acción es innovadora
w swoich hablarán
dziedzinach,
un lenguaje
znajdą
technologia
España, es imuy
sposób
diferente.
odżywiania
Vamos
ludzi.
másPonadto
allá de
común y język
wspólny
se entenderán
i się porozumieją,
a pesar pomimo
de que sus
używania
instrumentos
różnychsean
narzędzi.
diferentes.
wszystko
transformar
to productos
zastosowane
y crear
do haute
armonías.
cuisine,
Tratatak
Tu
Jakim
cocina,
rodzajem
¿qué clase
malarstwa
de pintura
i muzyki
y debyłaby
música
twoja
sería?
kuchnia?
jak
mosma
detocrear
miejsce
unawhistoria
Hiszpanii,
desde
jest la
bardzo
experiencia
różne.
Vendría del flamenco
Pochodziłaby
ze styluen
flamenco
música, ywdel
muzyce
paisajei zfigurativo
pejzażu yfiguratywnego
del impresionismo
oraz
Wykraczamy
de comer. Al final,
poza
solamente
przerabianie
somosproduktów
cocineros,
en pintura. Perowlamalarstwie.
impresjonizmu
evolución habría
Ale ewolucja
sido como
byłaby
ha pasado
taka sama,
en mi jak
cocina,
w mojej
que
abiertosharmonii.
a otras disciplinas,
diálogo, a la
hemos creado
kuchni,
w którejtres
stworzyliśmy
estilos y hemos
trzy style
transitado
i przebyliśmy
por líneas
drogę,
que która
me han
sprawiła,
hecho
ipero
tworzenie
Na bazie aldoświadczeń
innovación y staramy
a la colaboración.
crecer
że
rozwinąłem
como cocinero
się jakoykucharz
encontrar
i odnalazłem
hoy una expresión
innowacyjny
innovadora
i osobisty
e intimista.
sposób
kulinarnych
się tworzyć historię. W
¿Cocinar
es equiparable
a pintar
un cuaekspresji.
¿Ha habido alguien que alguna vez te haya dado un consejo valiokońcu
jesteśmy
tylko kucharzami,
ale otwartymi
droinne
o componer
música?
soCzy
quekiedykolwiek
nunca olvidas?
ktoś dał ci jakąś złotą radę, której nigdy nie
na
dziedziny, dialog,
innowację i współpracę.
Son
actividades
absolutamente
distintas, pero
Cada consejo que ha venido desde el respeto, el cariño y la buena voluntad,
zapomnisz?
Czy
gotowanie
można porównać
do
tienen muchas
cosas
común más
allá de
lo he hecho
Każdą
poradę
mío.
wynikającą
Y en esez sentido
szacunku,
soymiłości
agradecido,
i dobrejporque
woli wziąłem
esa perspectiva
do siebie.
malowania
obrazu
lubentworzenia
muzyki?
lo que
representancałkowicie
y cómo seróżne,
expresan.
Y es
Isobre
jestem
miza
obra
to wdzięczny,
y persona me
gdyż
ayudó
takay ocena
me ayudará
mojej apracy
ser mejor
i osoby
de mi
unapomogła
manera
Są
to czynności
ale mają
que los
códigos son
similares
lo que
ihumana
wciąż miy pomaga
natural. być lepszym w ludzki i naturalny sposób.
wiele
wspólnego
poza
tym co cuando
przedstawiają
es crearsięunwyrażają.
diálogo y Gdy
la disciplina
es
¿Cuál
Jak sądzisz,
crees que
które
haodkrycie
sido tu gran
sprawiło,
hallazgo
że znajdujesz
para estar się
donde
dziśestás?
w tym
isewquiere
jaki sposób
szuka się
un lenguaje.
sentimientos,
Darme cuenta de que soy un obrero de la cocina. Mis acciones han de estar
miejscu?
dialogu,
kodyLa
sąinspiración,
podobne, alos
zasady
stają się
la cultura,
la evolución,
el conocimiento
de la
siempresobie
Zdałem
vinculadas
sprawę,
al respeto
że jestem
por
rzemieślnikiem
un oficio quekuchennym.
me lo ha dado
Moje
todo.
działania
Debo
jego
językiem.
Inspiracja,
uczucia, kultura,
materia que
cada uno
desarrollawestán
ser respetuoso
muszą
być zawsze
y así estas
wykonywane
accioneszmejorarán
poszanowaniem
en la medida
zawodu,
de loktóry
posible.
dał
rozwój,
znajomość
dziedziny,
którejpresenkażdy
y się
sonspecjalizuje
comunes. Puedes
sentar
dialogar
mi¿Y
wszystko.
con la cocina
MuszęGamadecor?
zachować szacunek, a wtedy te działania w miarę
ztes
nas
występują
tu i sąawspólne.
en una usiąść
mesa aprzy
músicos,
pintores,
Hemos conseguido
możliwości
będą coraz
llevar
lepsze.
a casa los gestos y el automatismo de una cocina
Można
jednym
stole z arquitectos,
muzykami,
profesional.
A w przypadku
Unimoskuchni
materiales
Gamadecor?
de última tecnología con otros naturales que
malarzami, architektami, szefami kuchni
respiran
Udało
nam
unasię
atmósfera
przenieść
orgánica
czynności
e innovadora.
i automatykę
Además,
kuchni
hemos
profesjonalnej
introducido tecnología
precisa Połączyliśmy
que encontramos
en la cocina
de un tres
estrellas
na
grunt domowy.
materiały
najnowszej
technologii
solo que
en dimensiones
domésticas
y, sobre todo, una
atmósfera
zMichelin
materiałami
naturalnymi
o organicznym
i innowacyjnym
charakterze.
muy cercana
a la de mi casa.
Los cantos
redondeados
son można
como los
de mi
Ponadto
zastosowalismy
precyzyjną
technologię,
którą
znaleźć
propio
restaurante.
Estoy muy
orgullosoMichelin,
de este trabajo
avances
w
restauracji
z trzema
gwiazdkami
tylko yżedewloswymiarze

Zdjęcie: SUSANA MARTÍNEZ.

