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Zaha Hadid

Mistrzostwo kolekcji Vitae firmy Noken

LÁZARO ROSA-VIOLÁN Zwiedza siedzibę Porcelanosa Grupo. SPECJALNIE Z USA Cztery biura pokazują nam swoje prace.
CERSAIE Odkrywamy nowości zaprezentowane przez osiem firm. HONG KONG Restauracja z hiszpańskim wystrojem.
DUSZA WALENCJAŃSKA Poddasze i dom z widokiem na morze. THE CLARE Luksusowy i ekskluzywny budynek w Nowym Jorku.
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dom w Peñíscola, który teraz przyciąga wszystkie spojrzenia.
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Razem do doskonałości

Jak puzzle o doskonałych proporcjach, osiem firm Porcelanosa
Grupo potwierdza swoją pozycję na arenie międzynarodowej
w dziedzinie architektury i wystroju wnętrz.
Wspomagają je w tym ich najlepsze aktywa: talent i determinacja.
Architekci tacy jak Zaha Hadid, Norman Foster, prestiżowe biura
architektoniczne w Stanach Zjednoczonych i projektanci wnętrz
pokroju Lázaro Rosa-Violán, oferują swoją wizję twórczą w tym
numerze Lifestyle by Porcelanosa, z którym wchodzimy w
2017 rok i w którym odpowiadamy na wyzwania z wyraźnym
nastawieniem na przyszłość i świadczenie usług.
Porcelanosa Grupo jest świadoma, że globalizacja
oznacza ruchy w poprzek w różnych dziedzinach rozwoju
i wkłada w to zobowiązanie do rozwoju swoje doświadczenie
i pozycję lidera w branży, która stawia na energooszczędność,
nowe źródła energii, nowe materiały i zdolność przystosowania
się w ciągle zmieniającym się świecie.
Wyzwania - tak, ale również nowe możliwości dla ośmiu
najbardziej charakterystycznych i awangardowych marek.
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José Martínez Calvo
Luis Valverde Espejo

Cy Twombly w Paryżu

Powyżej: Blooming,
2001-2008.
Ze zbiorów prywatnych.
Nad niniejszym tekstem:
Sans titre (Bassano in
Teverina),1985. Cy Twombly
Foundation.

Kto kocha sztukę, zachwyca się też Cy Twombly
(Lexington, USA, 1928 - Rzym, 2011). Amerykanin,
jeden z wielkich malarzy przełomu XX wieku, który
potrafił połączyć dziedzictwo amerykańskiego
ekspresjonizmu abstrakcyjnego z korzeniami
kultury śródziemnomorskiej, jest bohaterem
znakomitej retrospektywy w Centrum Pompidou
w Paryżu. Wystawa pozwala nam poznać Twombly
- rysownika, malarza, rzeźbiarza i fotografa - od jego
wczesnych prac z lat pięćdziesiątych, tworzonych pod
wpływem sztuki prymitywnej, graffiti i pisma, aż po ostatnie prace schematyczne, w których dominują soczyste kolory,
nie zapominając o wysoce fizycznych kompozycjach z lat 60. oraz
jego odpowiedzi na sztukę konceptualną i minimal art z lat 70. Wystawa
zawierająca dzieła wypożyczone z państwowych i prywatnych kolekcji
z całego świata, przedstawia w sposób chronologiczny 140 obrazów,
rzeźb, rysunków i fotografii, dzięki którym możemy zanurzyć się w jego
osobliwej wizji zarówno intelektualnej, jak i zmysłowej. Obowiązkowy
punkt programu. Cy Twombly w Centrum Pompidou do 24 kwietnia 2017.

25

lat temu postanowiliśmy
otworzyć galerię sztuki w
Murcji, którą osiem lat później
przenieśliśmy do Madrytu. Byliśmy bardzo
młodzi i raczej niedoświadczeni. Kochaliśmy
sztukę współczesną i myśleliśmy wtedy,
że było to najlepsze rozwiązanie, aby
realizować projekty, o których marzyliśmy
i których nie mogliśmy znaleźć w naszym
otoczeniu. Nie zdawaliśmy sobie wtedy
sprawy, że nie był to początek działalności
gospodarczej czy kariery, ale że
nieodwracalnie przyjęliśmy pewien styl życia.
Od początku wiedzieliśmy, że nie
pomyliliśmy się w wyborze naszej drogi, gdyż
galeria nie tylko zapewniła nam miejsce na
ziemi, ale dała nam również dużo wolności.

Zdjęcie: Miguel Ángel Gaüeca.

© Cy Twombly Foundation, courtesy Archives Fondazione Nicola Del Roscio.
© Photo: Studio Silvano, Gaeta.

SZEFOWIE ESPACIO MÍNIMO

FORMALNY I GEOMETRYCZNY WSZECHŚWIAT. Praca
Manu Muniategiandikoetxea Markiegi w galerii Espacio Mínimo.
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ARGENTYNA PODBIJA MADRYT
ARCO 2017 otwiera swoje podwoje dla Argentyny
jako gościa honorowego. Ten kraj Ameryki Południowej
prezentuje na wydarzeniu szeroki wachlarz galerii i
artystów z wszystkich epok, takich jak Alberto Greco,
Guillermo Kuitca, Leandro Erlich czy Graciela Sacco,
między innymi. W ten sposób Focus Argentina
przyłącza się do pozostałych sekcji: ARCOmadrid,
Programa General, Solo Projects oraz Opening,
i wychodzi poza obszar terenów targowych
Juan Carlos I w Madrycie, aby zaoferować więcej
wystaw w całym mieście.
Prace Juana Tessi (po lewej) i rzeźbiarki Elby Bairon (po prawej) pochodzące z galerii Del Infinito.
ARCOmadrid 2017 w IFEMA (Madryt) od 22 do 26 lutego 2017 r.
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Marta de la Rica

Księżyc w domu

ARCHITEKT WNĘTRZ

Światło ciał niebieskich z kolekcji Cosmic Marthy Sturdy, które
wyglądają jakby spadły z nieba, rozjaśnia każdą przestrzeń.
Kanadyjska artystka i projektantka stworzyła sferyczne lampy
z żywicy, okrągłe jak księżyc. Opróżniane, polerowane i szlifowane
ręcznie w jej warsztacie w Vancouver, według tradycyjnych metod,
te gwiezdne światła zdobią wnętrza nadając im ciepło i eteryczny
blask. Seria ta została zaprojektowana w różnych rozmiarach
i kolorach, odpowiadającym każdym potrzebom.
Sturdy, która oprócz wykorzystania żywicy często rzeźbi
z materiałów takich jak cedr, mosiądz i stal, zawsze szuka
równowagi między masą i proporcjami we wszystkich swoich
dziełach, czy to są stoły, krzesła czy inne meble i akcesoria
dekoracyjne. Prostota jej projektów przyciąga takie firmy jak Louis
Vuitton, Marc Jacobs, Donna Karan, Saks Fifth Avenue, Bergdorf
Goodman, Neiman Marcus i Four Seasons. www.marthasturdy.com

TRADYCJA
I DESIGN.
Martha Sturdy
tworzy kolekcję lamp
Cosmic metodą
rzemieślniczą.

M

inęło wiele lat, zanim
zmaterializowała się idea
mojego ojca. Było to nasze
marzenie, które udało się spełnić po
dwóch latach pracy, aby wszyscy
odwiedzający Gaztelur mogli również
marzyć. Gaztelur to „Maison de maître”,
którego pierwsze cegły pochodzą z 1401
roku, położony wśród łąk w baskijskofrancuskiej miejscowości Arcangues
(pięć minut drogi od Biarritz), w którym
mieści się wiele rzeczy. Zaczynając od
kwiaciarni, poprzez wystawę mebli,
przedmiotów, obrazów, tkanin, naczyń
itp, tymczasowo zamieszkujących
i upiększających wnętrze tego domu,
i kończąc na restauracji.
Temu wszystkiemu towarzyszy i otacza
go krajobraz plantacji kukurydzy, lasów
drzew liściastych zmieniających swój
wygląd przez cały rok, a w tle w paśmie
Pirenejów widnieje szczyt góry La Rhune.
Gaztelur to ciekawe doświadczenie.

Zdjęcie: María Primo de Rivera.

www.gaztelur.com

MAISON DE MAÎTRE. Architektura z historią, dla historii bardzo
mocno tu obecnej. To właśnie jest Gaztelur.

DIXON DO WSZYSTKIEGO
Tom Dixon zawsze zaskakuje.
Jego kolekcja akcesoriów –
designerskich prezentów
i przedmiotów wykonanych
z materiałów tak solidnych, trwałych
i ciężkich jak miedź, marmur, żeliwo,
mosiądz i drewno – jest niezwykła.
Tace, świece, karafki i wiele
innych „użytecznych” przedmiotów
zaskakujących prostotą
i uwodzących swoim designem.
www.tomdixon.net
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ZESTAW PODARUNKOWY MATERIALISM. Oil: ze szkła wdmuchanego do metalowej formy, aby stworzyć tekstury,
pomalowanego na czarno i pokrytego opalizującą farbą metaliczną. Quartz: z rozdrobnionego i sprasowanego szkła. Stone: z podwójnie
polerowanego marmuru w celu zapewnienia idealnego wykończenia. Alloy: z aluminium, wykonane w stalowych formach.
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Biennale Architektury w Pampelunie
Stolica Nawarry będzie gospodarzem następnego Biennale Architektury Latynoamerykańskiej
(BAL2017), które odbędzie się od 25 do 28 kwietnia. Na tym wydarzeniu, obowiązkowym dla
profesjonalistów z branży, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tym temacie,
gościem specjalnym - zaproszonym krajem - będzie Kolumbia, w związku z czym zorganizowano
wystawę i seminaria poświęcone sytuacji architektury w tym rejonie. Ponadto odbędą się debaty
i konferencje dla wybranych uczestników poniżej 40 roku życia. Wśród nich potwierdzili swoją
obecność biuro architektoniczne Beals Lyon z Chile; Llama Urban Design z Peru; Daniel Moreno
z Ekwadoru; Adamo-Faiden z Argentyny; Rizoma z Brazylii i Meksykanin Abraham Cota. Będzie
też wielu innych. W swojej piątej edycji, BAL 2017, inicjatywa Grupy Badawczej AS20 Wyższej
Szkoły Architektury w Nawarze wzmocniła więzi pomiędzy dwiema stronami Oceanu Atlantyckiego,
stanowiąc trwałą i poważną przeciwwagę dla świata anglosaskiego. Z siedzibą w Pampelunie
i stałym sekretariatem w Wyższej Szkole Architektury Uniwersytetu Nawarry, wydarzenie to obejmie
swoim zasięgiem również inne miasta, takie jak Madryt i Barcelona. www.as20.org/bal/

Powyżej: Casa V w
Guadalajara (Meksyk),
zaprojektowana przez
Abraham Cota Paredes
Arquitectos. Po lewej:
Cabaña Delta autorstwa
argentyńskiego biura
AToT Arquitectos
(złożonego z dwóch
architektów Agustín María
Moscato i Lucía Daniela
Hollman) oraz budynek
zaprojektowany przez
kolumbijskie biuro Taller
de Diseño Edu.

DWIE WENEZUELE
Kontrasty i paradoksy
Wenezueli XX wieku, z kolekcji
PHotoBolsillo centrum kultury
La Fábrica (lafabrica.com),
przywołuje postać jednego z
najważniejszych fotografów
latynoamerykańskich ubiegłego
wieku: Alfredo Cortina. Wydany we
współpracy z Miejskim Archiwum
Fotografii Wenezueli, zawiera 60 białoczarnych zdjęć z przedmową kuratora
sztuki współczesnej i historyka
Ariela Jiméneza.
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Belén Moneo
ARCHITEKT

C

hociaż na co dzień pracuję jako
architekt, zajmuję się też urbanistyką.
Dlatego dziś chciałabym opowiedzieć
o moim mieście Madrycie oraz o jakości
i stylu życia, jakie oferuje.
Miasto to – sztuczna konstrukcja stworzona
przez ludzi, z pejzażem czasami pięknym
i prawie zawsze pełnym hałasu – przeżywa
nowe odrodzenie. Wreszcie po latach dominacji
ruch samochodowy zostaje stopniowo
ograniczany, a mieszkańcy odzyskują należną
im przestrzeń publiczną. Samochody jako
powszechny środek transportu, z hałasem,
zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniem,
jakie stwarzają, mają policzone dni w naszych
miastach, włączając w to Madryt.
Obecnie prywatne samochody zajmują 70%
przestrzeni publicznej, co jest sytuacją,
której nie można dłużej akceptować ani
utrzymywać. Wiele naszych ulic przypomina
raczej autostrady, z chodnikami minimalnych
rozmiarów, inne nie spełniają wymogów
powszechnego dostępu. Czynniki te
przynoszą szkodę pieszym, niszczą ulice
i zubażają całe miasto.
Dlatego też administracja publiczna
i społeczeństwo obywatelskie w całej Europie
wygrywamy walkę z prywatnymi samochodami
ograniczając miejsca do parkowania
i ułatwiając korzystanie z innych zdrowszych
środków transportu. Jako rowerzystka miejska
od wielu lat, chciałabym zachęcić wszystkich
do korzystania z tego wspaniałego środka
transportu zaprojektowanego dokładnie
na potrzeby naszego miasta, umożliwiającego
poruszanie się po nim z idealną prędkością,
aby korzystać z uroków wszystkiego,
co nam oferuje: ulic, drzew, budynków,
zapachów i ludzi. Rower czyni miasto bardziej
znośnym i bezpiecznym.
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Porcelanosa Grupo w Algierii

Zapraszamy do Vitorii

Potwierdzenie deklaracji Porcelanosa
Grupo dotyczącej rozszerzenia działalności na
kontynencie afrykańskim, nowy – i pierwszy –
sklep w Oranie (Algeria), dodaje ponad 600 m²
powierzchni wystawowej do szerokiej już oferty
showroomów rozmieszczonych w całej Afryce.
Przypomnijmy, że firma z prowincji Castellón
jest obecna na sąsiednim kontynencie
praktycznie od samego początku powstania,
ponad 40 lat temu.
Położony przy samym Boulevard Millenium,
w jednej z najnowszych i najszybciej
rozwijających się komercyjnie obszarów

Porcelanosa otwiera swój sklep w mieście Vitoria, w samym sercu
baskijskiej stolicy. Sklep będący owocem ponad 40-letniej relacji
między Porcelanosa i rodziną Montejo i reprezentujący firmę z Vila-real,
został uroczyście otwarty 27 października. Showroom o powierzchni
ponad 1000 m² zgromadził około 500 zaproszonych gości, wśród
których znalazła się top modelka Nieves Álvarez. Nowatorskie wnętrze
przedstawia produkty i najnowsze osiągnięcia ośmiu firm tworzących
Porcelanosa Grupo.

Powyżej: rodzina
Montejo reprezentująca
Porcelanosa Grupo
w Vitorii.
Po lewej: hiszpańska
modelka Nieves Álvarez,
specjalny gość inauguracji.

Powyżej: nowy showroom
objęty programem
Porcelanosa Associate.
Po lewej: wnętrze nowego
sklepu i przedstawiciele
handlowi (od lewej do
prawej) Javier Tormo, Karim
Soulimane, Román Elorza,
Reda Soulimane, Joaquim
Martins i Rubén Domínguez.
Poniżej: ekspozycja;
goście kosztujący paellę
oraz Silvestre Segarra,
Wiceprezes Zarządu
Porcelanosa
Grupo wraz z Karim
Soulimane.

algierskiej stolicy, obiekt obejmuje dwa piętra,
na których klienci będą mogli znaleźć duży
wybór produktów ośmiu firm wchodzących
w skład grupy.
Na inaugurację sklepu znajdującego się
w największym kraju w Afryce przybył Silvestre
Segarra, Wiceprezes Zarządu Porcelanosa
Grupo. Towarzyszył on ponad 250 zaproszonym
gościom, którzy zostali poczęstowani paellą
(przygotowaną przez hiszpańskich szefów
kuchni) i mieli możliwość obejrzenia występu
andaluzyjskiej grupy Porvenir.
Objęty programem Porcelanosa Associate,
sklep ten podziela filozofię Porcelanosa nie
będąc przy tym bezpośrednio częścią spółki.
Oznacza to, że oferuje całą gamę produktów
Porcelanosa Grupo, o tej samej jakości,
z obsługą i dbałością o szczegóły, które można
znaleźć w każdym sklepie Porcelanosa (więcej
na: info@porcelanosa-associate.com).

Zdjęcia:
Andrea Invierno
Reżyseria i produkcja:
Selma Alabau
Makijaż i fryzura:
Ramón Ríos

Nowe miejsce we Florencji

Z wystawą malarstwa w tle. Taka była inauguracja Spazio 360 Firenze,
nowego showroom we Florencji, który uzupełnia obecność Porcelanosa
Grupo we Włoszech. Nowoczesne wnętrze o powierzchni 400 m²
zgromadziło ponad 1000 zaproszonych osób, wśród których znajdowali się
specjaliści z branży (w większości architekci), którzy zostali poczęstowani
paellą i hiszpańską szynką. Należy zwrócić uwagę, że w miejscu tym
będą reprezentowane wszystkie marki grupy, ze znaczącym udziałem
(ekspozycja i fragment wentylowanej fasady) Krion® firmy Systempool.

Powyżej: jeden
z obrazów towarzyszących
inauguracji nowego
showroom we Florencji.
Po prawej: ponad
1000 osób wzięło udział
w wydarzeniu,
w większości architekci
zainteresowani
nowościami ośmiu
marek Porcelanosa Grupo.
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Wizyta z Hollywood
Światowy ambasador Porcelanosa Grupo od
ponad roku, Richard Gere, w towarzystwie swojej
obecnej partnerki, galicyjskiej bizneswoman
Alejandry Silva, złożył wizytę w siedzibie głównej
firmy w Vila-real. Podczas wizyty, która przebiegła
w miłej atmosferze, oprócz bezpośredniego
kontaktu z pracownikami i ich rodzinami, goście
mieli możliwość zapoznania się
z zaawansowanymi procesami produkcji
wyrobów ceramicznych, jak również innowacją,
technologią i najnowszym wzornictwem firmy.
Po przyjeździe Richard Gere i Alejandra Silva
zostali uroczyście przywitani w recepcji przez
Manuela Colonques, prezesa Porcelanosy, który
pełnił funkcję przewodnika i gospodarza.
Wizyta Richarda Gere to efekt przyjaznych
stosunków między Porcelanosa Grupo i aktorem.
Porcelanosa Grupo wspiera też działalność
charytatywną aktora, wielokrotnie współpracując
z fundacją non-profit, na czele której stoi.
W rzeczywistości para przyjechała do Vila-real
tuż po prezentacji na Festiwalu Filmowym w San
Sebastian filmu o celach dobroczynnych Time
Out Of Mind, z udziałem samego aktora.