Kuchnia Porcelanosa by
Quique
Dacosta: zawiera
Cocina Porcelanosa
by
wyspę kuchenną z blatem
Quique Dacosta: integra
wykonanym z tworzywa
una isla
con encimera de
, lakierowane białe
Krion®
Krion®, además de frentes
fronty szafek Snow oraz
lacados en acabado blanco
uchwyty Negro Metal.
Snow
tiradores
embutidos
Posiaday strefę
szafek
z
en
Negro Metal.
wysuwanymi
frontami
Posee
una
zona de
z drewna
dębowego
columnas
que incorpora
Carbón ukrywającymi
frentes
retráctiles en roble
ciąg ze zlewozmywakiem,
Carbón
rustificado para
system podświetlania
ocultar
una bancada
con
półek, wbudowany
sprzęt
kuchenny
i ponownie
blat
zona
de lavado,
sistema
®
z tworzywa
Krion . Strefa
de
retroiluminación
półek
okleiną
led
enzeldębową
entrepaños,
Carbón została ozdobiona i
electrodomésticos
wykończonay, dekoracyjnymi
integrados
de nuevo,
listwami z de
modelu
®. El
encimera
KrionNegro
Metal. Wszystkie boczne
área
de estanterías, con
elementy dekoracyjne
un acabado rechapado de
wykonane są na grubosć
roble Carbón rustificado,
50 mm, łącznie z
ha sido ornamentado y
zaokrąglonymi krawędziami
rematado
perfilería
nadającymicon
solidnego
decorativa,
modelo
wyglądu oraz
spójności
Negro
Todos los
całemu Metal.
projektowi.

costados decorativos están
fabricados en 50 mm de
espesor, incluyendo cantos
redondeados que otorgan
robustez y continuidad al
diseño del conjunto.

domowym i przede wszystkim domową atmosferę.
Zaokrąglone
krawędzie
sąhogares.
takie same,
jak wse
mojej
que hemos aportado
a los
La cocina
własnej
restauracji.
Jestem
pracy
convierte
en el corazón
de bardzo
la casadumny
una vezz tej
más,
protagonismo
tal vez
ialcanzando
postępu,unjaki
wnieśliśmy
do perdido.
gospodarstw
¿Cuáles son
los puntos
para que una
domowych.
Kuchnia
staje clave
się ponownie
sercem
cocinaodzyskując
sea perfecta?
domu,
należne jej miejsce.
Que
ríe). Aunque
me ría
Cosea
jestPorcelanosa
kluczem do(se
uzyskania
perfekcyjnej
es cierto. Los materiales y tecnología, además
kuchni?
de labyła
experiencia,
hacen (śmiech).
que hoy Porcelanosa
Aby
z Porcelanosa
Mimo, że żartuję,
ostente
el liderazgo
que se
merece. Además,
to
prawda.
Materiały
i technologia
orazlos
duże
profesionales de sprawiają,
Gamadecor
doświadczenie
że han
dziśconseguido
Porcelanosa
un confort que
hace que una
cocinalidera.
sea esePonadto
lugar
utrzymuje
zasłużoną
pozycję
de la casa en zelfirmy
que te
apetezca estar,
specjalistom
Gamadecor
udałocompartir
się uzyskać
y cocinar.który sprawia, że kuchnia jest takim miejscem
komfort,
¿Cómowves
la cocina
del futuro?
w domu,
którym
masz ochotę
przebywać, spędzać
No me
atrevoi gotować.
a adelantar un futuro lejano, si
czas
z innymi
acaso
uno másprzyszłość
inmediato, kuchni?
y creo que la suma
Jak widzisz
de tecnologías
y materiales
naturales
es clavejeśli
Nie
śmiem przewidywać
dalekiej
przyszłości,
en él.
Espacios
funcionales
que aporten
valor
już
to tą
najbliższą
i myślę, żey kluczem
w niej
będzie
añadido a las casa
y a la acción
de cocinar.
Veo
zastosowanie
technologii
i naturalnych
materiałów.
cocinas orgánicas,
sostenibles
y quewartość
respeten
el
Wnętrza
funkcjonalne
i wnoszące
dodaną
medioambiente.
Veo cocinas
que transmitan
los
do
domu i czynności
przygotowywania
posiłków.
valores y la
actividad dezrównoważone
cada casa.
Kuchnie
organiczne,
i szanujące
¿Serías
capaz deKuchnie
apañarte
para cocinar
ochronę
środowiska.
przekazujące
wartości
en unacentrum
isla desierta?
ialgo
stanowiące
działań w każdym domu.
Qué
mal me locoś
pones...
Soy cocinero,
así quewyspie?
con
Potrafiłbyś
ugotować
na bezludnej
un cuchillo
en la mano
podría
hacer algo...
Ale
trudne pytanie...
Jestem
kucharzem,
więc gdybym
Planes
cara
al futuro.
miał
nóż wde
ręku,
mógłbym
coś zrobić...
Disfrutar
de przyszłoś?
la vida y mucho. Mis planes de futuro
Plany na
son pełnią
muy similares
a loplany
que hago
en el presente,
Żyć
życia. Moje
na przyszłość
są bardzo
ser feliz en
tu díacoa robię
día es
la mejor
manera
de
podobne
do tego,
obecnie.
Cieszyć
się życiem
llegar
al futuro.
na
codzień
to najlepszy
sposób na przyszłość. /
/

Grupa Porcelanosa
Quique
Dacosta na
Porcelanosa
Grupoz con
Quique
festiwalu
smaków
Taste
of
Paris...
Dacosta en Taste of Paris...
Porcelanosa
Grupa
Porcelanosa
Grupo wzięła
participó
udział
en w
elświatowym
evento gastronómico
wydarzeniumundial
gastronomicznym
Taste of Paris 2016
Taste
conofsu
Paris
último
2016
modelo
ze swoim
de cocina,
ostatnim
unmodelem
exquisito y
kuchni,
funcional
wykwintnym
diseño realizado,
i funkcjonalnym
de formaprojektem
conjunta,zrealizowanym
por Gamadecor y Quiwspólnie
que Dacosta.
przezElfirmę
chefGamadecor
tres estrellasi Quique
Michelin
Dacosta.
quiso acercar
Kucharzesta
z trzema
nueva
gwiazdkami
serie de cocinas
Michelin
al gran
postanowił
públicoprzybliżyć
parisino mediante
tą nową serię
un sorprendente
kuchni szerokiej
paryskiej
publiczności
za pomocą
zaskakującego
showcooking.
Los presentes
pudieron
descubrirshowcooking.
el mágico binomio
Obecni
festiwalu
mieli możliwość
tego magicznego duetu
formadonapor
Porcelanosa
y Quiqueodkrycia
Dacosta.
stworzonego przez firmę Porcelanosa i Quique Dacosta.

...Oraz z Ramonem Esteve i
jego kuchniami Premium na
targach
2016y
...Y con EuroCucina
Ramón Esteve

sus
dos cocinas
Premium
Na międzynarodowych
targach
Salone
en
EuroCucina
2016
del Mobile w Mediolanie dwie nowe kuchnie

zaprojektowane przez Ramona Esteve dla
En el Salone del Mobile de Milán, las dos
firmy Gamadecor: Pepper i Saffron, pokazały
nuevas cocinas ideadas por Ramón Esteve para
elegancję, wyjątkowość i ekskluzywność
Gamadecor, Pepper y Saffron, proyectaron la
produktów Premium Collection by
elegancia, distinción y exclusividad de los proPorcelanosa. Pepper, z dużą pryzmatyczną
ductos Premium Collection by Porcelanosa.
wyspą kuchenną wykonaną z jasnego
Pepper, con una gran isla central prismática en
drewna Authentic Chrome i marmuru z
madera clara Authentic Chrome y mármol de
kamienia naturalnego Crema Grecia, firmy
piedra natural Crema Grecia, de L’Antic ColoL’Antic Colonial, oraz niską szafką ze
nial, y un mueble bajo con fregadero. El fondo
zlewozmywakiem. Ściana w głębi pokryta jest
estaba cubierto con el revestimiento cerámico
ceramicznymi płytkami Faces. Kuchnia Saffron,
Faces. La cocina Saffron, con una isla central
z centralną wyspą kuchenną wykonaną z
en piedra Habana Dark y madera de roble
kamienia Habana Dark i drewna dębowego
Torrefacto, posee un armario de puertas
Torrefacto, posiada szafę z chowanymi
retráctiles y un interior con un acabado metádrzwiami i wnętrze z metalicznym miedzianym
lico cobre. La grifería incorporada fue Urban
wykończeniem. Wbudowana bateria kuchenna
Stick cobre y destacó un chimenea prismática
Urban Stick wykonana jest z miedzi i zwraca
en acabado Airslate metal, la lámina de piedra
uwagę pryzmatyczny kominek z wykończeniem
natural de L’Antic Colonial.
Airslate metal, z warstwą z kamienia
naturalnego L’Antic Colonial.

Izquierda
abajo, junto
Po lewej i yponiżej
a estas líneas.
Pepper
es
niniejszego
tekstu:
Pepper
to
domowym
unakuchnia
cocinaode
carácter
charakterze
z prostymi
doméstico, con
líneas
liniami
i formami.
Łączy
esenciales
y volúmenes
drewno
sencillos.dębowe
Combina la
zmadera
kamieniem
oba
noblenaturalnym,
con la
w
neutralnych
piedra
natural,odcieniach
ambos
i delikatnych barwach.
en tonalidades neutras y
Poniżej: kuchnia Saffron to
colores suaves.
projekt kuchni naznaczony
Abajo. La cocina Saffron
równowagą, harmonią
cuenta con un diseño de
elementów i dużą dozą
cocina
estetyki.marcado por el
equilibrio, la armonía de los
elementos y un importante
impacto estético.

PROYECTOS/ BUDYNEK
PROJEKTY
/ EDIFICIOAMAYA
AMAYA

Luksusowe
Acabados
de
wykończenia w
lujo
en la
mejor
najlepszej
lokalizacji

ubicación

1. El pavimento cerámico
de las viviendas será el
modelo Par-ker® Oxford,
1. Ceramiczne płytki
de Porcelanosa, que refleja
podłogowe w mieszkaniach
la
agradable presencia de la
to model Par-ker® Oxford
madera
natural.
firmy
Porcelanosa,
2. Armario
de la serie
imitującz
obecność
Fusion en acabados
naturalnego
drewna.
laminado
2.
Szafa z piel,
serii de
Fusion
zGamadecor.
wykończeniem
Será posibleskóry
instalar
z3.laminowanej
firmyuna
Gamadecor.
cocina Emotions E1·90
3.
Kuchnia
E1·90
Caolín,
de Emotions
Gamadecor.
Caolín
firmy Gamadecor.
4. Sanitarios
suspendidos
4.
urządzenia
dePodwieszone
la serie Hotels,
de
sanitarne
Noken. z serii Hotels
firmy
Noken.de lavabo
5. Encimera
5.
Blat umywalki,
modelo
Kole, de
model Kole firmy
Systempool, realizada en
Systempool,
wykonany z
Krion®.
tworzywa Krion®.
6. Mampara Yove (que
6. Panel YOVE
se
caracterizada por su
(z wyrafinowanym wzorem)
depurado
diseño) y plato
i brodzik prysznicowy
firmyde
ducha,
de Systempool.
Systempool.
7.
modelo
7. Grifería
Armaturaecológica
ekologiczna,
Concept,
de Noken.
model Concept
firmy
Noken.

Tuż przy alei Carlos III, placu Plaza del Castillo i
parku
Media
w mieście
Pampeluna,
mieści
Junto
a laLuna
avenida
de Carlos
III, la Plaza
się
budynek
Amaya
(Livanto
Promociones),
del Castillo y el parque de la Media Luna de la
który
może
się pochwalić
doskonałą
lokalizacją
ciudad
de Pamplona,
el Edificio
Amaya
(Livanto
iPromociones)
wykończeniamipresume
- materiały
wybrane
przez
de ubicación,
y de acawłaścicieli
Grupy Porcelanosa.
bados: lospochodzą
materialesz firm
–personalizables
por los
Firma
Gamadecor
zapewniła
propietarios– serán del Grupo wyposażenie
Porcelanosa.
kuchni
w różnorodnych
wykończeniach
i kolorach,
Gamadecor
será quien
se encargue
de
®, wbudowanym
zproveer
blatamilas
z tworzywa
Krion
cocinas, en diferentes acabados y
zlewozmywakiem
i ciągiem
frontów
colores,
siempre con
encimera
de zabudowy
Krion®, fre®
(również
pokrytych
tworzywem
Krion
gadero integrado y frente continuado).(revestido
Natomiastcon
armaturę
dostarczyła
marka
también
Krion®kuchenną
). Los grifos
de este espaNoken.
Szafy
i
komody
to
również
produkty
cio, por su parte, serán de la marca Noken.
firmyarmarios
Gamadecor,
która wyposażyła
mieszkania
Los
y vestidores
también los
proveerá
w
meble
z
serii
Fusion
z
wykończeniem
z con la
Gamadecor, que equipará las viviendas
laminowanej
serie
Fusionskóry.
en acabados laminado piel.
Generalnie
podłogi
we wszystkich
mieszkaniach
El pavimento
general
de cada una
de las
wyłożone
będą
gresem
porcelanowym
Par-ker,
viviendas será de gres porcelánico rectificado
firmy
Porcelanosa,
z
możliwością
zastąpienia
Par-ker, de Porcelanosa, con posibilidad dego
panelami
podłogowymi
o dużej wytrzymałości,
ser
sustituido
por un laminado
flotante de alta
również
z
Grupy
Porcelanosa.
dureza también del Grupo Porcelanosa.
W łazienkach
dominować
będą cerámicas
En
cuanto a los
baños, lucirán
wielkoformatowe
ceramiczne firmy
de
gran formato pytki
de Porcelanosa
hasta media
Porcelanosa
do połowy
wysokości
ściany
altura
(excepto
en la ducha
o bañera,
donde lo
(z wyjątkiem
prysznica
i wanny,con
gdzie
harán
hasta strefy
el techo).
Los lavabos
encimebędą
do sufitu).
Umywalki
z
blatem
ra
de położone
Krion® serán
de doble seno en el baño
zprincipal
tworzywa
Krion® będą
głównej
y sencillo
en el podwójne
resto. Laszgriferías
łazience
i
pojedyncze
w
pozostałych.
Krany
monomando y termostáticas (ecológicas en el
termostatyczne
w suspendidos,
głównej łazience),
baño
principal),(ekologiczne
los sanitarios
los
podwieszone
urządzenia
sanitarne,
kabiny
platos de ducha y bañeras serán de
Noken, la
prysznicowe
i wanny
z firmy
firma
especializa
en pochodzić
baños del będą
Grupo.
SystemNoken,
specjalizującej
się
w
łazienkach
w ramach
pool completará los espacios con mamparas
Grupy.
Firma
Systempool
uzupełni
de
cristal
templado.
Y lo mejor,
todowyposażenie
al gusto de
wnętrz
panelami
z
hartowanego
szkła.
cada propietario, gracias al ProgramaWszystko
de Persoto według gustu
właściciela,
dzięki
nalización
de laskażdego
viviendas.
/
programowi Indywidualnej Aranżacji Wnętrz. /
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proyecTos/ KENYA
PROJEKTY
/ Kenya
AIRWAYS’
airways’
NEW
new
LOUNGES
Lounges