Richard Gere z partnerką Alejandrą Silva (powyżej), przyjechali do
siedziby Porcelanosa Grupo w Vila-real prosto z San Sebastian,
w którym na prestiżowym Festiwalu Filmowym zaprezentowali swój
film o celach dobroczynnych Time Out Of Mind, z udziałem samego
aktora. Manuel Colonques (po prawej), prezes Porcelanosy, wystąpił
w roli gospodarza, towarzysząc im podczas całej wizyty.
Aktor zwiedził obiekty firmy, a nawet przejechał się na jednym
z rowerów (powyżej po prawej) używanych zazwyczaj przez
pracowników do przemieszczania się po kompleksie przemysłowym.
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X Edycja Nagród
Porcelanosa
Architektura
i Wystrój Wnętrz
2017

’
EDYCJA NAGRoD
ARCHITEKTURA
I
’ WNETRZ
WYSTRoJ
’

Zaangażowana w innowację i rozwój
architektury i wystroju wnętrz, Porcelanosa
Grupo organizuje dziesiąty rok z rzędu konkurs
Nagrody Porcelanosa Architektura i Wystrój
Wnętrz, mający na celu wyłonienie
najlepszego zaprezentowanego projektu
z wykorzystaniem różnych materiałów jej ośmiu
firm, zastosowanych w aranżacji wnętrz.
KONKURS JEST PODZIELONY NA DWIE
KATEGORIE:

1

Projekty przyszłości: w podziale z kolei na
dwie grupy: Profesjonaliści (projektanci wnętrz
i architekci) oraz Studenci (projektowania wnętrz
i architektury wszystkich szkół projektowania,
wyższych szkół architektury i uniwersytetów).
Nagrodzony zostanie projekt, który przedstawi
najlepsze opracowanie, rozmieszczenie
i aranżację wnętrza pracowni (Work Studio) lub
miejsca pracy. Nie będzie żadnych konkretnych
wymagań dotyczących planu, aby nie ograniczać
kreatywności uczestników w przygotowaniu
projektu. Powierzchnia może obejmować od
250 m² do 500 m². Projekt może stanowić
renowację (rzeczywistego lub wymyślonego
wnętrza) lub zupełnie nowe pomieszczenie.
Można wykorzystać dowolne produkty
z katalogów ośmiu firm Grupy: płytki ścienne
i podłogowe Venis i Porcelanosa (ceramika),
L’Antic Colonial (drewno, kamień i płytki
dekoracyjne), Urbatek (porcelana techniczna)
i Krion®; systemy konstrukcyjne Butech;
armatura, urządzenia sanitarne i wyposażenie
łazienek Noken; umywalki L’Antic Colonial
(kamień naturalny), Noken (ceramika)
i Systempool (Krion®); kuchnie Gamadecor
i dodatkowe elementy wykonane z Krion®.

2

Projekty zrealizowane: zostaną nagrodzone
najlepsze projekty wykonane głównie przy użyciu
materiałów poszczególnych firm Porcelanosa
Grupo, zrealizowane w okresie od stycznia
2015 r. do lutego 2017 r.

PREMIOS-POL.indd 14

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 27 MARCA 2017
SKIEROWANY DO PROJEKTANTÓW WNĘTRZ I ARCHITEKTÓW
KATEGORIE: PROJEKTY ZREALIZOWANE & PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI

We współpracy z:

WWW.PORCELANOSA-INTERIORISMO.COM

Udział w obu kategoriach może być
indywidualny lub grupowy, a jeden uczestnik
może przedstawić maksymalnie trzy projekty,
odpowiednio odseparowane i podpisane.
Aby złożyć projekty w terminie do 27 marca
2017 r. wymagana jest rejestracja na stronie
internetowej Porcelanosa Interiorismo: www.
porcelanosa-interiorismo.com, wypełniając jeden
formularz na każdy projekt.
Wielodyscyplinarne jury będzie się składać
z profesjonalistów o międzynarodowej
sławie: Íñigo Ortiz & Enrique León (Ortiz-Leon
Architects), Sandra Tarruella (Tarruella Trenchs
Studio), Tim Bowder-Ridger (Conran+Partners)
i Oscar Ono (Oscar Ono Interior Architecture).
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się
w Madrycie (termin do ustalenia).

Nagrody w poszczególnych kategoriach będą
następujące: publiczne ogłoszenie i wręczenie
wyróżnienia, rozpowszechnienie we wszystkich
kanałach informacyjnych Porcelanosa Grupo
(sieci społeczne, obecność na wystawach
i showroomach w przedstawicielstwach itp.)
oraz publikacja w specjalistycznych pismach.
Informacja zostanie również podana w mediach
branżowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Będzie też można ją śledzić na portalach
internetowych.
WIĘCEJ INFORMACJI: Porcelanosa Interiorismo
Tel. +34 964 53 45 45/ Fax: +34 964 52 71 30
www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
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„Showroom L’Antic Colonial to miejsce na najwyższym poziomie.
Wystawienie tu moich prac to prawdziwy luksus!”.

WYW IA D

LÁZARO ROSA-VIOLÁN
Spotykamy Lázaro Rosa-Violán w siedzibie
Porcelanosa Grupo w Vila-real. Jeden z najbardziej
znanych architektów i projektantów wnętrz
w Hiszpanii i za granicą, nie tylko jest zachwycony
porządkiem, rozmieszczeniem i łatwością, z jaką można
obejrzeć wszystkie jego wystawione produkty,
lecz jest również dumny z tego, że kolekcje, które
zaprojektował dla firmy L’Antic Colonial - Saint
Germain i Saint Denis - stanowią część rodziny
grupy biznesowej.

Tekst: BETTINA DUBCOVSKY.
Zdjęcia: ALFONSO CALZA.

W pewnym sensie kolekcje stworzone dla L’Antic Colonial są twoimi małymi
(lub dużymi) dziełami sztuki. Sądzisz, że w firmowym showroom wyglądają
prawie tak, jakby były w galerii?
Oczywiście! Showroom L’Antic Colonial to miejsce na najwyższym poziomie.
Wystawienie tutaj moich prac to prawdziwy luksus!
Czy uważasz, że wystawy Porcelanosa Grupo są pomocne w poznawaniu
trendów na rynku?
Kiedy pierwszy raz tu przyszedłem, poczułem się jak w jaskini Ali Baby pełnej
skarbów. Całkowicie się z tym zgadzam!
Z punktu widzenia klienta, co cię najbardziej pociąga w tych wnętrzach?
Czy łatwo jest znaleźć to, czego szukasz, nawet jeśli nie wiesz co to jest?
Myślę, że rozwiązania i oświetlenie zastosowane na obszarach wystawowych
są spektakularne. Jest to tak inspirujące, że nawet będąc laikiem w tym temacie
można samemu znaleźć własne rozwiązania.
Twoje kolekcje Saint Germain i Saint Denis dla L’Antic Colonial to o wiele
więcej, niż tylko projekty łazienek. Widać w nich wspomnienia, wyobraźnię i
oczywiście Twój niepowtarzalny styl. Czym się inspirowałeś w ich tworzeniu?
Kolekcje te powstały z potrzeby znalezienia produktów opartych na tradycji, ale
uszlachetnionych i unowocześnionych za pomocą materiałów najwyższej jakości.
Czy w firmie L’Antic Colonial dano Ci jakieś wskazówki czy przeciwnie,
mogłeś popuścić wodze wyobraźni?
Miałem wolną rękę i żadnych ograniczeń. Firma L’Antic Colonial dała mi pełną
swobodę.
W JASKINI ALI BABY
Lázaro Rosa-Violán podczas
wizyty salonów wystawowych
Porcelanosa Grupo
w Vila-real, gdzie odkrył nowości
prezentowane przez wszystkie
firmy wchodzące w skład grupy.

„Miałem wolną rękę i żadnych ograniczeń.
Firma L’Antic Colonial dała mi pełną swobodę”.

Czy łatwo było pracować z naturalnymi materiałami
Porcelanosa Grupo?
Zdecydowanie! Nie przychodzi mi do głowy inna firma
z lepszymi materiałami. Z nimi wszystko jest możliwe!
Marmur biały i czarny. Umiar i siła. Co Ci się tak
podoba w tym materiale?
Używali go Grecy i Rzymianie, gdyż stanowił dla nich
łączność z wiecznością. Dla mnie osobiście marmur
emanuje czystością i pewną powagą, ale potraktowany
za pomocą zwykłych linii zaprojektowanych dla tych
elementów uzyskaliśmy efekt niewymuszonego luksusu,
który wydaje mi się bardzo interesujący.
Gdybyśmy mieli znaleźć ścieżkę dźwiękową do
kolekcji Saint Germain i Saint Denis, co by to było?
Water me, brytyjskiej piosenkarki i autorki tekstów
FKA Twigs.

ODA DO CZYSTYCH I ZWYCZAJNYCH LINII Od góry do dołu: marmurowa umywalka o zdecydowanym
charakterze Saint Germain (74,5x55x15 cm), w kolorze białym albo czarnym, może być łączona
z metalową chromowaną konstrukcją lub z postumentem, również z naturalnego kamienia (tak jak na zdjęciu).
Może być on w całości w kolorze białym lub czarnym albo w połączeniu obu kolorów w dowolnej
kolejności. Dopełnieniem zestawu jest wieszak na ręczniki zamocowany na postumencie oraz oryginalne lustro
Saint Denis Espejo Tour; umywalka ścienna Saint Denis, wykonana z jednego kawałka czarnego marmuru,
z wystającą częścią do zainstalowania kranów.

Czy w nazwach, które nadałeś swoim kolekcjom
kryją się jakieś tajemnice?
To długa historia, która zostanie ujawniona gdy pojawią się
nowe elementy uzupełniające te serie...
Mówi się, że są w „Twoim stylu”. Jaki jest styl Lázaro
Rosa-Violán?
Oj! To muszą opisać inni.

WIĘCEJ NIŻ PROJEKT PREMIUM
Projektant we wnętrzu kuchni Premium
wystawionej na ekspozycji Porcelanosa
Grupo z okazji XXIII Międzynarodowej
Wystawy Architektury Grupy.

Własny styl

„Każdy ma swoje preferencje w wystroju wnętrza łazienki.
Dla mnie osobiście najważniejszy jest komfort wyposażenia i przestrzeń”.

Lázaro Rosa-Violán stawia nas przed zadaniem określenia jego stylu.
Mówi się o nim, że inspiruje się vintage, że jest bardzo eklektyczny, że to, czego dotyka,
zamienia się w złoto, że jego aranżacje przypominają autentyczne sceny z filmu...
Zdecydowaliśmy więc, że najlepiej będzie pokazać jego najnowsze dzieła i żeby każdy
wyrobił sobie o nim swoje własne zdanie.

Co jest Twoim największym wyzwaniem stojąc
przed obliczem stworzenia nowego projektu?
Po pierwsze spełnić wymogi briefingu danego
projektu i zawsze starać się nadać mu
niepowtarzalny charakter.
Chciałbyś dalej badać tę branżę i realizować
tego rodzaju projekty?
Z wielką chęcią! Chociaż oferta jest w niej bardzo
szeroka, myślę, że jeszcze dużo zostało do
powiedzenia.
Jest tu jeszcze jedna kwestia, o której nie
możemy zapomnieć: nie zdajemy sobie sprawy
albo nie wiemy, w którym momencie będziemy
musieli kupić wyposażenie do naszej łazienki.
Uważam, że każdy powinien mieć możliwość
urządzenia domu według własnego uznania. Sądzę
też, że nie bierze się pod uwagę trwałości tych
elementów i trudności, jakie może spowodować
ich wymiana jeśli się nimi znudzimy lub zostaną
uszkodzone. To nie to samo, co zmiana
umeblowania lub zasłon. Remont łazienki może być
bardzo uciążliwy.
Czy istnieje łazienka idealna? Czy uważasz, że
w Twoich kolekcjach zbliżasz się do ideału?
Każdy ma swoje preferencje w wystroju wnętrza
łazienki. Dla mnie osobiście najważniejszy jest
komfort wyposażenia i przestrzeń.
Można więc tu zastosować wyrażenie:
„powiedz mi jaka jest twoja łazienka i powiem ci
jaki jesteś”?
Bardzo możliwe (śmiech).
Chciałbyś kiedyś znowu współpracować
z Porcelanosa Grupo? Czy chodzi Ci coś po
głowie, czego nie możesz jeszcze wyjawić, a co
chciałbyś stworzyć wspólnie, wykorzystując ich
doświadczenie?
Oczywiście, że tak! Mam mnóstwo pomysłów, które
chciałbym zrealizować.
Kolekcje firmy L’Antic Colonial: Saint Germain
i Saint Denis są dla Ciebie…
Bombowe! (wykrzykuje ze zwykłą sobie
naturalnością). /

UPORZĄDKOWANE POMYSŁY
Na wystawie L’Antic Colonial
Rosa-Violán podziwia oryginalne
prostokątne konstrukcje stworzone w
ramach nowych kolekcji z naturalnego
drewna i laminatów firmy.

STREETXO LONDON
W projekcie drugiej
siedziby restauracji
StreetXO w Europie
znajdziemy barwione
drewno, czerwony
marmur i beton. „Rozumie
moją wizję, co nie jest
łatwe do osiągnięcia” powiedział o projektancie
szef kuchni z trzema
gwiazdkami Michelin,
David Muñoz.

CAFÉ MEDI W THE
HOTEL ON RIVINGTON
Jeden z pierwszych
projektów Lázaro
Rosa-Violán w Nowym
Yorku. W dzielnicy
Lower East Side zwraca
uwagę ściana z ręcznie
malowanych płytek
autorstwa katalońskiego
artysty, nawiązującego do
mitów peruwiańskich.

RESTAURACJA
AMAZOŃSKA
Modne miejsce w
Madrycie, nie tylko
ze względu na swoją
kuchnię. Liny, pnącza,
pawie królewskie...
tropikalna dżungla
pomysłów „made in
Lázaro”, przenosząca w
podróż po świecie..

BIBO MADRID
Oświetlenie na targach
w Maladze stało się
inspiracją dla RosaViolán do stworzenia
równoległego
wszechświata szefa
kuchni Dani García w
Madrycie. A dlaczego by
nie stworzyć baru wokół
autentycznego balonu?

W celu modernizacji
zewnętrznej części
budynku biuro Adi Escura
Arquitectos uprościło
otwory znajdujące się w
fasadzie, której kolor ziemi
podstawy kontrastuje z
bielą aluminium pokrycia.

„Lifting” jak z filmu

Gdyby nie modernizacja autorstwa biura ADI Escura Arquitectos, ten dom
w miejscowości Peñíscola, sąsiadujący z bezmiarem morza, pozostałby
zupełnie niezauważany. Obecnie, po gruntownej przebudowie, jest prawie
niemożliwe nie zwrócić na niego uwagi.

Tekst: BETTINA DUBCOVSKY. Zdjęcia: JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.

P

Po prawej, od góry do
dołu: strefa basenu
(z wykończeniem
technicznym Estocolmo
Gris, firmy Venis)
otoczonego „plażą” z
płytek Estocolmo
Gris Antislip (14,3x90
i 22x90 cm) firmy Venis;
salon z niesamowitym
widokiem na Morze
Śródziemne i płytkami
podłogowymi Oxford
Antracita (14,3x90
i 22x90 cm) firmy
Porcelanosa. Poniżej:
fragment pokrycia
zewnętrznego.

oczątkowo, około 35 lat temu, był to typowy dla tamtych
czasów dom jednorodzinny, zbudowany na działce o
stromym zboczu i z Morzem Śródziemnym w zasięgu
wzroku. „Dom posiadał wszystkie cechy charakterystyczne
dla większości budynków na wybrzeżu, z otworami
zwieńczonymi łukiem, pokryciem dachówką i otynkowaniem
barwioną zaprawą gipsową” - opowiada nam architekt
Carlos Escura Brau z pracowni Escura Arquitectos
(escuraarquitectos.es). Podobnie wyglądała sytuacja w
jego wnętrzu: niespójne poziomy i źle skomunikowane
pomieszczenia, często słabo oświetlone. Ale nie wszystko
było stracone. „Pośrodku znajdowało się wewnętrzne patio,
przez które wpadało światło, jak również duże otwarcie
konstrukcji na morze, co dało nam pewne wskazówki
w jakim kierunku pójść” - wspomina kierownik projektu,
zrealizowanego we współpracy z architektem Victorem
Escura.
Właściciele, młoda para z dzieckiem, decydując się na
modernizację postawili tylko dwa główne cele: nadać mu
bardziej nowoczesny wygląd zewnętrzny oraz zwiększyć
efektywność energetyczną, zwłaszcza w kwestii izolacji
cieplnej. Architekci zaplanowali gruntowną przebudowę
i zakasali rękawy. Wewnątrz postawili przede wszystkim
na widoki na Morze Śródziemne z dowolnego miejsca,
na naturalne światło docierające do wszystkich zakątków
i osiągnięcie jak najlepszej komunikacji pomiędzy
poszczególnymi pomieszczeniami. „Wewnątrz domu,
jak również na poziomie górnym i wejściowym, daliśmy
pierwszeństwo widokom na morze za pomocą dużego

Od góry do dołu: jadalnia z
płytkami podłogowymi Oxford
Antracita (14,3x90
i 22x90 cm) firmy Porcelanosa
i kuchnia model G 490
Lacado Blanco Mate firmy
Gamadecor oraz dwa
fragmenty pokazujące lekkość
metalowych schodów.

Powyżej po prawej: gabinet
i wejście na ostatnie
piętro, oba wnętrza
z płytkami podłogowymi
OxfordAntracita
(14,3x90 i 22x90 cm) firmy
Porcelanosa.
Po prawej stronie
niniejszego tekstu: Widok
z łazienki głównej sypialni,
w której umywalka
z blatem wykonanym
z tworzywa Krion® Snow
White firmy Systempool
i armaturą z kolekcji
Hotels firmy Noken służy
jednocześnie za wezgłowie
łóżka. Ciągłość przestrzeni
spotęgowana dodatkowo
zastosowaniem tych
samych płytek podłogowych
w obu wnętrzach:
Oxford Antracita
(14,3x90 i 22x90 cm), firmy
Porcelanosa.

otwarcia obejmującego salon i taras, dzięki któremu
pozostałe części domu znajdujące się na poziomie
dziennym wychodzą na morze. Istotna jest też rola
wewnętrznego dziedzińca, które teraz jest całkowicie
przeszklone” - wyjaśnia Escura. Dodano także metalowe
schody, najlżejsze jak tylko możliwe, prawie niezauważalne,
aby skomunikować i umożliwić dostęp naturalnego światła
do tylnej części dolnego poziomu oraz do strefy sypialni
znajdujących się przy fasadzie od strony morza. „Jeśli chodzi
o materiały - podkreśla architekt - właściciele zgodzili się na
zastosowanie wewnątrz dwóch dominujących kolorów.
W kolorze białym ściany i sufity, jak również wszystkie meble,
kuchnia i łazienki. I dla kontrastu podłoga ceramiczna
w ciemnym kolorze imitującym drewno.” Na zewnątrz
dokonano dość istotnej przebudowy wolumetrycznej
i uproszczono otwory znajdujące się w fasadzie. Zewnętrzne
pokrycie z białego aluminium współgra z podstawą budynku
wykonaną z kamienia naturalnego w kolorze ziemi, próbującą
odebrać mu główną rolę.
Był sobie kiedyś nudny dom na północ od Castellón,
ale było to dużo wcześniej, zanim ADI Escura Arquitectos
podjęło się wyzwania i przekształciło go w miejsce
otwarte na morze z wszystkich stron, promieniujące
światłem i zapewniające płynną komunikację pomiędzy
poszczególnymi pomieszczeniami. Podsumowując słowami
Carlosa Escura Brau: „po przebudowie dom zawiera
w sobie, w różnym stopniu, trzy koncepcje, które moim
zdaniem są podstawowe w architekturze: ciągłość
przestrzenną, materialność i geometrię form. Do tego
dochodzi uzyskanie przytulnej atmosfery i dobrego poziomu
wydajności energetycznej”. /

Od góry do dołu: uproszczenie otworów fasady umożliwiło podziwianie widoków
morza z dowolnego pomieszczenia w domu; w pokoju zastosowano płytki
podłogowe Oxford Antracita (14,3x90 i 22x90 cm) firmy Porcelanosa, położone
również na schodach prowadzących do łazienki; płytki ścienne w łazienkach
to model: Nara Basic Blanco i Mahe Blanco, w formacie 33,3x100 cm firmy
Venis i Mahe Beige (33,3x100 cm), również firmy Venis. Brodziki prysznicowe to
specjalny model wykonany z Krion® Snow White, w oparciu o brodzik RAS firmy
Systempool. Wbudowane deszczownice i wbudowane baterie termostatyczne NK
Logic oraz uchwyt prysznica i słuchawka prysznicowa Cota są firmy Noken.

USA
MADE IN

Cztery biura amerykańskie
przedstawiają nam swoje projekty

Aby dowiedzieć się z pierwszej ręki co się dzieje po drugiej stronie oceanu
w dziedzinie architektury, wystroju wnętrz i designu, rozmawiamy z czterema
z najbardziej reprezentacyjnych biur USA. Ze swoim doświadczeniem, szeroką
wizją i własną filozofią, po mistrzowsku wykorzystują produkty Porcelanosa
Grupo w swoich projektach. Ariel Fox wnosi wartość dodaną do budynków
mieszkalnych, Emilio Perez nigdy nie przestaje zaskakiwać swoimi luksusowymi
wnętrzami pełnymi lokalnych materiałów, Christian Schnyder swoimi aranżacjami
broni kreatywności i Theresa Fatino projektuje, by nacieszyć oko, ale też serce.
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Ariel Fox (Ariel Fox Design)
Emilio Perez (SB Architects)
Christian Schnyder (Beleco)
Theresa Fatino (Theresa Fatino Design)

Tekst: BETTINA DUBCOVSKY.
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Ariel Fox
Ariel Fox Design

A

riel Fox miała zostać prawnikiem, pracowała
jako modelka, aż w końcu w 2008 r. otworzyła Ariel Fox
Design (arielfoxdesign.com), biuro butikowe specjalizujące
się w projektowaniu mebli na zamówienie, budowaniu
świadomości marki (branding) i zajmuje się rynkiem
budynków wielorodzinnych, co jest „naszym wielkim
sukcesem, jeśli chodzi o relacje i wolność twórczą”
- zaznacza. W każdym projekcie, ze swojej kalifornijskiej
siedziby na północy Hollywood, Ariel i jej zespół skupiają
się na opowiedzeniu jakiejś historii. „Dzisiejsza
architektura stara się przekształcić doświadczenia: hotel
staje się instalacją artystyczną; publiczny rynek
kempingiem albo dom salą wystawową. Mieszamy
dziedziny we wszystkich obszarach” - wyjaśnia. Jeśli
chodzi o jej styl, minimalistyczny, ciepły i „rozsądny”,
opiera się on na „określaniu przyszłości designu, co jest
procesem podlegającym ciągłej ewolucji” - mówi
z uśmiechem. „Jesteśmy jak kameleony i lubimy testować
różne propozycje designu, aby połączyć je w zupełnie
nowy sposób”. Jej projekty są niepowtarzalne i tak, jak
to rozumie, kluczowymi elementami jej pracy są „mocne
historie, magiczne oświetlenie, bardzo przemyślany
i zorganizowany styl i przede wszystkim dużo entuzjazmu”.
Ariel Fox kocha swoją pracę, nigdy się nie nudzi
i w miarę możliwości stara się, aby każda nowa „przygoda”
była wyzwaniem. Jej dewizą jest: poszukiwać znaczy
wzrastać, dlatego też odrzuca materiały fetysze: „Nie
satysfakcjonuje nas komfort tego, co znane, zawsze
staramy się wypróbować różne materiały i nowe
zastosowania. Wierzymy w naukę przez praktykę
i opieramy się na naszych dostawcach i producentach,
którzy dostarczają nam jak najwięcej informacji
technicznych, jak tylko możliwe, abyśmy mogli określić
ograniczenia i zastosowanie każdego produktu. Jeśli chodzi
o jej guru, Fox mówi bez wahania: „Patrzę na kobiety,
które bronią moich wartości i kształtują przyszłość naszej
branży. Mówię o takich geniuszach, jak Patricia Urquiola,
Alexandra Champalimaud i Kelly Behun. Są pasjonujące!”
W ciągu tych ostatnich ośmiu lat Ariel Fox Design uzyskało
cenione miejsce w branży, ale wciąż mają dużo marzeń do
spełnienia, a jednym z nich jest „zaprojektowanie hotelu
butikowego, który pełniłby jednocześnie funkcję showroom
naszej gamy mebli”. Obserwując jego karierę, nie mamy
wątpliwości, że wkrótce uda im się to zrealizować.
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„Jesteśmy jak kameleony i lubimy testować różne propozycje
designu, aby połączyć je w zupełnie nowy sposób”.
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1. Hol luksusowego
apartamentowca The
Millennium Kirby w Houston
w stanie Teksas.
2. Kuchnia w The Millennium
Kirby z płytkami Calacata
Silver 43,5X43,5 cm firmy
Porcelanosa położonymi
między szafkami.
3. Hol apartamentowca
The Current w Long
Beach (Kalifornia).
W ramach tego projektu
zostały wykorzystane
materiały: Bambu Blanco
20x33,3 cm firmy Venis;
Town White Nature
59,9x59,6 cm i Town White
Nature, oba modele firmy
Urbatek oraz Yakarta
Blanco 31,6x90x0,93 cm
firmy Porcalanosa.
4. Kuchnia w apartamencie
The Current z płytkami
ściennymi Trento
Nacar 20x31,6 cm firmy
Porcelanosa,
położonymi między
szafkami.
5. Wspólna przestrzeń
na zewnątrz The Fire Sky
Lounge w apartamentowcu
The Current z kontuarem
wykonanym z Krion®
Snow White firmy
Systempool.
6. Lounge w Altitude
155, jedno ze wspólnych
miejsc w The Current,
znajdujące się na 17.
piętrze budynku, z płytkami
ściennymi Laja Natural
33,3x100 cm firmy Venis
(na ścianie po prawej).
Zwraca uwagę mozaika
Wood Duna firmy L’Antic
Colonial, położona na
froncie kontuaru.

Emilio Perez
SB Architects

W

ysokiej klasy hotele, restauracje i rezydencje, jak
również domy wielorodzinne i budynki mieszkalne z górnej
półki ugruntowały zasłużoną międzynarodową renomę
biura SB Architects (sb-architects.com) uzyskaną dzięki
przodownictwie i doskonałości w planowaniu
i projektowaniu obiektów o dużej skali. „Jesteśmy pełni pasji,
otwarci, kreatywni, szybcy, wytrwali i dokładnie planujemy
każdy krok, aby zachować wierność tym pięciu określeniom.
Nasza pasja do projektowania i tworzenia nowych
doświadczeń obejmuje wszystko” - wyjaśnia Emilio Perez,
wiceprezes biura. Ich zdaniem w dzisiejszej architekturze
zagubiła się część twórczego związku tradycyjnie
występującego w procesie projektowania obiektów
i poświęca się wiele uwagi technologii i systemowi tworzenia
projektu, podczas gdy zawód ten we własnej opinii zawsze
był procesem praktycznym. „W związku z tym istnieje ryzyko
utraty kontaktu z jego istotą” - uważa Perez.
„W SB Architects używamy wszystkich dostępnych narzędzi
i technologii, od rysunków cyfrowych po obrazy wirtualne.
Jednak upewniamy się też, żeby nadać wizjom naszych
prac niepowtarzalnego charakteru. Myślimy i kontaktujemy
się za pomocą szkiców. Jesteśmy przekazicielami projektu,
a naszym językiem jest architektura”. W taki właśnie sposób
nabierają kształtu apartamentowce Jardinana
w Cala de Mijas i Uno Beach Residences, obie inwestycje
na Costa del Sol; Mandarin Oriental w Boca Raton; Ritz
Carlton Reserve na Bermudach lub meksykański Park Hyatt,
wśród wielu innych projektów. „Jesteśmy elastyczni
i sprawni w procesie pracy i chociaż rywalizujemy z jednymi
z najważniejszych firm na świecie, jesteśmy zdeterminowani,
aby podczas projektowania słuchać z dużą uwagą. Mamy
ponad 55 lat praktyki w zawodzie i pozostajemy niezmienni,
przeszliśmy próbę czasu i przygotowujemy projekty z tym
samym podejściem” - mówi architekt. Wśród jego guru
zawodowych widnieją Antoni Gaudí, Alvar Aalto, Oscar
Niemeyer i Walter Gropius, a ulubione materiały to takie,
z którymi czuje się komfortowo, które podkreślają znaczenie
otoczenia i prowadzą dialog ze środowiskiem naturalnym.
„Mogą to być też przykłady rodzimej architektury ludowej lub
wykonane ręcznie przez lokalnych rzemieślników. Ogólnie
rzecz biorąc, skłaniamy się ku materiałom o charakterze
naturalistycznym, interesującym w dotyku, ciepłym
i przytulnym” - podkreśla. Pod tym kątem płytki ścienne są
jego najlepszym sojusznikiem w kształtowaniu osobowości
projektu: „Idą w parze z realizacją projektu od
chwili stworzenia jego koncepcji”. Jednym z marzeń tego
zespołu byłoby stworzenie architektury trwającej z upływem
czasu. „Naszym pragnieniem jest tworzyć wnętrza,
w których pisane są historie poprzez tworzenie oryginalnych,
funkcjonalnych i cenionych przez użytkowników miejsc”
- konkluduje Emilio Perez.
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1. Fairmont Heritage Place
Mayakoba w Riviera Maya
(Meksyk). Z prostym,
ale autentycznym designem,
w którym zastosowano
lokalne materiały, takie jak
kamień i ażurowe drewniane
konstrukcje.
2. Salon jednej
z luksusowych rezydencji
z trzema sypialniami
w Fairmont Heritage Place
Mayakoba.
3. Wygląd zewnętrzny
CostaBaja Golf Clubhouse
w La Paz (Meksyk).
4. Restauracja Santé
w Fairmont Sonoma
Mission Inn & Spa, Sonoma
(Kalifornia).
5. Wejście do Fairmont
Sonoma Mission Inn & Spa.
6. Hol hotelu Fairmont
Sonoma Mission Inn & Spa.
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„Jesteśmy pełni pasji, otwarci, kreatywni, szybcy,
wytrwali i dokładnie planujemy każdy krok, aby zachować
wierność tym pięciu określeniom”.

Christian Schnyder
Beleco

I

ch motto mówi samo za siebie: „Dobry design to
podstawa”. W Beleco (belecodesign.com) zajmują
się zarówno projektowaniem mebli, marek, stron
internetowych, jak i wnętrz, zapewniając, że są
specjalistami od transformacji, im bardziej kompleksowej,
tym lepiej. Christian Schnyder, właściciel i sternik biura,
twierdzi, że sukces bierze się bardziej z ciekawości niż
z konkretnego stylu: „Uwielbiamy testować. Różnorodność
jest tym, co sprawia, że nasza praca w Beleco jest nadal
interesująca. Cieszymy się na wyzwania kolejnego projektu
i skupiamy się na autentyczności historii, która stoi za
każdą pracą. Jeśli byłoby coś określającego naszą pracę,
byłaby to głębia i jasność naszego podejścia
i koncepcji projektu. Celem tego kreatywnego zespołu jest
„stworzenie wnętrza sprawiającego, że ludzie czuliby się
tak komfortowo, że naprawdę chcieliby w nim przebywać.
Tylko wtedy mamy poczucie, że dobrze wykonaliśmy pracę.
Chodzi o to, żeby wspólnie pracować na rzecz projektu,
a tym samym dla klienta”. Bardziej niż przestrzenie otwarte,
często glamour, chociaż takie też realizują, specjalizacją
biura Beleco są serie wnętrz umiarkowanych i powiązanych
ze sobą. „Doświadczenie odkrycia jednego miejsca
i jednocześnie dostrzeżenie następnego inspiruje do
badania całego wnętrza”. Dla Schnydera, klucz do
jego wnętrz i projektów wystroju jest ściśle powiązany
z kompozycją przestrzenną obiektów Adolfa Loos,
‘Promenade d’Architecture’ Le Corbusiera i serią otwartych
i dopasowanych przestrzeni Franka Lloyd Wright. Ich
filozofia dostosowuje się lepiej do projektów branży
hotelowej: „Projektować „gościnność” to jakby projektować
scenę dla teatru życia. Tworzy tło, które sprawia, że nasze
spotkania towarzyskie i indywidualne doświadczenia
pozostają nam w pamięci na dłużej”. Jeśli chodzi
o jego ulubione materiały, projektant stawia na naturalne,
pokrywające się własną piękną patyną wraz z upływem
czasu. „Podoba mi się, gdy pomieszczenia są używane,
zamieszkane i pełne uczucia. Oznacza to, że materiał,
który stosujesz musi być wytrzymały na używanie
i nadużywanie”. The Kimpton Gray Hotel w Chicago, Hotel
Monaco w Pittsburgh, Curio by Hilton w Washington D.C.
lub The Lodge Renaissance Resort & Spa w Sonoma (które
zostaną zakończone latem 2017 r.) potwierdzają, że spełnia
swoje założenia co do joty. Jeśli mówimy o inspiracji,
Schnyder, choć podziwia wielu specjalistów w branży,
używa sieci społecznościowych i śledzi wiele publikacji, aby
być na bieżąco. „Mają na mnie wpływ teorie z przeszłości”
- zaznacza, ale inspirują mnie również moi klienci
i wyzwanie stworzenia wyjątkowej historii dla każdego
projektu, który może obejmować różne odniesienia”.
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„Doświadczenie odkrycia jednego miejsca i jednocześnie
dostrzeżenie następnego inspiruje do badania całego wnętrza”.
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1. „Gdyby kontuar był
książką, byłby jednym
z twoich ulubionych
klasyków z rodzaju tych, do
których często powracasz”
tak opisuje Beleco
przebudowę Vol. 39 Bar
znajdującego się przy holu
hotelu The Kimpton Gray
w Chicago.
2. Wejście do hotelu
Monaco w Pittsburghu.
3. Jeden z obszarów
wspólnych hotelu Mónaco.
4. W 248 pokojach hotelu
Monaco (13 apartamentach)
zwracają uwagę
pociągnięcia kolorem,
takie jak zielone wezgłowie
Kelly i ciekawe szczegóły
w formie elementów
związanych z lokalną
drużyną hokeja.
5. Łazienka w hotelu
Monaco Pittsburgh,
z płytkami ściennymi
Calacata Gold
31,6x90 cm firmy
Porcelanosa,
wykończonymi listwami
pro-mate 3
z lakierowanego aluminium
(10 mm) firmy Butech.
Płytki Mosaico Calacata
Gold położone na
podłodze.
6. Oryginalne schody
z marmuru Georgia Gray,
któremu zawdzięcza nazwę
hotel Gray w Chicago.
7. Fragment łazienki
w hotelu The Kimpton
Gray z płytkami
ściennymi Marmi
China 31,6x90 cm firmy
Porcelanosa i mozaiką
niebiesko-szarą z ceramiki,
stworzonymi specjalnie dla
tego projektu: Custom
Antique LaSalle 31x90 cm.
Natomiast płytki podłogowe
to model Graphic Nature
29,7x59,6 cm firmy Urbatek,
z mozaiką przyciętą