Wszystkie
Kenii
Todos
los krajobrazy
paisajes de
Kenia
bez
opuszczania
lotniska
sin salir
del aeropuerto

1. Wejście do salonu Pride
Lounge
liniiallotniczych
1. Acceso
Pride Lounge
Kenya
Airways
na lotnisku
de
Kenya
Airways,
en el
w Nairobi, z płytkami
aeropuerto de Nairobi, con
podłogowymi Oxford
pavimento Oxford Cognac
Cognac 14,3x90 cm oraz
14,3x90 cm y Oxford
Oxford Cognac 22x90 cm
Cognac 22x90 cm, de
firmy Porcelanosa.
Porcelanosa.
2. Strefa odpoczynku przy
2.
Zona do
deBusiness
descansoLounge,
en
wejściu
la
entrada del Business
zainspirowanego
lasem
Lounge,
inspirado
en la
tropikalnym
Kakamega,
selva
tropical
Kakamega,Parz płytkami
podłogowymi
con
Par-Ker
Ker pavimento
Stone Flame
Natural
Stone
Flame
45x90 cm
firmyNatural
Venis.
3. Diningcm,
Area
lewej
45x90
de(po
Venis.
stronie
zdjęcia)
la
3. Dining
Area (zapłytkami
podłogowymi
izquierda
de laSandstone
foto), con
45x90 firmySandstone
Venis; Business
pavimento
Center (po
oraz
45x90,
de środku)
Venis; Business
Formal Lounge
(na prawo),
)
Center
(en el centro
służy jako przejście
yktóry
Formal
Lounge (a la
pomiędzy lasem tropikalnym
derecha), que sirve de
i nadmorskim krajobrazem
transición entre la selva y
w fioletowych i niebieskich
el paisaje costero con sus
tonacjach.
tonos
púrpura
y azules.
4.
Łazienka
w jednym
Baño dezuna
de las
z4.salonów,
płytkami
salas, con pavimento,
podłogowymi,
ściennymi
revestimiento
mosaicos de
oraz
mozaiką zykolekcji
la colección
Recife
31,6x90
Recife
31,6x90
cm firmy
cm, de Porcelanosa.
Porcelanosa.
Family Lounge,
Lounge,salon
inspirado
5. Family
inspirowany
en la sabana.sawanną.
6. Napping
Napping Lounge,
Lounge, con
zformas
wzorem
dewydm
dunasna
en la
wykładzinie
oraz leżankami
alfombra y tonos
tierra en
w
ziemi
lasodcieniach
camas para
evocar el
przywołującymi
amosferę
desierto.
pustyni.
7. Dining Area, basada
7. Dining Area, w kolorach
en los colores y la cultura
i z elementami kultury
costera: con textura de
nadmorskiej: z teksturą
arena en las paredes,
piasku na ścianach, kolorami
colores
en las
ziemi
natierra
stołach
y suelo
(pavimento
imesas
podłodze
(płytki
podłogowe
Sandstone 45x90
45x90,firmy
de
Sandstone
Venis) i yniebieskozieloną
tejidos azulados.
Venis)
Destaca su
contemporáneo
tapicerką.
Zwraca
uwagę
techo con forma
panal
nowoczesny
sufit de
o strukturze
de abejas.
plastra
pszczelego.

Planning Interiors Limited (PIL), czołowe biuro projektowania wnętrz
Interiors Limited
el estudio
de projektem
diseño de interiores
líder
naPlanning
terenie wschodniej
Afryki,(PIL),
podpisuje
się pod
przebudowy
en
el
este
de
África,
firma
la
remodelación
de
las
dos
nueva
salas
vip
dwóch nowych salonów VIP linii lotniczych Kenya Airways na lotnisku w
de la compañía
Kenya
en el Lounge
aeropuerto
de Nairobi.
nomNairobi.
Otrzymały
oneAirways
nazwy Pride
i Simba
LoungeSus
i zdobyły
bres
son
Pride
Lounge
y
Simba
Lounge
y
han
obtenido
el
premio
Best
nagrodę Best Public Service Interior Africa na uroczystości International
Public
Service
Interior
Africa,
en
los
International
Property
Awards
2015
Property Awards 2015, która odbyła się w Londynie. Mogą pomieścić
celebrados
en
Londres.
Tienen
capacidad
para
315
personas
y
los
dife315 osób. Poszczególne projekty wnętrz Pride Lounge zostały
rentes
espacios
de
Pride
Lounge
han
sido
diseñados
inspirándose
en
zainspirowane różnorodnymi i unikalnymi ekosystemami kenijskimi.
los variados
y peculiares
ecosistemas
keniatas.
“Nuestro nasze
reto era
crear
„Naszym
celem
było stworzenie
projektu
zawierającego
rodzime
un
diseño
que
tuviera
elementos
de
nuestro
país,
pero
con
un
look
elemeny, ale zachowującego międzynarodowy styl i wygląd” - mówiy un
gusto
internacionales”,
comentó
al respecto
Eugene
Ngugi,położony
CEO de po
PIL.
Eugene
Ngugi, CEO firmy
PIL. Natomiast
Simba
Lounge,
Por
su
parte,
Simba
Lounge,
en
el
otro
extremo
de
la
terminal,
pretende
drugiej stronie terminala, oddaje hołd afrykańskiemu dziedzictwu dzięki
rendir
homenaje
a la herenciawafricana
basando
parte
de su Masajów
diseño en las
częściowemu
wykorzystaniu
projekcie
manyatta
(chatek)
manyatta
(cabañas)
masái
(planninginteriors.com).
/
(planninginteriors.com). /
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proyecTos/ TARASY
PROJEKTY
/ Las TerraZas
NAD JEZIOREM
DeL Lago