Theresa Fatino
Theresa Fatino Design

L

uksus, inteligencja, dobry gust i znane marki to
współtowarzysze pracy Theresy Fatino (fatinodesign.com).
Projektantka wnętrz z ponad 20-letnim doświadczeniem
w branży hotelarskiej (potwierdzonym przez ponad
trzydzieści hoteli, z którymi współpracowała na całym
świecie, wśród nich projekt i realizacja wystroju sieci hoteli
W), aktualnie pracująca z własnego biura Theresa Fatino
Design, doradza z Kaliforni firmom takim jak The RitzCarlton, The Reserve, Baccarat Hotels i The Bazaar by
José Andrés. Pomimo długoletniej kariery Fatino uważa,
że jej osobisty styl „zmienia się z upływem czasu”, ale
zawsze opiera się na solidnych fundamentach
i zawiera klasyczne niuanse z odrobiną nonszalancji.
„Podoba mi się, gdy „oprawa” ma charakter, porządek,
pewną hierarchię i to wszystko, co oznacza własną
osobowość projektu”. Nie przesłania jej pracy własne ego,
najważniejsze dla niej to stworzyć dla klientów otoczenie
o emocjonalnej więzi. „Staram się zrozumieć jak będą się
czuli w każdym miejscu, które projektujemy, zarówno
w ciągu dnia, jak i w nocy, w to właśnie wkładam najwięcej
starań: chcę dostarczyć produkt, który spełni te potrzeby
emocjonalne. Oznacza to, że we wszystkim, co robimy,
powinniśmy opierać sie na jakości w sposobie myślenia,
w projektowaniu i w tym, co dostarczamy”. W pracach
Fatino naturalne światło przenika do środka łącząc ze sobą
wnętrza. „Zgadujemy potrzeby naszych klientów, nawet
jeśli oni sami nie wiedzą jeszcze czego potrzebują
i staramy się to płynnie włączyć do projektu”. Każde nowe
zadanie projektantka zaczyna bez wcześniejszych założeń:
„Od początku badam nowe produkty, materiały i różne
metody ich zastosowania. Uwielbiam testować możliwości
jednego materiału położonego na daną powierzchnię
lub inną podstawę. Sukces Fatino polega na cieszeniu
nie tylko oka, ale i serca. Jeśli chodzi o wpływy, Theresa
Fatino wzoruje się nie tylko na ikonach mody takich jak
Diana Vreeland, Yves St. Laurent lub Ralph Lauren, jak
i na guru architektury i wystroju jak Christian Liaigre lub
Tadao Ando. „Inspiruje mnie spokój i poezja klasycznych
japońskich aranżacji wnętrz, jak również fantastyczny, dziki
i oszałamiający styl Tony Duquette. Wśród jej ostatnich
projektów znajduje się hotel dla Kimpton Hotels
w Północnej Karolinie i wykończenie restauracji
i hotelu w Huntington Beach oraz inny hotel Kimpton,
tym razem w Arizonie. /

4
1. Salon w apartamencie
Skyline Penthouse Suite
w Kimpton Hotel Palomar
San Diego, Kalifornia.
2. Strefa basenu
w hotelu Palomar o nazwie
SummerSalt Rooftop
Pooldeck & Lounge.
3. Łazienka z widokami
w apartamencie Skyline
Suite w hotelu Palomar,
z płytkami podłogowymi
Canada White Wash
19,3x120 cm firmy Venis.
4. Fronty w wielu pokojach
hotelu Palomar San Diego
zostały pokryte modelem
Irish Natural 33,3x100 cm
firmy Venis.
5. Salon Living Room
w hotelu Cardinal.
6. W Living Room widać
szczególne połączenie
tkanin i kolorów.
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„Zgadujemy potrzeby naszych klientów nawet
jeśli oni sami nie wiedzą jeszcze, czego potrzebują
i staramy się to płynnie włączyć do projektu”.
3

Jak co roku, Porcelanosa Grupo wzięła
udział w Międzynarodowych Targach
Ceramiki i Wyposażenia Łazienek z dwiema
ekspozycjami: jedną poświęconą nowościom
ośmiu firm grupy i drugą, w której zwracały
uwagę elementy Premium Collection.
Drugą przestrzeń wystawową wykorzystano
również do zaprezentowania kolekcji Vitae,
jednego z ostatnich projektów Zahy Hadid
dla firmy Noken oraz do pokazania kolekcji
łazienkowej TONO, zaprojektowanej wspólnie
z londyńskim biurem Foster + Partners.

CERSAIE

Nowości na targach w Bolonii 2016

TWARZĄ W TWARZ
Na stoisku Premium,
położonym
naprzeciwko stoiska
Porcelanosa Grupo,
zgromadzono
najbardziej luksusowe
propozycje, wśród
których znajdowało
się wnętrze
zaprojektowane
przez Ramóna Esteve
i jego Premium
Collection; Vitae,
kolekcję łazienkową
autorstwa Zaha Hadid
Design dla firmy
Noken; oraz TONO,
wspólną kolekcję
Foster + Partners
i Porcelanosa Grupo.

TONO ZOSTAJE
POKAZANE
PUBLICZNIE
Uczestnicy targów
jako pierwsi mieli
przywilej poznania
kolekcję TONO, owoc
współpracy brytyjskiego
biura Foster + Partners
oraz Porcelanosa
Grupo.

WNĘTRZA
DO ODKRYCIA
Na obszarze
wystawowym
Porcelanosa Grupo,
jak również na stoisku
Premium, profesjonaliści
z branży mieli
możliwość odkrycia
nowości przedstawione
przez osiem
firm grupy.
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TONO - kolekcja Foster + Partners i Porcelanosy

Międzynarodowe Targi Ceramiki
i Wyposażenia Łazienek, organizowane
corocznie w Bolonii, zostały wybrane do
zaprezentowania nowej kolekcji TONO,
powstałej w wyniku ambitnego partnerstwa
firm Foster + Partners i Porcelanosa.
Połączona językiem prostego designu
i uzupełniającą się gamą materiałów i kolorów,
minimalistyczna estetyka TONO podkreśla,
według słów Mike’a Holland, szefa Wzornictwa
Przemysłowego w Foster + Partners:
„upodobanie do autentyczności materiałów,
prostoty formy i sztuki tworzenia”.
Zawierająca ponad 100 różnych produktów,
kolekcja TONO Elements obejmuje lustra,
wbudowane ławki, urządzenia sanitarne,
umywalki, armaturę... w szerokiej gamie
wykończeń takich jak kamień, ceramika
i Krion®. Natomiast TONO One oferuje trzy
prefabrykowane produkty (prysznic, umywalka
i toaleta), które umożliwiają łatwy montaż
dzięki systemowi całkowicie zintegrowanemu,
ale na tyle elastycznemu, aby pasowały do
istniejącego wnętrza.

JEDNA KONCEPCJA, NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od lewej: meble łazienkowe z szufladami
z orzecha (1600×200), okrągłe lustro (D 950) i umywalka na blacie 400 Angled
z naturalnego kamienia Capuccino Grey. Wbudowana bateria umywalkowa jest
wysoka (z kartuszem ceramicznym de Ø25 mm i przepływem 5,7 l / min) i posiada
wykończenie Chrome, podobnie jak zestaw prysznica termostatycznego i słuchawka
prysznicowa o średnicy 400 mm; w tej aranżacji łazienki z drewna klonu, z dwiema
umywalkami w blacie 400 Straight i lustrem typu cabinet (1600×1000) z wbudowanym
oświetleniem, zwraca uwagę ławka TONO, która jednocześnie służy do ukrycia
toalety i nadania ciągłości projektu; przykład trzech prefabrykowanych produktów
TONO One (prysznic, umywalka i toaleta) wykonanych z Krion® Snow White; proste
wnętrze z wanną wolnostojącą z Krion® Snow White z baterią z prysznicem ręcznym i
wykończeniem Chrome, umywalka ścienna z Krion® Snow White 400 i lustro z drewna
dębowego (800×1000); oraz inny przykład produktów prefabrykowanych TONO One,
tym razem z wykończeniem z naturalnego kamienia Habana Dark.
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Porcelanosa
ZESTAWIENIE
PRZECIWIEŃSTW
W tym ekskluzywnym
i pełnym relaksu wnętrzu
pokazano jak można
zestawić dwie zupełnie
przeciwstawne kolekcje
ceramiczne, uzyskując
przy tym niesamowity
efekt. Na posadzce
połączono parkiet
ceramiczny Par-ker
Manhattan
w stylu nordyckim oraz
elementy wykończenia
inspirownego
cementem z kolekcji
Soho (z krawędziami
wyglądającymi na
zużyte, aby nadać
autentyczności).
Kolekcja Manhattan
występuje w pięciu
kolorach (Silver, Natural,
Colonial, Cognac
i Maple) i różnych
formatach (29,4x180 cm,
19,3x120 cm,
29,4×120 cm lub
19,3×180 cm,
antypoślizgowe).
Natomiast cztery modele
z kolekcji Soho (Taupe,
Bone, Silver i Acero)
dostępne są w dwóch
formatach: 59,6×59,6 cm
i 80x80 cm.

L’Antic Colonial

VINTAGE BY YONOH
Walencyjskie biuro Yonoh potrafiło uchwycić istotę starych porcelanowych
umywalek z lat 20. i wysublimowało je dla L’Antic Colonial. Tak więc
nowa kolekcja mebli łazienkowych Vintage czerpie z nostalgii minionych czasów,
ale dostosowuje się do nowoczesnych wnętrz za pomocą uproszczonych
metalowych konstrukcji rurowych u podstawy, wspierających kamienny blat
i jedną lub dwie umywalki, w zależności od wersji, wykonanych z jednego
bloku naturalnego kamienia. Dolna półka jest wykonana z perforowanej blachy
metalowej, aby nadać całości większej lekkości. Występują w wersji S z jedną
umywalką (na zdjęciu) lub w wersji L z dwiema umywalkami. Kolekcję uzupełniają
dwa lustra dla każdej wersji. Inną nowością pokazaną na targach Cersaie
i przyjętą z dużym zainteresowaniem przez zwiedzających była Mosaico Gravity
Aluminium 3D Hexagon Rose Gold (powyżej).

Urbatek

Venis

WNĘTRZA PEŁNE ŁADU I HARMONII
Nowa kolekcja płytek ceramicznych Cosmos inspirowana jest
wyglądem łupków, skał metamorficznych powstałych na skutek
przeobrażeń skał osadowych i trafnie odtwarza ich naturalność,
delikatne inkrustacje z efektem błyszcząco-matowym i ich rzeźbę.
Jej szare odcienie przypominają posrebrzany metal
i sprawiają, że jest to elegancka propozycja rozróżniająca projekty
architektoniczne i wnętrzarskie dzięki swojej estetyce pełnej
prostoty, minimalstycznej i o idealnych liniach. Kolekcja
o wyglądzie kamienia, ze szlifowanym wykończeniem, występuje
tylko w jednym kolorze, ale w kilku formatach: 33,3x100 cm
i 45x120 cm dla płytek ceramicznych ściennych produkowanych
w technologii jednokrotnego prażenia i 59,6×59,6 cm oraz
44x66 cm dla płytek podłogowych Stonker wysokiej klasy
(o właściwościach zarówno technicznych, jak i fizycznych
z najwyższej półki).

MINIMALNA GRUBOŚĆ,
MAKSYMALNE PIĘKNO
Urbatek zaprezentował
rewolucyjne produkty ceramiczne
XLight Premium o grubości
zaledwie 6 mm.
Z wytrzymałego materiału,
w dużym formacie i z dużą
naturalnością i precyzją dzięki
najnowszej technologi i ciągłemu
rozwojowi innowacyjności
Porcelanosa Grupo.
Nowa kolekcja XLight Premium,
inspirowana marmurem,
obejmuje bogatą gamę
chromatyczną (Aged Dark
Nature, płytki ścienne na zdjęciu),
jak również wykończenie Nature
lub Polished. Do położenia na
ścianach (120x250 cm)
i na podłodze (120x120 cm).
Ponadto mogą być wykorzystane
jako płytki ścienne dla mebli
zarówno łazienkowych, jak
i w kuchniach Premium
Porcelanosy produkowanych
przez Gamadecor.
Nowoczesna wersja
o wymiarach 150x320 cm
i 12 mm grubości umożliwia
zaprojektowanie, między
innymi, unikalnych blatów kuchni,
ławek i lad barowych.
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Krion® by Systempool

Butech
MATERIAŁY, KTÓRE
NIE BOJĄ SIĘ WODY
Jednolite, zachowujące
ciągłość, bezfugowe
płytki ścienne, które
można stosować na
innych materiałach
i łączyć z płytkami
ceramicznymi - to
wszystko i dużo więcej
posiadają nowe MicroStuk Design firmy
Butech. Stworzone
na bazie drobnej
zaprawy cementowej,
zwraca uwagę ich
duża wytrzymałość,
elastyczność
i minimalna grubość
aplikacji (2 milimetry).
Kompatybilne
z większością podpór
budowlanych, są
odporne na działanie
ognia i wody i
wymagają niewielkiej
konserwacji. Występują
w szerokiej gamie
kolorów (beige nature
na zdjęciu), co sprawia,
że wnętrza są bardziej
spersonalizowane,
stylowe i eleganckie.
Natomiast brodzik
posadzkowy Butech
Shower Deck jest
całkowicie płaski, aby
ułatwić przepływ wody
przez spoiny między
płytkami ceramicznymi.

PRZEPIĘKNE CZĄSTECZKI
Rodzina ROYAL+ tworzywa Krion® powiększa się o pięć nowych wzorów (po lewej),
których nowością jest dodanie cząsteczek naśladujących metale szlachetne, takie jak złoto
i miedź. W różnych wielkościach, wyróżniają się na tle podstawowych tonacji tego tworzywa
solid surface tak samo, jak to robią w naturalny sposób w skałach. Przykładem, na czarnym
tle, jest elegancja Black Gold (powyżej), ze złotymi i przezroczystymi cząsteczkami,
które sprawiają, że ten nowoczesny wzórKrion® idealnie nadaje się do stosowania we
wnętrzach wymagających zdobienia na wysokim poziomie.

Noken

WITAMY MATOWĄ CERAMIKĘ
Stanowi część rodziny Noken Ceramic i została przedstawiona z sukcesem
na targach Cersaie. Jest to matowa biała ceramika zastosowana
w umywalkach Lounge (po prawej) i w toaletach z kolekcji Essence-C
(powyżej). To wykończenie z nowej formuły ceramiki o wysokiej jakości,
jest wynikiem ciągłych badań firmy Noken w poszukiwaniu doskonałości,
co sprawia, że produkty Noken Ceramic przechodzą na wyższy poziom.
Dzięki wewnętrznym kontrolom dotyczących selekcji najlepszych surowców,
ekstremalna czystość i doskonała kompresja nadają jej dużą odporność
na uderzenia. Jej formuła pozwala również stworzyć projekty o wysokich
wymaganiach dotyczących planimetrii i powierzchni. Jednak nie tylko posiada
wysokie walory estetyczne, lecz zapewnia również łatwość czyszczenia i tworzy
barierę ochronną przed chemikaliami, zużyciem i ogólnym zabrudzeniem, co
sprzyja jej zastosowaniu w łazienkach o dużym natężeniu ruchu.

Gamadecor

PROSTE I ATRAKCYJNE
Nie ma mebla łazienkowego tak innowacyjnego
i atrakcyjnego, a jednocześnie tak prostego,
jak model Duna firmy Gamadecor.
Jego konstrukcja składa się z blachy aluminiowej
przymocowanej do ściany w formie litery
U (polakierowanej czarną farbą epoksydową)
i umywalki z naturalnego granitu Portobello
(wpasowanej w niewidoczny
i ciągły sposób dzięki technologii folding).
Modułem pomocniczym w modelu Duna jest
podwieszana szafka z forniru z naturalnego dębu
z jedną szufladą i okrągłe lustro aluminiowe
z półką i wbudowanym oświetleniem. Natomiast
funkcje wieszaka na ręczniki pełni otwór po
prawej stronie blachy aluminiowej.

Zaha
Hadid
Odważna architekt

W marcu minie rok od śmierci Zahy Hadid, jednej
z największych architektów w historii, której spuścizna
wyznacza przyszłość wielu specjalistów z branży. Od
czasu, gdy w latach 90. wybudowano jej pierwszy
budynek - remizę strażacką fabryki Vitra w Weil am
Rhein, poprzez początki nowego wieku, kiedy otrzymała
nagrodę Pritzkera (w 2004 r.), aż po swoje ostatnie
dzieła, takie jak kolekcja Vitae dla firmy Noken,
widzimy niespotykaną ewolucję jej ścieżki kariery, która
zaprowadziła ją do uznania za jedną z najważniejszych
osób w świecie architektury, jak również symbol i wzór
do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Tekst: MARISA SANTAMARÍA. Zdjęcie Zahy Hadid: BRIGITTE LACOMBE.

VITAE, KOMPLEKSOWA
KOLEKCJA WYPOSAŻENIA
ŁAZIENEK
Noken i Zaha Hadid Design stworzyli
rewolucyjną koncepcję.
Powyżej: kompozycja podwójnej
umywalki (z ukrytym odpływem
i korkiem ceramicznym), połączonej
za pomocą centralnego modułu
z blatem z poręczą na ręczniki
i dolną półką. Zarówno umywalki,
jak i półki wykonane są z ceramiki
wysokiej jakości Noken Ceramic®.
Lustra zachowują organiczny kształt
pozostałych elementów kolekcji,
posiadają oświetlenie led i półeczkę
na przybory. Wykończenie jest koloru
białego z połyskiem z powłoką
antybakteryjną.
W strefie toalety i bidetu Vitae posiada
centralny moduł z poręczą
na ręczniki i miejscem na rolki papieru
toaletowego.
Z boku wanny wbudowane są
pokrętła do regulowania wypływu
i temperatury wody, w formie kaskady
lub prysznica ręcznego ukrytego w jej
wnętrzu.
Po lewej: panel prysznicowy
zawiera oddzielną regulację do
deszczownicy i prysznica ręcznego.
Wszystkie części armatury
dostępne są w wykończeniu
chromowanym i białym z połyskiem.
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1. REMIZA STRAŻACKA
VITRA. Zaprojektowana jako
„akcent końcowy” istniejących
budynków kampusu, jawi się
jako konstrukcja w “ruchu
zamrożonym” (1990-1993 r.).
Zdjęcie: Christian Richters.
2. PAWILON MOST NA
EXPO 2008 W SARAGOSSIE.
Hybryda stanowiąca kładkę dla
pieszych i pawilon wystawowy
przekraczający rzekę Ebro,
aby stworzyć bramę wejściową
na Expo 2008 w Saragossie
(2005-2008 r.).
Zdjęcie: Fernando Guerra.
3. MAXXI: NARODOWE
MUZEUM SZTUKI XXI WIEKU.
Położone w Rzymie, zastępuje
pojęcie muzeum jako „obiektu”,
bez granic między tym co jest
„wewnątrz” i „na zewnątrz” dzięki
ścianom, które się krzyżują
i oddzielają (lata 1998-2009).
Zdjęcie: Roland Halbe.
4. OPERA NARODOWA W
GUANGZHOU (CHINY).
Wychodząca na Rzekę Perłową,
jej zakrzywiony profil, kosmiczny
kształt i „promenada” nawiązują
dialog z terenami portowymi
i zabudową szybko rozwijającego
się miasta (lata 2003-2010).
Zdjęcie: Christian Richters.
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5. CENTRUM KULTURY
HEYDAR ALIYEV W BAKU.
Budynek przełamuje sztywną
i często monumentalną
architekturę sowiecką typową
dla Azerbejdżanu i wnosi ducha
nowoczesności i optymizmu
(lata 2007-2012).
Zdjęcie: Iwan Baan.
6. CENTRUM SPORTÓW
WODNYCH W LONDYNIE.
Zainspirowany płynną geometrią
wody w ruchu, falisty dach
wychodzi z ziemi na kształt fali
(lata 2005-2011).
Zdjęcie: Hufton+Crow.
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Lifestyle by Porcelanosa składamy
hołd karierze Zahy Hadid za pośrednictwem
Marthy Thorne, jej wieloletniej przyjaciółki
i osoby, która z pozycji dyrektor komitetu
nagród Pritzkera ustanowiła punkt zwrotny
w jej rozwoju zawodowym dzięki przyznaniu
tej najważniejszej nagrody w architekturze.
Ponadto Martha Thorne jest dziekanem IE
School of Architecture and Design
w Madrycie, która dzięki zaawansowanym
programom szkoleniowym wyznacza kierunek
nowym architektom i promuje nową wizję
zawodu z pewnymi elementami związanymi
z postępowymi eksperymentami Zahy Hadid.
„Zaha Hadid miała w sobie energię
i wewnętrzne światło, które sprawiało, że była
ona przewodnikiem, niekwestionowanym
liderem. Należy pamiętać, że w swojej
karierze musiała przełamywać naprawdę
skomplikowane bariery, takie jak urodzić się
w kraju arabskim, być emigrantem w Londynie i przebić się
w wybitnie męskim świecie zawodowym“ - mówi Thorne.
Jej główną cechą było nieustanne próbowanie
przełamywania granic architektury, podejmowanie ryzyka.
Dzięki innowacyjnym technologiom i nowym materiałom
architekt starała się przekształcić budynki w krajobraz i na
odwrót, stawała na granicy możliwości konstrukcyjnych
obiektów. Dowodem na to są dzieła takie jak Centrum
Sztuki Współczesnej w Cincinnati (Ohio), jej pierwszy
projekt amerykański. To samo zrobiła w przypadku muzeum
MAXXI w Rzymie, Opery Narodowej w Guangzhou (Chiny),
akademii Evelyn Grace w Brixton czy Pawilonu „Mostu”
w Saragossie.
W Baku (Azerbejdżan) Hadid i jej zespół wznieśli centrum
kultury Heydar Aliyev, które otworzyło nową drogę do
transformacji miasta. Po zaprojektowaniu Centrum Sportów
Wodnych na potrzeby igrzysk olimpijskich w Londynie
w 2012 r., Hadid postawiła budynek w St Antony’s College,
należącym do uniwersytetu w Oksfordzie.
Martha Thorne podkreśla jej zamiłowanie do
innowacyjnych rozwiązań: „Kwestionowała wszystkie
fizyczne podstawy projektowania, nieustannie badała
wielorakie możliwości nowych technologii i ich
wykorzystanie w projektach architektonicznych. Wynikiem
często bywały abstrakcyjne kompozycje, repertuar
nieprzewidywalnych zakrzywionych form o zaskakującej
dynamice. Jej budynki stały się ikonami, a także
odzwierciedleniem społeczeństwa, które doświadcza pod
względem koncepcyjnym ciągłych zmian współczesnego
życia, płynną rzeczywistość”.