1

1. Położenie budynku
1. Plano de ubicación
na mapie.
del edificio.
2 i 3. Fasada wykonana z
2 y 3. ®Fachada
elaborada
Krion i Ston-ker.
Ston-ker.
en
Krion® yGrupy
4. Produkty
4.
Los productos
delrównież
Grupo
Porcelanosa
będą
Porcelanosa
estarán
obecne wewnątrz
presentes
también
en el
budynku, tak
jak umywalka
interior,
el lavabo
z kolekcjicomo
Modul,
wykonana
® Stone,Modul,
de
la colección
firmy
z Krion
Systempool.
fabricado
en Krion® Stone,
5. Widok
jednej z łazienek
de
Systempool.
inwestycji,
z płytkami
5.
Infografía
de uno de los
ściennymi
Century
White
baños
de la
promoción,
33,3x100
cm i płytkami
con
revestimiento
Century
podłogowymi
Cascais
White
33,3x100
cm y
Natural 44x66
cm, oba
pavimento
Cascais
Natural
modele firmy Venis, toaleta
44x66
cm, ambos de
Urban-C, firmy Noken,
Venis, inodoro Urban-C, de
wanna Acore, firmy
Noken, bañera Acore, de
Systempool, umywalka
Systempool, lavabo Modul
Modul wykonana z Krion®,
elaborado
en Krioni ®, de
firmy Systempool,
Systempool,
y mampara
ścianka prysznicowa
Inter
2B, również
tambiénfirmy
de
Inter 2B,
Systempool.
Systempool.
6.
Otro łazienka
baño, con
6. Inna
z płytkami
revestimiento
Boulevard
ściennymi Boulevard
Natural 33,3x100
33,3x100i cm
y
Contour
Natural 33,3x100
Contour
Natural cm
(pod prysznicem)
33,3x100
cm (eni płytkami
la zona
podłogowymi
de
la ducha) yBaltimore
pavimento
Natural 59,6x59,6
Baltimore
Naturalcm oraz
Baltimore Natural
59,6x59,6
cm y
Antislip 59,6x59,6
Baltimore
Naturalcm
Antislip
(pod prysznicem), toaletą
59,6x59,6
cm (en la zona
i bidetem Urban-C,
de la ducha), inodoro y bidé
firmy Noken, blatem
Urban-C, de ®
Noken,
Kole, z Krion , i ścianką ®
encimera
Kole, en Krion ,
prysznicową Yove 9, firmy
y mampara Yove 9, ambas
Systempool.
deBlat
Systempool.
7.
Kole 110, firmy
7. Encimera Kole
110, de
Systempool,
z poręczą
na
Systempool,
con toallero
ręczniki z przodu.
frontal.
8. Ścianka prysznicowa
8.
Mampara
de baño
Yove
9, również
firmyYove 9,
también
de Systempool.
Systempool.

Tarasy
powstałe
z myślą
o tym, aby
Terrazas
para
aprovechar
jak najlepiej wykorzystać madryckie
al
máximo el sol madrileño
słońce
Tarasom o powierzchni ponad 2000 m²

Más de 2.000 m² de terrazas son los que
zawdzięcza
swoją nazwę
inwestycja
han dado nombre
a estetaproyecto
residencial
mieszkaniowa
Grupy
Inmoglaciar
(inmoglaciar.
del Grupo Inmoglaciar (inmoglaciar.com).
El
com).
Druga
częśćuna
nazwy
wzięła sięinmejorable:
z doskonałej
‘apellido’
lo pone
localización
lokalizacji:
naprzeciw
parku
VI i Jeziora
frente al parque
Felipe
VI yFilipa
el lago
de ValdebeValdebebas
(Madryt).
Zatem
jedyną
rzeczą,
bas (Madrid). De ahí que lo único que
nosktóra
toque
została
do
wyjaśnienia
na
temat
inwestycji
aclarar de la promoción Las Terrazas delTarasy
Lago
nad
jeziorem w Valdebebas
że została ona
en Valdebebas
sea que ha jest
sidoto,proyectada
por
zaprojektowana
przez
biuro
architektoniczne
Morph
el estudio de arquitectura Morph (morphestudio.
(morphestudio.es)
i że gigantyczna
zakrzywiona
es) y que la gigantesca
fachada curva,
ideada
fasada,
powstała
z
myślą
o
tym,
aby
para aprovechar al máximo el mayormaksymalnie
número
wykorzystać
kiedy
świecielsłońce
zmniejszyć
de horas de czas,
sol y así
reducir
gastoi energéw
ten
sposób
zużycie
energii
przez
budynek,
tico del edificio, estará construida con Krion®
® i Stonzostanie
zbudowana
z materiałów
y Ston-ker,
ambos productos
delKrion
Grupo
ker,
produktów
Grupy
Porcelanosa.
Jeśli
chodzi
o
wnętrza
83
mieszkań
Porcelanosa. En cuanto a los interiores de las 83 viviendas –algunas, –
niektórych,
znajdujących
się nacon
parterze,
z tarasami
o powierzchni
nawet
100
las
de las plantas
más bajas,
terrazas
de hasta
100 metros–,
cabe
metrów
kwadratowych
–
należy
wspomnieć,
że
generalnie
posadzki
wykonane
destacar que el pavimento general será de laminado Lama Supreme
będą z paneli podłogowych
Lama
Supreme
24,3x220x0,8
firmyestarán
L’Antic
24,3x220x0,8
cm de L’Antic
Colonial,
los lavabos
de loscm
baños
® firmy Systempool, natomiast
®
Colonial,
umywalki
łazienkowe
z
Krion
elaborados en Krion , de Systempool, y tanto los pavimentos y revestipłytki podłogowe
i ścienne
w łazienkach
kuchniach,
jaklas
również
urządzenia
mientos
de los baños
y cocinas,
como ilos
sanitarios,
duchas
y bañera,
sanitarne,
prysznice
i
wanna
zapewni
również
Grupa
Porcelanosa.
/
también serán facilitados por el Grupo Porcelanosa. /
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PROJEKTY / PASEO VISTA ALEGRE W ALCOSSEBRE

Nowoczesny
deptak

1500 m² powierzchni
pasażu zostało wyłożone
porcelaną techniczną
wykończoną teksturą
z kolekcji Avenue firmy
Urbatek (co umożliwia
ograniczony ruch kołowy),
w formatach 30x60 cm,
20x60 cm, 10x60 cm
i w kolorach Black, Grey
oraz White.

Budowa deptaka na nadmorskiej
promenadzie oraz modernizacja biura informacji
turystycznej w Alcossebre to dwa projekty
urbanistyczne i architektoniczne zrealizowane
we wspólpracy z Politechniką w Walencji
w ramach Strategicznego Planu Rozwoju
Turystyki, mającego na celu promowanie
turystyki we wspomnianej miejscowości
położonej na terenie prowincji Castellón.
Dzieło biura projektowego Sanahuja&Partners
(autorstwa architektów Juana Trillesa, Erika Herrera
i Javiera Poyatos), modyfikacja pasażu Paseo
Vista Alegre zakładała wprowadzenie stałego
zakazu ruchu drogowego, budowę deptaka
i modernizację niewielkiego biura informacji
turystycznej, aby nadać mu współczesnego
wyglądu. W całym projekcie podstawowym
materiałem miała być ceramika w celu pobudzenia
lokalnego sektora przemysłowego. Wybrano
materiały ceramiczne okolicznych firm: do budowy
nawierzchni pasażu wykorzystano porcelanę
techniczną z kolekcji Avenue firmy Urbatek,
w różnorodnych zestawieniach formatów
i wykończeń w celu stworzenia nowego wyglądu
chodnika miejskiego. W przypadku projektu
biura informacji turystycznej zainspirowano
się śródziemnomorską ażurową konstrukcją
stosowaną w wielu budynkach nadmorskich
w latach 60. i 70., w związku z czym wokół
budynku wzniesiono trzy półprzezroczyste ściany
z ażurowej konstrukcji w kolorze bieli o różnych
długościach, aby dodać mu wielkości. Ażurowe
ściany, przez które przenika światło, widoki
i podmuchy wiatru, zwiększając uczucie komfortu
cieplnego i świetlnego i jednocześnie tworzą
nowy pejzaż miejski. Trzeci materiał ceramiczny
zastosowano do stworzenia wentylowanej fasady,
mając na celu poprawę warunków pracy
w biurze oraz rozwiązanie problemów estetycznych
istniejącej zabudowy. Należy zwrócić uwagę, że
fasada została zaprojektowana, aby oczyszczać
powietrze poprzez usuwanie tlenków azotu.
Promotorem tego przedsięwzięcia w Alcossebre
(1500 m² powierzchni deptaka i 85 m²
powierzchni biurowej) jest Urząd Miejski
w Alcalá de Xivert, a wykonawcą firma Obras
y construcciones Jesús Sales. /

Zdjęcie: Joan Guillamat.

PROJEKTY / ARAVACA CLASS-ASENTIS

Wyjątkowa
spółdzielnia

W kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara,
od góry. Zewnętrzny widok
osiedla Aravaca Class (w
swoich projektach Singular
Cooperativa zawsze
uwzględnia tereny zielone,
basen, plac zabaw dla dzieci,
siłownię z wyposażeniem, a
nawet grilla na tarasach na
najwyższym pietrze). Salon
z płytkami podłogowymi
Par-Ker Canada White
Wash 19,3x120x1,05 cm
firmy Venis, z widokiem na
otwartą kuchnię. Fragment
płytek podłogowych ParKer Canada White Wash
19,3x120x1,05 cm firmy
Venis. Różne widoki salonu.

„ Istnieją trzy czynniki, które gwarantują
sprzedaż każdej nieruchomości: dobra lokalizacja,
dobra lokalizacja i dobra lokalizacja” - w ten
ironiczny sposób wyjawia nam tajemnicę swojego
sukcesu Lorenzo Peña, dyrektor generalny Pionu
Budownictwa firmy Asentis. Ta madrycka firma
deweloperska i budowlana bardzo dobrze zna się
na sprzedaży - ma podpisane umowy praktycznie
na 100% swoich projektów nawet przed
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Od
2012 roku ma na swoim koncie 800 mieszkań
spółdzielczych. W jaki inny sposób, jeśli nie w
ramach spółdzielni, byłaby możliwa sprzedaż
mieszkań czteropokojowych w Majadahonda w
cenie od 190 000 euro lub w Las Rozas od 239
000 euro plus VAT?
Do tej idealnej koncepcji opartej na lokalizacji
należy dodać dwa inne atrakcyjne aspekty,
dające możliwość zaprojektowania mieszkania
według potrzeb: „Nasz model budowy zapewnia
indywidualne dostosowanie wykończeń
i rozkładu mieszkania” Wydaje mi się, że w
ramach systemu spółdzielni nikt dotychczas
nie był tak elastyczny pod względem wyboru
rozkładu mieszkania. Umowa podpisywana
przez klientów obejmuje plan mieszkania
zaprojektowany zgodnie z ich wymogami i
potrzebami, wykonany przez nasz zespół 11
architektów” - wyjaśnia Matías Alcojor, dyrektor
marketingu Asentis i Singular Cooperativa.
Jeśli chodzi o wystrój wnętrz, należy
wspomnieć, że Asentis posiada showroom
o powierzchni 250 m², w którym można
wybrać od mebli kuchennych po wyposażenie
łazienek, poprzez płytki podłogowe i ścienne.

Zdjęcie: Sergio Martínez.

PROJEKTY / ARAVACA CLASS-ASENTIS

I właśnie w tym miejscu Grupa Porcelanosa
ma pole do popisu, gdyż oferuje w tym salonie
wystawowym wiele swoich produktów, aby
każdy nabywca miał możliwość zastosowania
w swoim przyszłym domu najlepszych i
najnowocześniejszych materiałów na rynku.
Wkrótce będzie też dostępna usługa doradztwa
w zakresie wystroju wnętrz o nazwie Asentis
Custom Home za pomocą aplikacji on-line, tak
aby członkowie spółdzielni nie musieli specjalnie
jechać do biura w Boadilla del Monte.
Przykłady takich wnętrz „na miarę”,
skrojonych przez właścicieli, są przedstawione
w reportażu fotograficznym towarzyszącym
niniejszemu tekstowi. Są to wnętrza mieszkania
w budynku oddanym już do użytku w ramach
osiedla Aravaca Class w Madrycie.
Firma Asentis, z 40-letnim doświadczeniem,
zatrudnia 62 profesjonalistów, którzy
pracują już nad nowymi projektami
deweloperskimi w Madrycie, Pozuelo, Las
Rozas, Boadilla, Arroyomolinos i w mieście
Walencja (asentis.es). /

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od
góry. Kuchnia z płytkami
podłogowymi Par-Ker
Canada White Wash
19,3x120x 1,05 cm firmy
Venis i płytki ścienne
Bambú Real Extra Blanco
33,3x100 cm, również firmy
Venis. Umywalka wykonana
według indywidualnego
projektu i na wymiar z
tworzywa Krion®, firmy
Systempool. Łazienka
z płytkami ściennymi Cubica
Blanco 33,3x100 cm, w
połączeniu z Crystal Dark
33,3x100 cm, oba modele
firmy Venis, oraz płytkami
podłogowymi Par-Ker
Canada White Wash
19,3x120x 1,05 cm firmy
Venis. Inna łazienka na tym
samym osiedlu, z płytkami
ściennymi Madagascar
Beige 33,3x100 cm
i podłogowymi Hampton
Beige 14,3x90 cm, oba
modele firmy Venis.