Martha Thorne
Znacznie więcej niż urbanistka.
Obecna dziekan IE School of
Architecture and Design w Madrycie
jest również dyrektorem wykonawczym
Nagrody Architektonicznej Pritzkera.

Raphaela Platow

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Cincinnati.
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W swojej karierze uczestniczyła w licznych polemikach,
uważano ją za osobę o silnym charakterze. Była
przeciwnikiem nie dającym się ograniczyć, pełnym
temperamentu i przebojowym: „Jej pewność siebie opierała
się na starannej edukacji i doskonałych zdolnościach
intelektualnych, miała rewelacyjną pamięć, bardzo dobrze
znała historię i była świetną matematyczką, a do tego
dochodziły duże wymagania w stosunku do siebie, co
czyniło z niej osobę dokładną i perfekcjonistkę. Jeśli chodzi
o jej reputację kobiety trudnej i bezkompromisowej, mogę
tylko powiedzieć, że była bardzo lojalną przyjaciółką.
W październiku wzięłam udział w uroczystości ku jej
czci w Katedrze Świętego Pawła w Londynie, w której
uczestniczyło około 2000 przyjaciół z całego świata
i wszyscy podkreślaliśmy jej zapał, ogromny talent i przede
wszystkim jej lojalność, zarówno w życiu zawodowym, jak
i osobistym” - mówi Martha Thorne.
Pięć miesięcy po jej śmierci zostały otwarte biura,
które zaprojektowała dla zarządu portu w Amberes,
robiące wrażenie swoim kształtem rombu lub statku,
nadbudowane nad starym budynkiem, który został
zachowany w całości. W 2017 r. zostanie zainaugurowane
Centrum Badań Ropy Naftowej imienia króla Abdullaha
w Riad (Arabia Saudyjska) oraz sale poświęcone
matematyce w Muzeum Nauki w Londynie.
Pytanie, które się nasuwa dotyczy ciągłości jej spuścizny,
przyszłości jej biura ZHA, które obecnie prowadzi jej partner
biznesowy i przyjaciel Patrik Schumacher: „Jesteśmy
młodym i dynamicznym biurem, w dalszym
rozwoju chcemy nadal prowadzić badania
i zachować wyrafinowany styl, który zawsze
nas charakteryzował i w każdym projekcie
dążymy do ciągłych nowych odkryć, tak jak
to czyniła Zaha” - zadeklarował niedawno
Schumacher. W ten sposób rozwiał wszelkie
wątpliwości na temat przyszłości wizji
Zahy Hadid, odważnej architekt, która
przełamywała wszystkie bariery. /

entrum Sztuki
Współczesnej Cincinnati
w Ohio w Stanach
Zjednoczonych,
zaprojektowane przez Zahę
Hadid, to tętniące życiem
centrum współczesnej
ekspresji artystycznej
na świecie. Nasze
różnorodne przestrzenie
architektoniczne mieszczą międzynarodowe wystawy
i spektakle w ramach programu występów Black Box,
oprócz licznych programów szkoleniowych oferowanych
w całym budynku. Nasz przeszklony hol to przytulne miejsce
na spotkanie, zawierające kawiarnię, sklep designerski,
strefę lounge i ekspozycje tymczasowe. Budynek CAC
położony jest w samym centrum tego dynamicznego
miasta i każdego dnia odwiedzają go ludzie ze wszystkich
warstw społecznych. Artyści bardzo lubią z nami pracować
i wykazują szczególne zainteresowanie w tworzeniu nowych
projektów dla naszych różnych przestrzeni wystawowych.
Nasz UnMuseum, położony na najwyższym piętrze, jest
wyjątkowym centrum edukacyjnym z oknami wychodzącymi
na ulice centrum miasta i rzekę, a programy i zajęcia ze
sztuki interaktywnej, które przedstawiamy w tej wyjątkowej
przestrzeni architektonicznej przyciągają ludzi z wszystkich
grup wiekowych. Do dyspozycji pracowników CAC są
dwa piętra biur z dużymi oknami, przez które możemy
obserwować mijający dzień i podziwiać imponujący widok
na centrum Cincinnati”.

Dyrektor biura Zaha Hadid
Architects, wśród jego prac znajdują
się Muzeum MAXXI w Rzymie oraz
remiza strażacka w Vitra (1992 r.).
Obecnie zaangażowany w plany
zagospodarowania Kartal Pendik
(Stambuł) i biznesowej dzielnicy One
North w Singapurze.

CENTRUM ZARZĄDZANIA
DZIEDZICTWEM MIEJSKIM
Biuro ZHA wygrało niedawno konkurs
na budowę siedziby Muzeum
Dziedzictwa położonego w Diriyah
(Arabia Saudyjska), mieszczącego
galerię wystawową, bibliotekę, salę
konferencyjną i sale edukacyjne.

Zdjęcie: Roland Halbe.

Patrik
Schumacher

ako dyrektor Zaha Hadid Architetcs
jestem dumny, że mogę rozmawiać
o naszych produktach dla Porcelanosa
Grupo. Vitae jest to zasadniczo projekt
całkowicie przeznaczony dla świata
pielęgnacji ciała, z eleganckimi kształtami
organicznymi, które są miłe dla oka,
przyjemne w dotyku i stanowią doskonały
przykład tego, co współczesne projektowanie wnętrz
i architektura mogą zaoferować.
Ta nowa seria jest unikalna, przełamuje bariery. W ostatnim
czasie obserwujemy surowość, minimalizm, elementy
z narożnikami i kwadratowe w wystroju łazienek i ogólnie
w świecie projektowania wnętrz. Chcieliśmy z tym zerwać
i wymyślić coś bardziej zmysłowego i stymulującego,
odcinając się od tej modnej ostatnio surowości i szukając
czegoś, co miałoby inną formę urody”.

Renders: Methanoia.

J

Strefa basenów w kaplicy
Świętego Piotra,
z płytkami ściennymi na
schodach i wewnątrz basenu
MAX Beige Nature
45x90 cm firmy Urbatek.
Na następnej stronie:
otoczenie Castilla Termal
Monasterio de Valbuena
i winnice.

Luksus wśród
winnic

Tam, gdzie cystersi zajmowali się uprawą winorośli i wytwarzaniem wina,
gdzie chroniona nazwa pochodzenia Ribera del Duero
uzyskała sławę pod nazwą własną taką jak Vega Sicilia i gdzie krajobraz
zmienia kolor w rytmie pór roku, znajdziemy dwa
miejsca najwyższej klasy, w których obecne są produkty
Porcelanosa Grupo: 5-gwiazdkowe spa Castilla Termal Monasterio
de Valbuena i winiarnia Bodegas Arzuaga Navarro.

Tekst: ROSA MARQUÉS.

Po prawej: krużganek
dawnego klasztoru Valbuena.
Pod niniejszym tekstem:
Piwnica mnichów
ze sklepionym sufitem
i płytkami podłogowymi
Paradise Baia Stone
Negro 30x30 cm firmy
L’Antic Colonial.
Poniżej, od lewej do prawej:
restauracja z płytkami
podłogowymi Bruselas
Vintage 14,3x90
i 22x90 cm z kolekcji
Par-Ker firmy Venis
i kawiarnia La Cilla,
z płytkami podłogowymi
Oxford Natural
14,3x90 i 22x90 cm
firmy Porcelanosa.

Po lewej: leżaki przy
basenie termalnym
z Podniesioną Podłogą
(STE), firmy Butech
(z ultraplot), wykończenie
model Rox Dark
Antislip 60,5x60,5 cm
firmy Urbatek. Natomiast
płytki ścienne
z naturalnego kamienia to
model Globe Wall
Shannan 54,8x15 cm
firmy L’Antic Colonial (ten
sam co na zdjęciu poniżej).

N

a terenie Kastylii, w otoczeniu winnic, pól pszenicy
i niewielkich wzgórz, wznosi się od czasów średniowiecznych
jeden z punktów widokowych historii, świadek minionej
świetności królestwa. To klasztor Valbuena, przekształcony
w pierwszy w Valladolid pięciogwiazdkowy hotel Spa.
Ukryty na terasie doliny między rzeką Duero i pobliskim
pustkowiem, ta perła architektury z XII wieku – uznany
w 1931 r. za Obiekt Dziedzictwa Kulturowego i Krajowy
Pomnik Artystyczny – był praktycznie opuszczony w tym
wyjątkowym rejonie wioski San Bernardo (w Valbuena del
Duero) dopóki w 2015 r. nie został odrestaurowany
i rozbudowany przez firmę Castilla Termal.
Uważane za kolebkę wina z Ribera del Duero (cysterscy
mnisi, którzy tam mieszkali, pochodzący z Berdones z linii
Morimond, zajmowali się uprawą winorośli i wytwarzaniem
wina), jest to wyjątkowe miejsce do poznania produktów
chronionych mityczną nazwą pochodzenia, do których
należy jedno z najbardziej międzynarodowych win
hiszpańskich, Vega Sicilia.
Historia, sztuka, dbałość o zdrowie i gastronomia łączą
się z mistyką, którą wnoszą kamienne mury, spektakularny
krużganek, kościół i obiekty na najwyższym poziomie. Nic
więc dziwnego, że wkrótce po jego niedawnym otwarciu
stał się jednym z tych idealnych miejsc, do których można
uciec, aby medytować, kontemplować, rozkoszować
się jego smakami i korzystać z jego wód o leczniczych
właściwościach. Basen termalny infinity w spa z widokami
na relaksujące otoczenie lub strefa basenów ciepło-zimnych
w pełnej spokoju kaplicy Świętego Piotra to jedne z jego
niepowtarzalnych wnętrz.
Rozbudowa i prace restauratorskie były prowadzone
w różnych fazach przez architektów Lorenzo Marqués
de la Riva z Estudi BDM i Mª Jesús de Pablo Yagüe.

Największym osiągnięciem było zachowanie ducha cysterskiego
klasztoru stosując wystrój elegancki i doskonale dopasowany pod
względem kolorów i faktur, które pozwalają zobaczyć całe piękno
tego miejsca i stworzyć przytulną i pełną relaksu atmosferę” - mówi
dyrektor marketingu, Silvia Gonzalez.
Jednym z magicznych doświadczeń hotelu jest to, że klienci mają
dostęp do wszystkich wnętrz. Przejście renesansowym krużgankiem
podczas deszczowej nocy (górne piętro zamknięto szklanym
dachem, aby zapewnić ochronę przed ekstremalnymi kastylijskimi
temperaturami) jest niezapomniane, jak również doświadczenie
gastronomiczne restauracji Los Monjes, „w której menu
z naturalnych lokalnych produktów towarzyszy bardzo bogata karta
win” - wyjaśnia dyrektor marketingu.

79 pokoi hotelowych zachowuje klasztorną i średniowieczną
atmosferę, ale ze wszystkimi wygodami XXI wieku. Najbardziej
wyjątkowe apartamenty znajdują się w unikalnych wnętrzach
klasztoru, takich jak Skarbiec nad kaplicą Świętego Piotra, gdzie
można korzystać z sauny z chromoterapią i wolnostojącą wanną lub
apartament Mirador z dużymi oknami z widokiem na Duero
z przestronną łazienką z wanną wolnostojącą. W obu – podobnie
jak we wszystkich łazienkach pokojowych – zastosowano materiały
najnowszej generacji Porcelanosa Grupo. Posadzki ceramiczne,
drewniane parkiety... „Harmonia między poszczególnymi materiałami
miała decydujące znaczenie, tak jak ich dopasowanie do
oryginalnych materiałów budynku” - mówi Gonzalez. Na terenie spa
położonego w nowym budynku „współczesność jest widoczna w
zastosowaniu wyjątkowych tekstur i akcentów międzynarodowych”.
Podsumowując, „to połączenie stylów umożliwiło stworzenie
niepowtarzalnych wnętrz odróżniających nas od innych hoteli”.

Powyżej: apartament Suite del Tesoro z wanną wolnostojącą Koan 190x97 cm firmy
Noken. Płytki podłogowe to model Ascot Olivo 19,3x120 i 29,4x120 cm firmy
Porcelanosa, gres porcelanowy o wyglądzie postarzanych desek z naturalnego drewna.
Po lewej, od góry do dołu: junior suite, z płytkami podłogowymi z serii Ascot firmy
Porcelanosa i łazienka z dekoracyjnymi płytkami ściennymi w formie mozaiki Antique
Brown 31,6x90 cm firmy Porcelanosa. Na ścianie w głębi zastosowano płytki ścienne
Estocolmo Natural 14,3x90 i 22x90 cm firmy Venis. Podwieszona toaleta to model
Arquitect firmy Noken, z której pochodzi również armatura i wanna SP ONE XL. Płytki
podłogowe są z serii Ascot firmy Porcelanosa.
Na następnej stronie: widok z pokoju hotelowego.

Design trafia do kieliszka

Winiarnia, spa, restauracja i posiadłość wiejska sprawiają,
że kompleks rodziny Arzuaga Navarro jest jednym z bardziej
atrakcyjnych miejsc w Ribera del Duero. Od Quintanilla do Onésimo,
w samym sercu rejonu z chronioną nazwą pochodzenia, powodzenie
tego projektu powstałego w latach 90. nieustannie wzrasta. Jego
sekretem jest ciągła modernizacja
i doskonalenie swoich obiektów zawsze przy
zastosowaniu najlepszych materiałów
i najwyższej jakości.
Nowa restauracja i sala degustacji są
najnowszym przykładem tego ducha
nowoczesności. Do tego sukcesu tradycyjnej
restauracji dołącza kuchnia współczesna,
której wystrój jest dziełem projektantki
Amaya Arzuaga. „Przechodząc przez obiekt
interaktywna podłoga pokazuje ci przejście
z części bardziej tradycyjnej do bardziej
współczesnej” - wyjaśnia nam Amaya, która
była w bezpośrednim kontakcie
z Porcelanosa Grupo, z której wykorzystała materiały do stworzenia
swoich najnowszych dzieł: „Zaprojektowałam również stół do
degustacji, a Porcelanosa nadała mu formę”.
Jest to stół wykonany z Krion® Snow White, który odgrywa główna
rolę w sali i którego kolor pozwala docenić odpowiednie tonacje wina.
Na zewnątrz krajobraz Ribera del Duero wlewa się przez ogromne
okna i sączy się go łykami. /

Powyżej: stół w nowej sali
do degustacji, wykonany z Krion®
Snow White firmy Systempool.
Po lewej: nowa restauracja w winiarni,
z płytkami podłogowymi Ascot
Teca 19,3x120 i 29,4x120 cm
firmy Porcelanosa.

In & Out

360º widoki z tego dwupoziomowego penthausu w Canet de Berenguer w prowincji Walencja
sprawiają, że jest to doskonały punkt widokowy na Morze Śródziemne. Jego przebudowę
zlecono biuru Octógono Castellón, które oparło się na materiałach Porcelanosa Grupo.
Tekst: MARTA SAHELICES. Zdjęcia: JOSÉ LUIS ABAD RUBIO.

Po prawej: wnętrze
górnego poziomu z
płytkami podłogowymi
Zurich Ash
44x66 cm firmy Venis.
Na następnej stronie:
taras obwodowy
na górnym poziomie
z podniesioną podłogą
z płytek Oxford
Blanco 22x90 cm firmy
Porcelanosa.

K

iedy ten apartament na najwyższym piętrze, teraz
dwupoziomowy, trafił w ręce Octógono Castellón
(octogono.com), niewiarygodne widoki już tam były.
Wystarczyło tylko połączyć dwa oddzielne mieszkania, aby
zmienić je w nowoczesny apartament, w którym
z oczywistych względów zewnętrzna część odgrywałaby
główną rolę, ale którego wnętrze byłoby tak piękne
i komfortowe, aby nie zawsze miało się ochotę wyjść przez
duże okna balkonowe w poszukiwaniu bryzy morskiej.
„Staraliśmy się nadać ciągłość koncepcji „in & out”. Uzyskać
jak najbardziej przejrzyste wnętrza i maksymalnie wykorzystać
naturalne oświetlenie” - mówi architekt i projektant wnętrz
Manuel Dauffi, odpowiedzialny za ten projekt.