PROJEKTY / T-MOBILE TIMES SQUARE

Uniwersalna i
minimalistyczna fasada
dzięki zastosowaniu
materiału Krion®
Znajdując się na Times Square nie można nie
uczestniczyć w festiwalu świateł, kolorów
i neonów tak charakterystycznych dla tego rejonu
Manhattanu. Stąd też firma T-Mobile
w swoim nowym sklepie flagowym w Ameryce
Północnej zastosowała folie samoprzylepne
w celu udostępniania komunikatów, zdjęć
i wideo na swojej wystawie. Dynamika
kontrastująca z czystą bielą fasady wykonanej
z materiału Krion®. Podświetlana, z wizerunkiem
korporacyjnym w kolorze fuksji obramowanym
cienkimi liniami z Krion® w kolorze czarnym,
w taki sposób zaprojektowali ją architekci FRCH
Design Worldwide dzięki udziałowi w projekcie
działu technicznego firmy Butech. Alternatywny
sposób pokazania wizerunku firmy dostosowany
do potrzeb otoczenia, nie tracąc przy tym
minimalistycznej elegancji właściwej dla materiału
solid surface firmy Systempool. /

Projekt opiera się głównie
na materiale Krion® Snow
White 1100. Zastosowano
również cienkie linie z
materiału Krion® Lux Pure
Black 6901, aby uwydatnić
znak firmowy i jednocześnie
stworzyć wrażenie ruchu
na bocznej fasadzie.
System zastosowany
przy wznoszeniu fasady
w tym budynku to K-FIX,
system ukrytego kotwienia,
opracowany przez firmę
Butech w celu układania
dużych płyt z Krionu® na
elewacjach.

SHOWER
DECK
SYSTEM

New shower tray concept with hidden drain for the most exclusive bathrooms.

Levelled surface

Ultraslim

Easy maintenance

Waterproof

PROJEKTY / BUDYNEK MIESZKALNY LOIRA

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od góry:
eneralnie płytki podłogowe
w mieszkaniach wykonane
będą z gresu porcelanowego
rektyfikowanego Par-Ker
Misuri Natural
0 cm i 1 ,
0 cm,
firmy Venis. W kuchni będą
wiodły prym płytki ścienne
Glass Blanco P 1,
0 cm, firmy
Porcelanosa, i podłogowe
Concrete Grey Nature
,
, cm, firmy
Urbatek. W łazience głównej
zostaną zastosowane
płytki ścienne Rhin Ivory
, 100 cm, firmy Venis;
w toalecie płytki ścienne
Rodano Acero 1,
0
cm i płytki podłogowe
Rodano Acero ,
,
cm, firmy Porcelanosa.
Firma Noken dostarczy
umywalki z serii Forma,
urządzenia sanitarne Acro
Compact oraz armaturę
z serii Hotels. rodziki
Arquitect i Land Stone
oraz panele prysznicowe
Smart Termostática
Cromo zapewni firma
Systempool. a infografice
zewnętrznego widoku osiedla
mieszkaniowego oira
widać odkryty basen, plac
zabaw dla dzieci oraz
boisko do gry w padla,
stanowiące część terenów
wspólnych.

Loira, budynek
zr wnowa on
Położony w aldebebas Madryt , budynek
mieszkalny oira, wybudowany przez
firmę deweloperską Premier nmobiliaria
premierinmobiliaria.es , wyróżnia się dzięki
swojej lokalizacji, ale również oznaczeniu jako
budynku o wysokiej wydajności energetycznej
i niskiej emisji zanieczyszcze . Te cechy
budownictwa ekologicznego łączą się
z wyko czeniami najwyższej jakości, w których
materiały Grupy Porcelanosa ozdobią podłogi
i ściany i wzbogacą wnętrza łazienek
w najbardziej ekskluzywnym stylu.
res porcelanowy rektyfikowany Par-Ker
dostarczony przez firmę Venis będzie specjalnie
przystosowany do położenia ogrzewania
podłogowego. W kuchni gres porcelanowy
techniczny firmy Urbatek towarzyszyć będzie
nieskazitelnym płytkom ściennym Glass Blanco.
W łazienkach będą nadawały ton płytki
podłogowe i ścienne również Grupy
Porcelanosa, natomiast urządzenia sanitarne
będą firmy Noken. azienka główna wyposażona
będzie w podwójną okrągłą umywalkę Forma
umieszczoną na drewnianym blacie, z armaturą
z serii Hotels. Te same materiały zostaną
zastosowane w drugiej łazience, tylko
z pojedynczą umywalką. Systempool dostarczy
brodziki Arquitect i Land Stone oraz panele
prysznicowe Smart. /
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Through-body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁCZESNEJ
ARCHITEKTURY

STUC GREY TEXTURE 14,7X119cm & 119x119cm

WYWIAD / LUIS FERNÁNDEZ-VEGA SANZ

Okulistyka profesja od pokoleń
Profesor Luis Fernández-Vega Sanz, dyrektor medyczny
Instytutu Okulistyki noszącego jego nazwisko, należy do czwartego
z pięciu pokoleń rodziny lekarzy zajmujących się okulistyką
od ponad 130 lat.

W 1982 r., kiedy objął Katedrę Okulistyki na Wydziale
Medycyny Uniwersytetu w Oviedo, w wieku 30 lat został
najmłodszym profesorem uniwersyteckim w Hiszpanii. Obecnie,
jako dyrekor medyczny Instytutu Okulistyki Fernández-Vega,
kontynuuje dzieło rodzinne przekształcając ten ośrodek w punkt
odniesienia zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Opowiada się również za nowymi drogami rozwoju, takimi
jak nowo otwarta siedziba w Madrycie i dwie fundacje o
odmiennych, ale równie ważnych celach.
Kiedy powstała klinika w Oviedo i jakie usługi oferuje?
Pierwszy etap projektu, obejmujący budowę obiektu
przeznaczonego na sale operacyjne, został zakończony w
1997 r. i otwarty przez księcia Filipa, obecnego króla Hiszpanii.
Drugi etap budowy zobaczył światło dzienne w 2001 r. i miał
na celu stworzenie gabinetów przyjęć i innych pomieszczeń,
takich jak biblioteka czy sala konferencyjna. W trzecim etapie

projektu, otwartym w 2009 r. przez Ich Wysokości króla Jana
Karola i królową Zofię, udostępniono infrastrukturę niezbędną
dla działalności badawczej, naukowej i akademickiej. Łącznie
budynek zajmuje prawie 14 000 m 2 przeznaczonych na
badania i leczenie wszelkiego rodzaju chorób. Co roku
ponad 100 000 osób z całego świata przyjeżdża do naszego
centrum, aby znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów ze
wzrokiem.
Oprócz Instytutu prowadzi Pan dwie fundacje. Jakie
mają cele?
Tak, prowadzimy dwie fundacje, które mają wspólny cel, jakim
jest przyczynienie się do poprawy sytuacji społeczeństwa,
chociaż działają na różnych obszarach. Fundacja FernándezVega (FFV) skupia swoje działania na zapewnieniu opieki
okulistycznej osobom i grupom znajdującym się w trudnej
sytuacji losowej, zarówno w kraju, jak i poza granicami
Hiszpanii. Została założona w 1996 r. i objęta tradycyjnym
patronatem rodzinnym.
Natomiast Fundacja Badań Okulistycznych (FIO) rozpoczęła
swoją działalność w kwietniu 2009 r. z wyraźnie określonym