Podium zbudowane wokół prywatnej windy w wejściu
wytycza położenie poszczególnych wnętrz: na dolnym
piętrze, z kuchnią z jadalnią, cztery sypialnie wyposażone
są w prywatne łazienki, a dwie z nich, w tym sypialnia
główna, posiadają garderobę. Na górnym poziomie
poszczególne wnętrza (salon, kuchnia, jadalnia i siłownia)
rozmieszczone są na otwartej (oprócz łazienki i pralni)
i przeszklonej przestrzeni z widokami prawie 360º na Morze
Śródziemne, odległe centrum miasta i okolicę.
Jeśli chodzi o wnętrze zaprojektowane przez Manuela
Dauffi, w pomieszczeniach ogólnodostępnych paleta
kolorów jest dość neutralna, ożywiona tylko kolorowymi
akcentami w formie poduszek, dywanów i ozdób oraz

Powyżej: jadalnia z
widokami na górnym
poziomie, z płytkami
podłogowymi Zurich ASH
44x66 cm firmy Venis
i miejsce do grillowania
na świeżym powietrzu,
pokryte płytkami z modelu
Samoa Antracita firmy
Porcelanosa.
Po prawej: kuchnia
Emotions firmy
Gamadecor,
wnętrze z płytkami
ściennymi i podłogowymi
Nazca Antracita
45x90 cm firmy Venis.
Armatura to model
Osmosis firmy Noken.
Na następnej stronie:
salon na dolnym poziomie
i strefa prywatnej windy,
oba wnętrza z płytkami
podłogowymi
z naturalnego
kamienia Persian
White Pulido 30x60 cm
firmy L’Antic Colonial.

bardzo różna w pokojach o odmiennych kolorach:
„Chodziło o to, aby dostosować każdy pokój do
osobowości osoby, która będzie go użytkowała. Uważam,
że bardzo ważne jest rozmawiać z ludźmi, dla których się
projektuje” - wyjaśnia projektant wyznając, że lepiej się
realizuje w aranżacji wnętrz, której nauczył się od ojca, gdy
był jeszcze bardzo młody. „Zawsze uznawałem architekturę
i wystrój wnętrz za uzupełniającą się całość. Dobre dzieła
architektury wymagają dobrej aranżacji wnętrz” - twierdzi.
Kolejnym trafionym pomysłem Dauffi było przeszklenie
jednej ze ścian łazienki wewnętrznej głównej sypialni
(łącznie z drzwiami), aby nie pozbawiać jej wspaniałych

widoków: „Robiłem to już wcześniej w innych projektach
i daje to ciekawy efekt, ale nie wszyscy klienci są otwarci
na taką koncepcję ze względu na poczucie prywatności”
- wyjaśnia.
Na zewnątrz taras biegnący po obwodzie otacza
prawie całkowicie górne piętro, w całości przeszklone.
Posiada strefy wypoczynkowe, które uzupełnia miejsce do
grillowania, idealne do wykorzystania w słoneczne dni.
Znawca szerokiej gamy produktów Porcelanosa Grupo,
architekt często stosuje je w swoich projektach,
gdyż, jak zapewnia, dodają całości piękności i wartości,
a ich jakość jest sprawdzona. Gdybym miał wybrać

Powyżej: główna sypialnia
z płytkami podłogowymi
Oxford Natural 22x90
i 14,3x90 cm firmy
Porcelanosa.
Po prawej: pokój z płytkami
podłogowymi Oxford
Acero 22x90 cm firmy
Porcelanosa.
Poniżej, od lewej do prawej:
fragment ściany jednej
z łazienek, z płytkami
ściennymi Rodano
Caliza 31,6x90 cm
i Mosaico Rodano Caliza
31,6x90 cm, oba modele
firmy Porcelanosa; na
umywalce można podziwiać
armaturę ACRO-N firmy
Noken; łazienka
z umeblowaniem z serii
Folk firmy Gamadecor.
Płytki ścienne to model
Rodano Acero
31,6x90 cm i Mosaico
Rodano Acero
31,6x90 cm, oba modele
firmy Porcelanosa.
Płytki podłogowe to model
Rodano Acero
59,6x59,6 cm firmy
Porcelanosa.
Na następnej stronie:
przeszklona łazienka
głównej sypialni, z meblem
łazienkowym z serii Tetris
firmy Gamadecor, toaleta
i bidet z serii Essence-C
firmy Noken,
podwieszana umywalka
(w głębi) Jam firmy Noken
i deszczownica wbudowana
w suficie Season 56x42 cm
firmy Noken.
Zwracają uwagę płytki
podłogowe i ścienne
Oxford Natural 22x90
i 14,3x90 cm firmy
Porcelanosa.

jeden w szczególności, byłby to z pewnością gres
porcelanowy: „Pociągają mnie najbardziej zarówno jego
właściwości techniczne, jak i uniwersalność. Chociaż lubię
wybierać materiał w zależności od koncepcji i potrzeb
danego projektu”.
Octógono Castellón podjęło się tego projektu
przebudowy z doświadczeniem, które zdobyło jako biuro
multidyscyplinarne zajmujące się architekturą, inżynierią
i urbanistyką. „Projektujemy bardzo różne obiekty. Szeroka
specjalizacja jest jedną z zalet pracy w zespole” - mówi
Manuel Dauffi. Jego prace są skupione na wybrzeżu
Morza Śródziemnego. Wśród nich znajduje się nagrodzona

siedziba Radia Castellón Cadena Ser. Chociaż, jak wyjaśnił
architekt, już dawno poszerzyli granice: „Pracujemy również
w Algierii, gdzie zakończyliśmy realizację budynku w Oranie,
przy bulwarze Millenium, i realizujemy projekt dużego
kompleksu mieszkalno-handlowego”. Eksperci oferujący
profesjonalne rozwiązania, specjalistyczne i wysokiej jakości,
wiedzą, że aktualnym trendem jest, według słów Dauffi:
„Podążanie w kierunku architektury bardziej zrównoważonej
i dostosowanej do potrzeb współczesnego społeczeństwa”,
co, jesteśmy przekonani, będą stosować w przyszłych
projektach (hoteli, ośrodków wypoczynkowych, muzeów,
sklepów, sal konferencyjnych, biur itp.). /

Restauracja Lakasa

Po prawej:
wygląd zewnętrzny
restauracji Lakasa.
Poniżej: fragment
ściany pokrytej płytkami
z łupków Delhi Natural
Home 40x80x1,5 cm firmy
L’Antic Colonial.
Na następnej stronie:
sala z podłogą
z naturalnego drewna
dębu, w którym zwraca
uwagę ażurowa
konstrukcja stworzona z
metalowych blach
i skrzynek z naturalnego
drewna. Ściana otaczająca
szafki została pokryta
płytkami z łupków Delhi
Natural Home 40x80x1,5
cm firmy L’Antic Colonial.

R

Touza Arquitectos jest autorem renowacji madryckiej
restauracji Lakasa - projektu, w którym miały dominować dwa
podstawowe aspekty: jakość i dbałość o szczegóły.
Dzięki zastosowaniu materiałów Porcelanosa Grupo było to
o wiele łatwiejsze do osiągnięcia.
Zdjęcia: SERGIO MARTÍNEZ.

ozwijać się nie tracąc przy tym tożsamości - to była
idea Césara Martína, szefa kuchni i właściciela Lakasa,
kiedy postanowił przenieść siedzibę swojej restauracji.
Powód, dla którego zdecydował się zlecić nadanie kształtu
nowemu pomieszczeniu o powierzchni 300 m² działowi
projektowania wnętrz Touza Arquitectos (touza.com),
madryckiemu biurowi multidyscyplinarnemu
z zamiłowaniem do przekształcania „lokali, w których
serwuje się posiłki” w prawdziwe świątynie gastronomiczne.
W tym konkretnym przypadku restauracji Lakasa,
znajdującej się obecnie na madryckim placu
Conquistador Diego Ordás, w projekcie przebudowy
zwrócono szczególną uwagę na strefę baru z wysokimi
stołami, tapicerowanymi stołkami Fenabel i naturalnym
oświetleniem. Architekt Julio Touza Sacristán, we
współpracy z projektantem wnętrz ze swojego zespołu,
Yumei Chen, stworzył tu bar, którego górna część została
pokryta listwami z barwionego i postarzonego drewna
sosnowego i metalową blachą pomalowaną na czarno. Dla
kontrastu część dolna, wykończona blatem z naturalnego
drewna, ma wygląd betonu z teksturowanymi paskami
szalunku. Natomiast ściana tylna została pokryta płytkami
z łupków Delhi Natural Home firmy L’Antic Colonial.
Strefa jadalni, ze stołami Ondarreta, krzesłami Fenabel
i płytkami podłogowymi z naturalnego dębu, przebiega
równolegle do dużych okien wychodzących na plac i do

Po prawej: strefa baru z płytkami ściennymi
z łupków Delhi Natural Home 40x80x1,5 cm
firmy L’Antic Colonial i płytkami podłogowymi
Dover Topo 59,6x59,6 cm firmy Porcelanosa.
Poniżej: łazienka restauracji z płytkami
podłogowymi Dover Topo 59,6x59,6 cm
firmy Porcelanosa, płytkami ściennymi Chester
Antracita 22x90 i 14,3x90 cm firmy Porcelanosa,
umywalkami Forma firmy Noken, na blacie
z naturalnego drewna, bateria umywalkowa NK Concept
firmy Noken i pisuar Acro, również firmy Noken.

Na tej stronie: duża konstrukcja w kształcie kraty z metalowych rur
o kwadratowym przekroju – składa się z perforowanych metalowych
blach pomalowanych na czarno i w kolorze rdzy oraz drewnianych
skrzynek w różnych rozmiarach. Natomiast podstawa strefy
przejścia do kuchni wykonana jest z betonu z paskami z szalunku,
a ściana po lewej została pokryta płytkami z łupków Delhi Natural
Home 40x80x1,5 cm firmy L’Antic Colonial.

dużej konstrukcji kratowej. Konstrukcja z metalowych rur
ułożonych w formie kwadratów pomalowanych na czarno,
która służy do podzielenia przestrzeni została uzupełniona
perforowanymi metalowymi blachami w kolorze czarnym
i kolorze rdzy oraz skrzynkami z barwionego i postarzanego
naturalnego drewna w różnych rozmiarach.
César Martín, wyróżniony w konkursie kulinarnym jako
Cocinero en Progresión (Obiecujący Szef Kuchni) przez
czasopismo Metrópoli oraz jego partnerka Marina Launay,
odpowiedzialna za salę, zaangażowali się w projekt
bardzo osobiście. Przekazali on Touza Arquitectos swoje
zainteresowanie, aby wystrój podkreślał dwa podstawowe
aspekty obecne w kuchni i obsłudze: jakość i dbałość
o szczegóły. Po przekroczeniu progu Lakasa, do której na
pewno powrócisz, jak mówi jej slogan, zdajesz sobie sprawę, że
architektom udało się to osiągnąć: wystarczy tylko się przejść po
podłodze z naturalnego dębu, dotknąć tekstury płytek ściennych
z łupków i betonu lub odkryć różne atmosfery powstałe dzięki
projektowi oświetlenia Con Luz Propia Iluminación. I to wszystko
jeszcze zanim usiądziesz, aby spróbować pączków Idiazabal,
świńskich nóżek z nadzieniem z ogona byka, tataru z dzikiego
okonia morskiego, pieczonej kaczki krzyżówki lub budyniu
z mleka owczego i jaj od kur z wolnego wybiegu. /

ALEJANDRO TORRUBIA. Właściciel hotelu Don Pancho.

WYW IA D

Renowacja symbolu

Hotel Don Pancho był pierwszym luksusowym hotelem w Benidormie; a miasto
to z kolei pierwszym epicentrum turystycznym na wybrzeżu Hiszpanii.
Stąd też rodzina hotelarzy, która go prowadzi od samego początku, jest bardzo
znana, a hotel stał się wizytówką miasta.

Wywiad: ROSA MARQUÉS. Zdjęcia: HOTEL DON PANCHO.

Najbardziej
jesteśmy
dumni z
nowej fasady
hotelu
wykonanej
z Krion®
Snow White

boomem turystycznym. Należy pamiętać, że kilka lat
wcześniej Benidorm był małą wioską rybacką z 3000
mieszkańców. Znalazł jednak sposób na siebie i wykorzystał
swoje najlepsze atuty. Jego rozwój urbanistyczny i wzrost
były zjawiskiem wyjątkowym i niespotykanym wcześniej
w Hiszpanii. Powstawały w tym czasie fundamenty nowego
międzynarodowego punktu odniesienia w turystyce. A hotel
Don Pancho chciał tam być obecny i brać w tym udział.

Powyżej: Alejandro
Torrubia, właściciel
hotelu Don Pancho, w
hallu hotelowym.
Na następnej
stronie: fasada
hotelu odnowiona
w spektakularnym
stylu dzięki Krion®
Snow White firmy
Systempool.

A

lejandro Torrubia, właściciel hotelu, należy do tej
sagi hotelarzy, którzy uczestniczyli w początkach rozwoju
turystyki w Hiszpanii i którym udało się utrzymać
w czołówce, oferując najbardziej ekskluzywne usługi
i stawiając na znane firmy oraz najnowocześniejsze
i wysokiej jakości materiały w nieustannych modernizacjach.
Syn znanego hotelarza Manuela Torrubia, mieszkaniec
Benidormu zakochany w swojej miejscowości, odziedziczył
pasję turystyczną, która zaprowadziła jego ojca i braci
do spełnienia ich największego marzenia: budowy
wysokiej klasy i jedynego w swoim rodzaju hotelu. W ten
sposób powstał Don Pancho, jeden z pierwszych hoteli
czterogwiazdkowych w mieście, położony w niewielkiej
odległości od plaży.
Jaki był Benidorm w tamtych latach?
Benidorm w 1972 r. był tylko ułamkiem dzisiejszego. Był
to bardzo emocjonujący okres, apogeum dynamicznego
rozwoju, kiedy tysiące osób odkrywało Benidorm po
raz pierwszy. To były początki tego, co później nazwano

Archiwum wizualne i dokumentalne hotelu
Don Pancho ma zapewne ciekawe zapisy z tych
wszystkich lat.
Oczywiście. Przechowujemy zarówno artykuły prasowe, jak
również wiele dedykacji i autografów znanych osób, które
zatrzymywały się w naszym hotelu. Osobistości takie jak
Julio Iglesias, Rocío Jurado, wielki Nureyev i wiele znanych
aktorów, pisarzy, polityków i sportowców.
Na podstawie historii, która dała nazwę hotelu Don
Pancho można by nakręcić film. Kim była Panchita w
waszej rodzinie?
Tak, to piękna historia. Jeden z przodków rodziny był
marynarzem i pływał po całym świecie. Podczas pewnej
podróży na Filipiny poznał kobietę o imieniu Panchita
i zakochał się bez pamięci. Panchita była kobietą
charyzmatyczną, bardzo piękną i wyprzedzała swoją epokę.
Paliła cygara, ubierała się wyłącznie na biało (z powodu
przesądów) i używała ogromnych białych wachlarzy. Po
romansie na Filipinach marynarz przywiózł ją do Benidormu,
gdzie wzięli ślub i zamieszkali. Początkowo Panchita
szokowała mieszkańców Benidormu w tamtych czasach
z oczywistych powodów, ale tak duża była jej charyzma, że
zyskała szacunek, podziw i sympatię wszystkich. Tak duże
wrażenie pozostawiła po sobie babcia Panchita, że była
pamiętana jeszcze wiele lat po śmierci. Tak więc gdy trzeba
było wybrać nazwę dla hotelu, zdecydowano się złożyć
cześć legendarnej i ukochanej Panchicie.

HACER UN TITULÍN PARA PIE
Ovit volorporio et poremporrum
autatque dolesto remoluptium
quat fuga. Nemque corem et asit,
quatus asperrum sum aceperum
earum amus molorem.t.Em
repelesti.ria eum ne plaborun.

Między
Benidormem
i hotelem
Don Pancho
zawsze istniał
bardzo ścisły
związek. W
rzeczywistości
hotel jest
wizytówką
Benidormu.

Po prawej: fasada
hotelowa przykuwa uwagę
zarówno nocą,
jak i w świetle dnia.
Poniżej: lada
recepcji hotelu.
Na następnej stronie:
strefa basenu z płytkami
podłogowymi
Ascot Teca Antieslip
19,3x120 cm firmy
Porcelanosa na zewnątrz,
i płytkami Baltimore
White 59,6x59,6 cm firmy
Venis wewnątrz,
z pasującym
wykończeniem
technicznym; sala jadalna
z płytkami podłogowymi
Ceilan Marfil 80x80 cm
firmy Porcelanosa.