celem: pogłębić wiedzę na temat przyczyn powstawania
chorób prowadzących do ślepoty i zaburzeń wzroku, aby
opracować nowe metody zapobiegania, diagnozowania i
leczenia medycznego oraz operacyjnego. FIO stoi przed
wyzwaniem badań podstawowych, co jest inicjatywą z
niewieloma precedensami w prywatnej służbie zdrowia, nie
tylko w Hiszpanii, ale także w Europie. Prowadzenie tych
ważnych prac badawczych jest możliwe dzięki środkom, jakie
zapewniają różne organizacje wspierające nasz projekt i którym
jestem ogromnie wdzięczny za pomoc.
Mają Państwo również klinikę w Madrycie.
Mamy nowy ośrodek przy ulicy Príncipe de Vergara 131 w
Madrycie. Poprzedni, przy placu Marqués de Salamanca, stał
się dla nas za mały. Został on zaprojektowany, aby zapewnić
wszelkiego rodzaju konsultacje i badania lekarskie, natomiast
zabiegi przeprowadzamy w naszym ośrodku w Oviedo. /

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od
góry po lewej: Poczekalnia i
recepcja kliniki
w Oviedo. Recepcja i sala w
nowej siedzibie madryckiej
przy ulicy Príncipe de
Vergara. Inna sala oraz
widok zewnętrzny Instytutu
Okulistyki FernándezVega w stolicy wspólnoty
autonomicznej Asturii.
Na następnej stronie:
Profesor Luis FernándezVega Sanz.
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PORCELANOSA NA ŚWIECIE

Nowy showroom Grupy Porcelanosa w Saint-Etienne i Porcelanosa Associate w Metz (FRANCJA).

PORCELANOSA NA ŚWIECIE
POLSKA
BIA YSTOK
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434
BIELSKO BIA A
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
CZ STOCHOWA
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
Aleja Walentego
Roździeńskiego, 191
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
T: +48 32 735 27 14
KIELCE
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
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
F: +48 63 243 30 97
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
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
KWADRAT
ul. Stalowa 8
T: +48 89 539 1646
OPOLE
CERMAG SP ZOO (OPOLE)
ul. Prószkowska 54
T: +48 42 616 55 44
OSTRÓW WLKP
CERMAG POZNAŃ (OSTRÓW
WLKP)
ul.Prądzynskiego
T: +48 62 735 81 12
F: +48 62 737 28 91
POZNA
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
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
RYBNIK
SANIMEX
ul. Budowlanych 89
T: +48 32 424 44 34
RZESZÓW
AND-BUD
ul. Rejtana 36
T: +48 017 785 1020
F.H. BOZ S.A.
Geodetów 3
T: +48 17 850 0315
F: +48 17 850 0341
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Lwowska 53
S UPSK
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
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 POZNAN
(WARSZAWA)
ul. J.P. Woronicza 31
T: +48 22 252 57 39
CERMAG SP ZOO (WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: +48 717 820 021
F: +48 717 820 031
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809

HISZPANIA
A CORUÑA
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
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
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
NOVA RECAL
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891
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
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
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
FERRET I CASULLERAS
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM
CONSTRUCCIÓ
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
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
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
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
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN Y
TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
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
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
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
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
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
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
VISAMAT
T: 973 801 035
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: 952 241 375 - 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
AZULEJOS ZAPATA
PEÑALVER S.L.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
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: 649 298 137
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
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
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
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
Pavirema, S.L.
T: 980 690 772
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/ Oran
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
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/ Chongquing/ Dalian/
Foshan/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/
Hong Kong/ Jiangyin / Jiaxing/
Nanjing/ Ningbo/ Quindao/

Shanghai/ Shenyang/Shenzhen/
Tianjin/ Wuhan/ Xian
COLOMBIA Barranquilla/
Bogota
CONGO REPUBLIC Kinshasa
COSTA RICA San José/ Santa
Ana
CROATIA Bakar/ 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
FEDERAL REPUBLIC OF
NIGERIA Lagos
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/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Boulazac/Brest/
Cabestany/ Chambray
les Tours/ Champagne au
Mont d’Or/ Chasseneuil du
Poitou/ Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche Sur Yon/
Lezennes/ Lorient/ Mandelieu
la Napoule/Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny/ Nîmes/
Niza/ Orvault/ París/ Pérols/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint
Herblain/ Reunión/ Saint Maur/
Saint-Etienne/ St Jouan des
Guerets/ 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/ Hollzerlingen/
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/ Miskolc
ICELAND Reykjavik
INDIA Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
IRAQ Bagdag/ Erbil
IRAN Teheran
IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/
Haifa/ Jerusalem/ Nazareth/
Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ 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 Ciudad de México
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 Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Piatra Neamt/Pitesti/
Ploiesti
RUSSIA Ekaterinburg/
Grozny/Irkutsk/ Kaliningrad/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/Makhachkala/
Moscou/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/
Novosibirsk/ Pyatigorsk/ Rostov
Na Donu/ Ryazan/ Sochi/ St.
Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/
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 Arbon/
Aubonne/Basilea/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Geneve/
Grancia/ Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti
b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
THAILAND Bangkok/
Chiang Mai/ 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
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/ McAllen/
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

WI

EI

E EN A

EN

IAN

djęcie Stefano

oldberg.

IE I

djęcia

Artistic enderings by The Boundary.

Budynek, który wydaje się unosić ponad
drzewami - to pierwszy projekt mieszkaniowy
architekta enzo Piano w Stanach
Zjednoczonych. Położony w Miami Beach, na
północ od Nort Shore Open Space Park,
projekt Eighty Seven Park obejmuje 0
luksusowych apartamentów z widokiem na
Atlantyk. W środku, gdzie rozległe tarasy łączą
się z wnętrzami apartamentów, główną rolę
odgrywają naturalne materiały: dąb amerykański,
włoski kamień i wszechobecne szkło.
W ogólnodostępnej części budynku znajduje się
wejście z przeszklonym holem pełnym zieleni
z widokiem na wewnętrzny ogródek i ozdobiony
zdjęciami różnych gatunków roślin. W barze
Enoteca, w hołdzie otaczającej przyrodzie,
serwowane będą napoje inspirowane światem
roślin, a w bibliotece nigdy nie zabraknie
ciekawych tytułów. zupełnieniem wyposażenia
obiektu są dwa baseny otoczone leżakami, spa,
siłownia, bar z bezpośrednim dostępem do
plaży (Fugo Bar) oraz basen infinity pool z 360
widokiem na ocean i park. /

Plan

PBW.

Celem projektu architekta
enzo Piano było
zminimalizowanie wpływu
budynku na środowisko
(stworzenie więcej obszarów
zielonych) i jednocześnie
uzyskanie jak najlepszych
widoków z Harding Avenue i
Collins Avenue na ocean.
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