Otwarcie hotelu było ważnym wydarzeniem
w mieście. Z tego, co Panu opowiedziano, co było
najbardziej znaczące?
Byłem wtedy niemowlęciem, ale wiem, że inauguracja
była spektakularna i miała szeroki rozgłos. Wzięło w niej
udział wiele postaci znanych w społeczeństwie, w tym sam
Minister Turystyki w tamtym okresie, Alfredo Sánchez Bella.
W rzeczywistości hotel Don Pancho Hotel jest jedynym
hotelem w Benidormie otwartym przez ministra. W tamtych
czasach nie było nic choćby odlegle podobnego do Don
Pancho. Był to pierwszy tak duży hotel w Benidormie.
Czy hotel nadal utrzymuje tą szczególną więź
z lokalną społecznością?
Między Benidormem i hotelem Don Pancho zawsze
istniał bardzo ścisły związek. W rzeczywistości hotel jest
wizytówką Benidormu i w pewien sposób „należy” do tej
miejscowości. I faktycznie ta relacja jest wciąż bardzo
żywa, gdyż wiele imprez i ważnych wydarzeń w Benidormie
(oprócz okręgowych i krajowych) odbywa się w naszym
hotelu. Właśnie skończyliśmy kompleksowy remont sal
konferencyjnych, które obecnie robią duże wrażenie. Mamy
nadzieję gościć tu wielu mieszkańców Benidormu.
Dzięki przebudowie zakończonej w tym roku
ponownie są Państwo wzorem do naśladowania
pod względem designu, elegancji i stylu na całym
wybrzeżu. Czy pokoje hotelowe na najwyższym piętrze,

a zwłaszcza pokój suite, są najbardziej ekskluzywne na
całej plaży Levante?
Istotnie. Nie ma żadnego takiego miejsca w Benidormie
jak nasze nowe apartamenty hotelowe na ostatnim piętrze.
Włożyliśmy w to wiele pracy i z pomocą naszej nieocenionej
architekt technicznej, Esperanzy Corrales oraz naszego
projektanta wnętrz Francisco Palacios udało nam się
osiągnąć wynik, z którego jesteśmy bardzo dumni. Pokoje
te mają coś, czego osobiście nigdy nie widziałem: prysznice
infinity z ogromną szklaną ścianą, przez którą widać morze.
Jest to zupełnie inne doświadczenie. Posiadają również
spektakularne tarasy z sofami, leżakami i niepowtarzalnymi
widokami na plażę Levante.
255 pokoi hotelowych zostało całkowicie
odnowionych, łącznie z łazienkami. W tych wszystkich
zmianach materiały i wzory firmy Porcelanosa odegrały
bardzo ważną rolę. Jakie nowości Grupy zostały
wykorzystane podczas modernizacji?
Ponieważ wyremontowano zarówno pokoje, jak i łazienki
oraz strefy wspólne hotelu (jadalnię, salę balową, strefę
basenu, kuchnię itp.), mieliśmy możliwość wykorzystać
różne innowacyjne materiały Porcelanosa Grupo.
W łazienkach zastosowaliśmy wyposażenie, panele
i armaturę, wszystko najwyższej jakości, firmy Noken.
Natomiast na tarasach pokoi została użyta doskonała
porcelana wielkiego formatu XLight firmy Urbatek
do pokrycia sufitów wykończeniem o efekcie drewna,

wyprodukowanego specjalnie na potrzeby hotelu.
W pozostałych strefach zastosowaliśmy materiały
w nowych formatach (przykładowo na podłodze tarasu nad
basenem). Jednak bez wątpienia materiałem numer 1, który
wiódł prym w tej przebudowie, jest ekskluzywny Krion®
firmy Systempool w różnych odcieniach i wykończeniach,
położony w różnych miejscach obiektu (łazienki, blaty
barowe, bufetowe itp.).
Dlaczego wybrał Pan Porcelanosa Grupo?
Odpowiedź jest bardzo prosta: do modernizacji hotelu
szukaliśmy najlepszej firmy. A kto jest bardziej znany na
rynku tego typu materiałów niż Porcelanosa? Kiedy robi
się tak gruntowną renowację, nie ma miejsca na błędy:
należy postawić na zaufaną firmę.
Osiemnaście miesięcy przed rozpoczęciem remontu

Wiemy,
że wzbór
Porcelanosa
Grupo był
dobrą decyzją.
Wyniki mówią
same za siebie.

Powyżej: luksusowy pokój
hotelowy suite i jedna
z jego łazienek z baterią
umywalkową i wbudowaną
baterią wannową z serii
Urban, wyposażeniem
łazienki Quatro
i wolnostojącą wanną
Kubec175x78 cm,
wszystko firmy Noken.
Po prawej: prysznic ‘infinity’
z deszczownicą Neptune
Slim i prysznicem Urban,
oba firmy Noken.
Na następnej stronie:
łazienka pokoju suite na
ostatnim piętrze, w której
zwraca uwagę strefa
prysznica, z deszczownicą
Neptune Slim i prysznicem
Urban, oba modele firmy
Noken. Bateria umywalkowa
to model ACRO-N firmy
Noken, z której pochodzi
również wyposażenie łazienki
Quatro. Łazienki przy
pokojach zostały pokryte
płytkami z modelu Japan
Blanco 31,6x90 cm firmy
Porcelanosa.

wybraliśmy się na wystawę Porcelanosa Grupo
w jej siedzibie w Vila-real i zachwyciło nas to, co tam
zobaczyliśmy. Widok tylu wystawionych materiałów dał
nam wiele pomysłów. Zobaczyliśmy propozycje bardzo
eleganckie i nowatorskie, dwie cechy dla nas najważniejsze.
Z pomocą tych materiałów chcieliśmy stworzyć ciepłe
wnętrza, których nie będzie chciało się opuszczać. Jednak
estetyka to tylko 50 procent. Trwałość, wraz
z konserwacją, jest najważniejsza. W hotelu panuje
ogromny ruch, stąd też potrzebowaliśmy materiałów
o dużej wytrzymałości, które byłyby w stanie oprzeć się
upływowi lat. Nie zastanawialiśmy się więc nad tym zbyt
długo. Było to dla nas jasne, że pod względem jakości nikt
nie może dorównać Porcelanosie.
W Vila-real por raz pierwszy odkryliśmy Krion® i zrobił na
nas duże wrażenie. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś
podobnego. Najbardziej jesteśmy dumni z nowej fasady
hotelu. Obecnie mamy zaszczyt być pierwszym hotelem na
wybrzeżu hiszpańskim z fasadą z Krion®.
Wiemy, że wzbór Porcelanosa Grupo był dobrą decyzją.
Wyniki mówią same za siebie. Nie tylko materiały, ale i
grupa profesjonalistów, z którymi pracowaliśmy, była na
najwyższym poziomie.

Jakie było największe wyzwanie tej przebudowy?
Podczas 43 lat historii hotelu nie było remontu o takim
zasięgu, jak ten. Obejmował wszystko: fasadę, salę jadalną,
sale wypoczynkowe, bary, wszystkie pokoje, łazienki,
basen, taras i kuchnię.
Wysoko postawiliśmy poprzeczkę. Tak jak to zrobiła
poprzednia generacja. Nie mogliśmy ich zawieść.
Modernizacja miała oddać cześć i sprostać wysokim
standardom instytucji, jaką jest hotel Don Pancho
w Benidormie i jego historia.
Nie było jednego, ale dwa wyzwania: pierwszym było
zrobienie generalnego remontu w ciągu sześciu miesięcy,
czyli w okresie trwania niskiego i średniego sezonu.
Włożyliśmy w to dużo trudu, przygotowania trwały
18 miesięcy, ale się udało, otworzyliśmy hotel nawet
tydzień przed planowanym terminem. Wykorzystaliśmy
ten tydzień, aby „dotrzeć” hotel (tak jak sie dociera
samochody) tylko z przyjaciółmi i rodziną, aby upewnić
się, że wszystko jest w doskonałym stanie zanim zostanie
otwarty dla gości. Był to program Dostrojenia. Z tego, co
wiem, tego rodzaju dotarcie nie miało wcześniej miejsca
w żadnym hotelu w naszym kraju. W naszym przypadku
był to sukces i wielka pomoc.

Drugim wyzwaniem było zachowanie charakteru hotelu.
Nie jest to łatwe, kiedy odnawiasz praktycznie wszystko.
Nasz obiekt zawiera tematykę aztecką i zawsze miał dużo
charakteru, nazwijmy tą „duszą”. Jest to coś niezwykle
cenionego wśród naszych gości. Nie mogliśmy tego stracić
pod żadnym warunkiem. Jednym z pierwszych komentarzy,
które usłyszałem od gościa hotelowego po ponownym
otwarciu było: „Wszystko jest nowe, ale hotel zachował
swój charakter i duszę”. Misja spełniona!
Myślę, że mój ojciec, którego niestety nie ma już wśród nas,
byłby dumny z tego, co udało nam się osiągnąć.
Wynik spełnił oczekiwania?
Odpowiadam zdecydowanym tak! Jesteśmy zachwyceni
rezultatem. Ale jest coś ważniejszego, niż nasz opinia i jest
to: co myślą nasi goście? Ich odpowiedź była jednogłośna:
Bardzo im się spodobało! Pozostało nam tylko sprawdzić
reakcje na forach społecznościowych. Dużo mówiono
na temat fasady. Co więcej, zrobiła duże wrażenie. Biały
basen, sala jadalna, taras, nowe sale wypoczynkowe
i nowe łazienki również bardzo się spodobały. Nie mogliśmy
zrobić lepszego wyboru designu i materiałów. Jesteśmy
bardzo zadowoleni. /

THE OPTIMIST

Legendarne miejsce

Na tętniącej życiem Hennessy Road w Hong Kongu pojawia się nowa restauracja z daniami
kuchni hiszpańskiej i materiałami Porcelanosa Grupo. Projektantka Rocío Martínez
Amoedo jest autorką wnętrza pełnego tekstur, geometrii i światłocieni w Chinach.
Texto: MARISA SANTAMARÍA.

Powyżej: kąt, z którego widać
zewnętrzny korytarz pokryty
dwoma materiałami ceramicznymi
odgrywającymi główną rolę
wewnątrz i obramowany donicami
z roślinami tropikalnymi. Duże szerokie
okna, zaprojektowane aby
zwiększyć ilość wpadającego światła
naturalnego, uzupełniają fasadę
z lakierowanego żelaza w tym samym
intensywnym zielonym kolorze jak
kafelki w korytarzu.
Po lewej: lampy nad barem zostały
wykonane na zamówienie.

Po prawej: fragment
eleganckich schodów.
Poniżej: żelazne łuki
i pergole dają oprawę
barowi, odgrywającemu
główną rolę z błyszczącym
pokryciem z zielonych
płytek położonych
w jodełkę z przodu.
Na następnej stronie:
salon na pierwszym
piętrze, gdzie intensywny
zielony „pawi” kolor
zostaje zrównoważony
w zestawieniu z ciepłymi
kratkami z drewna dębu
oraz bambusowymi
roletami dzielącymi
przestronne wnętrze.
Motywy botaniczne
i naturalistyczne zdobią
ściany, a podłoga pokryta
jest polerowanym
betonem; zbliżenie
geometrii drewnianej
podświetlanej ściany baru.

W

ostatnich latach hiszpański design zajmuje
coraz wyższe pozycje na świecie, a zwłaszcza w Chinach,
poprzez swoją kuchnię i wystrój wnętrz. Są to indywidualne
projekty o własnym charakterze, które nie śledzą trendów
ani ulotnych nurtów w modzie.
Hong Kong jest międzynarodowym centrum w ciągłym
ruchu, jego mieszanka kultur jest niemal porównywalna
z innymi wielkimi miastami, a dużą liczbę emigrantów
z różnych krajów odczuwa się wyraźnie w tym najmniej
chińskim mieście w Chinach. Hiszpanie i ich godne uwagi

projekty nie są wyjątkiem. To właśnie tu, na tętniącej życiem
Hennessy Road, we wrześniu została otwarta restauracja
The Optimist, nazwa przypominająca hiszpański styl życia
i bywania, radość życia i pozytywny sposób nawiązywania
znajomości i wspólnego spędzania czasu. To właśnie
przesłanie kulinarne i atmosferę odczuwa się w tym lokalu
gastronomicznym.
Smaki północnej Hiszpanii znajdują odzwierciedlenie
w oferowanych soczystych daniach, zwłaszcza w bogatym
menu potraw z ryb przygotowanych na grillu. Jest to

kuchnia serwująca produkty sezonowe, jak to określają
wspólnicy-założyciele Christian Talpo i Manuel Palacio,
którzy przeszli już przez wszystkie etapy „podboju”
Hong Kongu przy poprzedniej inwestycji, włoskiej
restauracji El Pirata. Wśród słów powtarzanych przez tych
przedsiębiorców, gdy opisują założenia tego projektu,
znajdują się: szacunek, autentyczność, uczciwość,
prostota. Są to słowa, które trudno powiązać z restauracją
odnoszącą sukces w dzisiejszych czasach, jednak
bezpretensjonalność w tym przypadku łączy się z wysoką

Na tej podwójnej stronie: drugie piętro, na którym kolor szarego kamienia i głęboki
błękit ścian przywołują morze, jego sekrety i legendy. Farba stosowana bez wstępnej
obróbki ujawnia niedoskonałości i charakter tekstury pierwotnych murów, które
kontrastują z delikatnymi płytkami ściennymi kuchni i paskiem, który ją obramowuje.
W strefie prywatnej i strefie baru dąży się do wzmocnienia kontrastów pomiędzy
poszczególnymi teksturami i zestawieniem zastosowanych materiałów, począwszy
od nieobrobionych cegieł i metali pokrytych mosiądzem wokół wyciagu aż po
delikatne rysunki na kafelkach (płytkach podłogowych i ściennych wokół kuchni)
Antique Silver 59,6x59,6 cm firmy Porcelanosa oraz białe wypukłe
płytki ceramiczne model Dover Spiga Caliza 31,6x90 cm firmy Porcelanosa.

jakością surowców oraz dbałością o klienta, co uwidacznia
się również w aranżacji wnętrza. W związku z tym Christian
i Manuel w swoich projektach stawiają zdecydowanie na
projektantkę Rocío Martínez Amoedo.
Kariera zawodowa Rocío zaczęła się w Londynie od
współpracy z GMW Architects. Po kolejnym etapie
w Madrycie tworząc projekty z Teresą Sapey, Pascua Ortega
i Touza Arquitectos, zaczyna pracę na własny rachunek
projektując między innymi wnętrza restauracji Lobby Market
i Lola&Co. W 2014 roku płynnie przechodzi do działalności

na kontynencie azjatyckim. Jej pierwszym projektem
w Azji była hiszpańska restauracja w Haikou z Ortiz León
Arquitectos, a następnie kontynuowała z Pirata Group
w Hong Kongu, w tym przy restauracji The Optimist.
W koncepcji aranżacji restauracji kryje się klucz, który
nadaje jej zdecydowanego charakteru - jest to oświetlenie.
Półmrok modulowany wspornikami w formie ażurowych
konstrukcji dających wrażenie tajemniczości, punkt
łączności z tradycyjnym orientalnym światłocieniem, oraz z
ceramicznymi wypukłościami powtarzającymi się w wystroju.

Rocío opowiada nam jak ocenia wynik i funkcjonalność
designu po upływie tych paru miesięcy i opisuje
atmosferę, którą stworzyła: „W The Optimist przenikają
się rzeczywistość i legenda, aby stworzyć miejsce
ponadczasowe, magiczne i nawiązujące do hiszpańskiego
charakteru, który nadaje mu nazwę. Legendy o jego
wędrówkach są genezą koncepcji, która zdefiniowała
przestrzeń i atmosferę tego unikalnego lokalu w mieście
takim jak Hong Kong, gdzie brakuje światła i wysokich
pomieszczeń, a przestrzeń jest prawdziwym luksusem. /

Po lewej: porcelanowa wentylowana
fasada o powierzchni 2508 m² z ukrytym
systemem zacisków firmy Butech wykonana
z porcelany technicznej dużego formatu
firmy Urbatek, model zaprojektowany
na zamówienie w tonacjach kremowych
i dwóch formatach: 59,6x120 i 29,7x120 cm.
Powyżej: przestronne lobby budynku.

PORCELANOSA GRUPO PROJECT

Budynek The Clare w Nowym Jorku
W jednej z najbardziej atrakcyjnych i ekskluzywnych dzielnic okręgu Manhattan,
Upper East Side, biuro Manuel Glas Architects zaprojektowało luksusowy apartamentowiec
z wykorzystaniem materiałów Porcelanosa Grupo zarówno na zewnątrz, z wentylowaną
fasadą firmy Butech i porcelaną techniczną firmy Urbatek, jak i wewnątrz, gdzie
ceramika firmy Porcelanosa i wyposażenie firmy Noken zdobią łazienki.

Od lewej do prawej:
taras na świeżym
powietrzu na jednym ze
wspólnych obszarów
apartamentowca The
Clare, który posiada
również salę fitness i
wspólny salon; pokój
dzienny, jadalnia i
kuchnia w jednym z
dupleksów budynku.
Balkony posiadają system
podniesionej podłogi
zewnętrznej firmy Butech
z ceramiki położonej
na wspornikach: model
Oxford Antracita
14,3x90 i 22x90 cm firmy
Porcelanosa.
Poniżej: salon, jadalnia
i kuchnia w typowym
apartamencie.

N

a terenie Manhattanu, w atrakcyjnej dzielnicy
Upper East Side, znajduje się budynek The Clare,
jeden z ostatnich projektów, w których wzięła udział
Porcelanosa Grupo.
Zaprojektowany przez Manuel Glas Architects
(glas-arch.com), jest to wysokiej klasy luksusowy budynek
o wysokości 19 pięter, posiadający 30 ekskluzywnych
apartamentów ze stylowym wystrojem wnętrz,
przestronnych i wytwornych: studia z trzema sypialniami
o powierzchni od 180 do 920 m² i penthaus o trzech
kondygnacjach z czterema sypialniami z wysokimi sufitami,
świetlikiem i tarasem.
Ze względu na swoje strategiczne położenie
przy 301 E 61st St i na duże okna, jednym z atutów
tego projektu są niesamowite widoki na miasto
Nowy Jork: w połowie drogi pomiędzy Central Park i East
River i obok mostu Queensboro. Widoki spotęgowane
nawet bardziej przez zewnętrzne balkony wyposażone
w system podniesionej podłogi firmy Butech
z ceramiki na wspornikach, model Oxford Antracita
firmy Porcelanosa.
Aranżacja wnętrz apartamentów The Clare jest prosta
i elegancka, z elementami w stylu przemysłowym i dużą

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara,
od lewej: łazienka przy
głównej sypialni, z płytkami
podłogowymi Carrara
Blanco Natural
59,60x59,60 cm i płytkami
ściennymi Carrara Blanco
Natural 59,60x120 cm
(wielkości sprzedawane
w USA) i wyposażenie firmy
Noken; pokój z widokiem
w The Clare; designerska
kuchnia zaprojektowana
przez biuro.

ilością naturalnego światła dzięki ogromnym oknom,
niektórym o wysokości pięciu i pół metra.
Zwraca uwagę wspaniały wystrój łazienek
zaprojektowany przez biuro, w których zastosowano płytki
podłogowe i ścienne firmy Porcelanosa inspirowane
klasycznym marmurem. Zarówno w przypadku podłóg,
jak i ścian, zdecydowano się na modele Carrara Blanco
Natural i Kali Crema, ten ostatni w beżowych tonacjach.
Porcelanosa Grupo jest też dostawcą wyposażenia
łazienek w postaci innowacyjnych rozwiązań firmy Noken,
a konkretnie blatu z wbudowaną umywalką z kolekcji Azor
o szerokości 46 centymetrów.
Firma Butech jest również obecna w projekcie
The Clare dzięki imponującej oprawie zewnętrznej.
Porcelanowa wentylowana fasada z ukrytym systemem
zacisków o powierzchni 2508 m² wykonana w całości
z porcelany technicznej firmy Urbatek o dużym formacie.
Jest to model specjalnie zaprojekowany dla tej
inwestycji w odcieniach kremowych i dwóch formatach:
59,6x120 i 29,7x120 cm. /
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Ekskluzywność w
wyjątkowej lokalizacji

Przepiękne zatoczki z krystalicznie czystą wodą, wieże obronne zwieńczające
imponujący zamek, brukowane uliczki i wiele możliwości spędzenia wolnego czasu
sprawiają, że Begur jest miejscem jak z filmu. To główny powód, dla którego deweloper,
Indemur Investment, z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży, wybrał tą wyjątkową
enklawę Costa Brava, aby wybudować tam Son Rich Residences (www.sonrichresidences.
com) - 55 ekskluzywnych willi z ogrodem i basenem znajdujących się w pobliżu
miejscowości Begur i posiadających najpiękniejsze widoki ze względu na położenie u stóp
góry, która dała nazwę tej inwestycji.
Zespół architektów z biura Obrein opracował projekt budynków o nowoczesnym
wyglądzie i płynnych liniach oraz doskonałych właściwościach pod względem ekologii
i efektywności energetycznej. Fasada wykonana przez firmę Butech łączy materiał
Krion® Snow White firmy Systempool oraz elementy X-Light firmy Urbatek i służy jako
obramowanie ogromnych okien wychodzących na Morze Śródziemne.
Wszystkie domy będą wyposażone w windę, klimatyzację najnowszej generacji
korzystającą z energii aerotermalnej i wysokiej jakości stolarkę zewnętrzną.
Do pozostałych wykończeń wybrano Porcelanosa Grupo jako wyłącznego dostawcę.
Wyróżniają się wśród nich, między innymi, podłogi z naturalnego drewna z modelu
Mini Eden oraz panele zewnętrzne Styledeck Plus Brown dla strefy basenu, oba
produkty firmy L’Antic Colonial. Kuchnie zostały zaprojektowane przez firmę Gamadecor
z gamy Premium Collection; wybrano urządzenia sanitarne marki Noken oraz płytki
ścienne do łazienek z firmy Porcelanosa i Urbatek. /

1. Widok z boku domu,
z krawędziami dużego formatu,
spotęgowanymi przez jasność,
jaką daje Krion® Snow White
firmy Systempool.
2. Fasada z widokami na
morze i basen bez krawędzi ze
strefą do opalania wykończoną
zewnętrznymi panelami
Styledeck Plus Brown
210x14,4x2,2 cm firmy L’Antic
Colonial.
3. Salon z jadalnią, w którym
zwracają uwagę duże wycięcia
ze spektakularnymi widokami na
morze. Część wewnętrzna
i zewnętrzna zostały ujednolicone
za pomocą tego samego
wykończenia podłogi
o różnych teksturach z porcelany
technicznej nie emaliowanej
Neo firmy Urbatek.
4. Łazienka zaprojektowana
z elementami firmy Noken, takimi
jak baterie umywalkowe
i deszczownica z kolekcji
Lounge.
5. Kuchnia Porcelanosa
Premium zaprojektowana przez
specjalistów z firmy Gamadecor.
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PROJE CT S / M L3 E V O L U C I Ó N

ML3 An evolved building in
the heart of Lezkairu
37+26 are two numbers that are meaningless on their own, but if we say that they
correspond to the floor area in squares metres of a huge dining room to which a terrace
of a further 26 metres is added, things look quite different. This is the idea of the ML3
Evolución development – two-, three-, and four-bedroomed dwellings with evolved
spaces that can adapt to each time of the day and each season of the year.
For the third stage of this development, located in Lezkairu, Pamplona’s latest
benchmark district, Construcciones Muroa (muroa.com) selected materials from
Porcelanosa Group to give shape to its innovative spaces again, as it did for the two
previous stages: Muroa Lezkairu – already completed – and Muroa Lezkairu 2 – in an
advanced stage of construction. Thus, ML3 will boast large-size ceramic parquet tiles
by Porcelanosa; Emotions kitchens, by Gamadecor – with Snow White Krion®
worktops and comprehensive bathroom fittings by the Noken and Systempool firms.
There will also be the possibility of choosing among several cladding tiles for these spaces
from the Rodano, Dover, Barbados, Safari and Carrara series, by Porcelanosa. /

1

4

3

1. ML3 Evolución is located in the
most exclusive area of Lezkairu, in
front of Pamplona’s Tennis Club.
2. The dwellings merge with
the terraces that are equipped
with fixed and mobile decorative
elements so each owner can
choose their perfect level of
sunlight and privacy.
3. In Muroa Lezkairu 2, there are
different colours available for two
types of porcelain stoneware
parquet: the Ascot or the Oxford
series, by Porcelanosa.
4. Floors in ML3 Evolución can
be done either in Ascot or
Chelsea ceramic parquet, also
by Porcelanosa.
5. Emotions kitchen, by
Gamadecor, an open, bright
and integrated space. The sink
merges with the worktop thanks
to Krion®, by Systempool.
6. A bathroom in Muroa Lezkairu
2, combining warm colours
and textures with subtle and
harmonious forms. It is available
in 20 different ceramic tiles from
the Rodano and Dover series,
by Porcelanosa. Systempool
is the brand that created
the Ecoefficient thermostatic
shower column with rain-effect
shower head, the RAS – Krion®
Bath shower tray, the RAS –
Krion® Bath floor-mounted
washbasin, the RAS – Krion®
Bath bathtub, the Attica 9
shower screen and the Bend
shower column. The tapware and
the mirror are by Noken.
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Technologia,
energooszczędność i
nowoczesność
1

2

Nie wystarczy posiadać luksusowy dom o nowoczesnym designie i wyjątkowej
jakości, jak jest w tym przypadku, ale dodatkowo kupujący w XXI wieku,
odpowiedzialny i dbający o środowisko naturalne, szuka właściwości jak najbardziej
przyjaznych środowisku, tak aby cała niezbędna stosowana technologia miała jak
najmniejszy wpływ na otoczenie, w którym w końcu będzie mieszkał. Zdając sobie
sprawę z tej nowej rzeczywistości
społecznej, firma deweloperska
Consulcop3C zaprojektowała
El Mirador de Fresno Norte
jako ekskluzywną inwestycję
czterech domów jednorodzinnych
z certyfikacją energetyczną A
(najwyższa możliwa) w jednym
z najbardziej atrakcyjnych obszarów
wspólnoty autonomicznej Madrytu:
obok Hiszpańskiego Królewskiego
Towarzystwa Jazdy Konnej Club de
Campo i nowych pól golfowych w La
Moraleja. Objęta koncepcją Green
Luxury Homes (luksusowych domów
budowanych z poszanowaniem
środowiska i spełniających standardy
PassivHaus), inwestycja posiada
izolację ciągłą wzmocnioną na
fasadzie i sufitach, wentylowaną

1. Wygląd zewnętrzny domów
z wentylowaną fasadą pokrytą
naturalnym kamieniem.
Tarasy w ogrodzie oraz płytki
ścienne w prywatnym basenie to
model Ston-ker Arizona Caliza
firmy Porcelanosa.
2. Salon na parterze z parkietem
ceramicznym Par-ker London
Grey 29,4x120 y 19,3x120 cm
firmy Porcelanosa.
3. Gamadecor zaprojektuje
kuchnie w różnych kolorach,
z blatem, strefą między szafkami
i wbudowanym zlewozmywakiem,
wszystko wykonane z Krion®
Snow White firmy Systempool.
Natomiast płytki podłogowe to
model Ferroker 44,3x44,3 cm
firmy Venis, w kolorze aluminium
lub niklu.

3
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MICRO-STUK design
PORCELANOSA presents a seamless cement finish
featuring elegance and superior durability

PREMIUM wall covering for the new Architecture
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4. Łazienka główna z blatem Kole
150 Krion® firmy Systempool,
dolną szafką z modelu Wind
Roble Cacao (lub podobny)
firmy Gamadecor, kranem
jednootworowym Acro-N
Open firmy Noken, podwieszaną
toaletą i bidetem Forma firmy
Noken, wanną z hydromasażem
Minimal XL firmy Noken,
płaskim brodzikiem prysznicowym
Land i szklanym panelem
Silke 9, oba firmy Systempool
i baterią prysznicową
z termostatem sterowanym
elektronicznie oraz prysznicem
z modelu Smart.
5. Pokój z parkietem
ceramicznym Par-ker London
Nogal 29,4x120 y 19,3x120 cm
firmy Porcelanosa.
6. Łazienka na parterze z szafką,
blatem i umywalką z kamienia
firmy L’Antic Colonial, baterią
jednootworową Urban firmy
Noken, toaletą Acro Compact
firmy Noken, brodzikiem Land
i szklanym panelem Yove, oba
firmy Systempool i prysznicem
z termostatem Urban firmy
Noken.

4

6

5

fasadę, okna z podwójnymi szybami i komorą powietrzną
wypełnioną gazem argon, automatyczną wentylację,
panele fotowoltaiczne pokrywające 60% zapotrzebowania
na energię elektryczną w domu, oświetlenie LED, system
klimatyzacji i ACS przechwytujący energię geotermiczną
rozprowadzaną po ocieplanej podłodze za pomocą
klimakonwektorów, zaawansowaną automatykę domową
sterowaną przenośnymi urządzeniami itp.
Położone na prywatnych, odrębnych działkach
o powierzchni ponad 500 m² z ogrodem, tarasami
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i prywatnymi basenami z miejscem do opalania,
każdy z czterech domów ma wielkość do 483 m²
i obejmuje trzy piętra.
Porcelanosa Grupo jest dostawcą wszystkich
płytek podłogowych i ściennych zarówno do położenia
wewnątrz, jak i na zewnątrz (rektyfikowanych o dużym
formacie), jak również elementów wyposażenia łazienek
(firmy Noken) na każdym piętrze, oferując właścicielom
możliwość wykończenia według uznania wybierając
wśród wielu opcji dostępnych na stronach internetowych
inwestycji: elmiradordefresnonorte.com. Kuchnie zostały
zaprojektowane przez zespół profesjonalistów
z firmy Gamadecor, z blatami, strefą między szafkami
i wbudowanym zlewozmywakiem, wszystko wykonane
z Krion® Snow White firmy Systempool. /
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POR CE LA NOS A E X P E R I E N C E

Wizyty zaprojektowane
przez i dla
profesjonalistów

Po lewej: zdjęcie
grupowe deweloperów.
Poniżej: zwiedzanie
obiektów Porcelanosa
Grupo w Vila-real.

Pod nazwą Porcelanosa Experience, 29 i 30 września Porcelanosa
Grupo zorganizowała konferencję w swojej głównej siedzibie w Vila-real
w celu pokazania 70. deweloperom swoich najnowszych rozwiązań, ale
również udogodnień i zalet pracy z międzynarodową firmą tego kalibru:
indywidualne katalogi, narzędzia marketingowe i komunikacji lub infografiki
projektów z wybranymi wykończeniami, by wymienić tylko kilka przykładów.
Pod patronatem Asefa Seguros, Bizionar i Uponor, we współpracy
z Asprima, podczas konferencji dyrektorzy handlowi największych firm
deweloperskich w Hiszpanii i Portugalii mieli możliwość zwiedzenia
ekspozycji poszczególnych firm Porcelanosa Grupo, jak również obejrzenia
zakładu produkcji ceramiki, aby zobaczyć z pierwszej ręki osiągnięcia
technologiczne firmy w zakresie produkcji. Dodatkową atrakcją dla
profesjonalistów była pełna energii i inspirująca prelekcja prowadzona przez
trenera i wykładowcę Victora Küppers.
Wydarzenie to zostało przyjęte przez gości z takim entuzjazmem, że
zaplanowano już drugie spotkanie: II Porcelanosa Experience odbędzie
się w dniach 2 i 3 marca 2017 r. i wystąpi na nim biznesmen, profesor,
wykładowca i trener Emilio Duro. /

Motywacyjna prelekcja
Victora Küppers

Dyrektorzy handlowi
najważniejszych firm
deweloperskich
w Hiszpanii i Portugali
zwiedzili zakład produkcji
ceramiki, aby poznać
osiągnięcia technologiczne
Porcelanosa Grupo
w zakresie produkcji.

„Nazywam się Victor Küppers. Urodziłem się 23
maja 1970 r. w Eindhoven (Holandia). Dzielę życie
pomiędzy Camprodon i Barcelonę. Dziękuję Bogu
każdego dnia. Moje ulubione zdanie to: „Niech
nikt nigdy nie przyjdzie do ciebie, by odchodząc
nie czuł się trochę lepiej i bardziej szczęśliwy” - to
list przewodni byłego dyrektora, który postanowił
zajmować się szkoleniami z powołania. Po tym
wstępie nastąpiło przedstawienie wielu wyników
badań, przytaczanie wypowiedzi mądrych osób
i na koniec zachęta do bycia szczęśliwym. Aktualnie
Victor Küppers zajmuje się dawaniem wykładów na
temat motywacji, entuzjazmu i pasji, tak jak to zrobił w
ramach pierwszej konferencji Porcelanosa Experience.
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PORCELANOSA NA ŚWIECIE
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1. Showroom Porcelanosa Grupo w Champagne-au-Mont-d’Or (Francja). 2. Sklep w mieście Panama (Panama).

PORCELANOSA NA ŚWIECIE

POLSKA

BIAŁYSTOK
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434
BIELSKO BIAŁA
ADARI
Piekarska 20
T: +48 33 822 0449
F: +48 33 822 0449
P.H.U. CERAMED
Piekarska 163
T: +48 33 829 8770
F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ
CERMAG POZNAŃ
(BYDGOSZCZ)
ul. Łęczycka 14
T: +48 52 348 93 43
F: +48 52 348 93 54
CZĘSTOCHOWA
P.H.U. FUGA
ul. Krakowska, 45
T: +48 343682944
F: +48 343682944
GLIWICE
ADARI
Dojazdowa 1
T: +48 32 232 2155
F: +48 32 232 2155
ART CERAMIKA
Kujawska 100
T: +48 32 339 8200
F: +48 32 339 8209
SANIMEX
ul. Łabędzka 24
T: +48 32 270 8029
GORZÓW WLKP
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
ul. Żwirowa 41 A
T: +48 95 721 41 08
F: +48 95 721 41 08
STEMAR
ul. Mała 5
T: +48 95 720 45 55
KALISZ
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
ul.Skarszewska 42/1
T: +48 62 502 10 15
F: +48 62 502 20 66
KATOWICE
ADARI
ul. Rozdzieńskiego, 188
T: +48 32 258 9574
F: +48 32 258 9574
MAX FLIZ
Aleja Walentego
Roździeńskiego, 191
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
T: +48 32 735 27 14
KIELCE
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG
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
ŁÓDŹ
CERMAG SP ZOO
ul. Brukowa 15B
FUMINO
ul. Lipowa 77
T: +48 426373767
GRES
ul. Wigury 7
T: +48 0814 450 301
LUBLIN
AND-BUD
ul. Fabryczna 2
T: +48 081 469 9617
EGEN
Smoluchowskiego 1b 20-474
T: +48 81 441 58 42
F: +48 81 441 80 74
OLSZTYN
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
POZNAŃ
CERMAG POZNAŃ
ul. Glogowska, 248
T: +48 61 835 97 50-54
F: +48 61 830 23 78
STEMAR
ul. Dabrowskiego 496
T.: +48 61 642 58 02
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
SŁUPSK
SŁUPSK - GRESMAX
ul.Słowackiego 46
T: +48 59 843 4153
F: +48 59 843 4153
SOPOT
CERMAG POZNAŃ (SOPOT)
Al. Niepodległości 942
T: +48 58 550 4235
F: +48 58 550 5459
SZCZECIN
STEMAR
ul. Derdowskiego 8
T: +48 91 453 17 82
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Ks. Bogusława x 2/2

T: +48 91 434 00 48
F: +48 91 434 07 35
TARNOBRZEG
AND-BUD
ul. Kopernika 32
T: +48 015 823 0148
WARSZAWA
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
WROCŁAW
CERMAG SP ZOO (WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: +48 717 820 021
F: +48 717 820 031
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809

HISZPANIA

A CORUÑA
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 Sofia/ Varna
BYELORUSSIA 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/
Cuenca
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/ Fleuryles-Aubrais/ 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/ SaintEtienne/ Saint-Péray/ St Jouan
des Guerets/ Tigery/ Toulouse/
Tourville la Rivière/ Vannes/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
FRENCH GUIANA Cayenne
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 Accra
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/
Montesilvano/ 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 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
REPUBLIC OF KENYA Nairobi

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
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
Abu Dhabi/ 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

Nowe muzeum designu w Londynie

Dawny Commonwealth
Institute (budynek
w większej części
uważany jest za
Dziedzictwo Kulturowe)
został po mistrzowsku
przebudowany przez
Rema Koolhaas i Johna
Pawson, którym udało się
zharmonizować oryginalną
konstrukcję z lat 60.
i współczesny design.

Była siedziba Commonwealth Institute, zbudowana
w latach 60. w dzielnicy Kensington, stała się nowym
Design Museum w Londynie.
Przebudowa miała miejsce z inicjatywy Terence Conran,
promotora również pierwotnego projektu budynku nad
brzegiem Tamizy, który z czasem stał się zbyt mały, aby
pomieścić całą działalność muzeum, ale który od teraz
będzie miał nowe zastosowanie jako centrum operacyjne
biura Zaha Hadid Architects, kierowanego przez Patrika
Schumacher.
Biuro architektoniczne Rem Koolhaas (OMA) –
z Reinierem de Graaf jako koordynatorem projektu – oraz
biuro architekta i projektanta Johna Pawson wspólnie
opracowały modernizację nowej siedziby i stworzyły
czworokątny obiekt z trzema kondygnacjami, które
spotykają się na pełnym światła dziedzińcu wewnętrznym.
Wygląd dziedzińca to dzieło znanego hiszpańskiego
projektanta Fernando Gutiérrez.
Spośród 3000 prac składających się na kolekcję, na stałe
wystawionych jest około 1000, których tematyka skupia się
na interakcji pomiędzy projektantem, producentem
i użytkownikiem: „Designer, maker, user”. To istotna relacja,
która sprawia, że projektowanie pozostaje podstawową
wartością dla innowacji przedmiotów i wnętrz otaczających
nas w życiu. Ekspozycja obejmuje od najbardziej prostych
przedmiotów codziennego użytku aż po najbardziej
zaawansowane projekty architektoniczne i inżynieryjne,
poprzez aranżacje wnętrz, modę, formaty graficzne,
audiowizualne i ewolucję narzędzi cyfrowych wspólnego
użytku.
„Design Museum ma na celu stać się Tate Modern
designu” - deklaruje Deyan Sudjic, dyrektor nowego
muzeum designu i projektantów z całego świata. /
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