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30 WYWIAD Luis Vidal, na czele jednego z najpotężniejszych studio
w kraju, mówi nam o swojej współpracy z Noken i przedstawia nam
swoje nowe – i zawsze odpowiedzialne – projekty.
36 CATALEYA PHASE 2 Kompleks mieszkaniowy między Marbellą
i Esteponą, z dużymi ogrodami i materiałami z Grupo.
42 NAJLEPSZY NA ŚWIECIE HOTEL Znajduje się on w Meksyku
i w jego łazienkach znajdziemy elementy firmy Noken.
48 NAGRODA PRITZKERA 2017 Katalońskie studio RCR Arquitectes
(Rafael Aranda, Carme Pigem & Ramón Vilalta) zdobywa najbardziej
prestiżową nagrodę w swojej dyscyplinie, a my mówimy Ci jakie były
tego powody.
54 XXIV-TE TARGI PORCELANOSA GRUPO Prawie 14.000 m²
powierzchni wystawowej, osiem firm i wszystkie trendy w sektorze.
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64 SPECJALNIE Z WIELKIEJ BRYTANII Cztery studia opisują
nam swoje najbardziej reprezentacyjne prace, aby dowiedzieć
się, z pierwszej ręki, co dzieje się po drugiej stronie Kanału La Manche.
74 PROJEKT W NIGERII Luksusowe mieszkanie w Lagos
szczyci się swoimi ogrodami, ogromnymi oknami i materiałami
z Grupo Porcelanosa.
80 RAMSES. LIFE BY STARCK Mityczna restauracja w Madrycie
zmienia skórę i, ponownie, stawia na genialne pomysły
płodnego, francuskiego projektanta Philippe Starck; również wykonane
z materiałów Porcelanosa.
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84 MATERIALNE BOGACTWO Dekorator Lorenzo Castillo uwielbia
szczegóły, które dostarczają elegancji przestrzeniom, takie jak okazałe
tkaniny i dywany, dzięki którym wzmacnia osobowość pomieszczeń.
88 BLUE DIAMOND RESORTS Pięć nowych hoteli uzupełnia portfolio
firmy specjalizującej się w Karaibach.
94 PRETTY BALLERINAS Przeprowadzamy wywiad z Úrsula
Mascaró, właścicielką i duszą kreatywną firmy obuwniczej,
oraz odkrywamy wnętrza jej butików, z posadzką firmy Urbatek.
98 WITRYNA Z KRION® W nowym, paryskim butiku słynnego
cukiernika, Christophe Michalak, wyróżnia się chłodzona witryna
wykonana na miarę z solid surface firmy Systempool.
98 NOOR ISLAND Prestiżowe studio 3deluxe stworzyło
rewolucyjny projekt w Emiratach Arabskich i wybiera KRION®,
aby nadać mu kształtu.
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103 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
106 BĘDZIE MOWA O... Filharmonia nad Łabą w Hamburgu,
stworzona przez szwajcarskie studio Herzog & de Meuron.
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Talent i powołanie

Grupo Porcelanosa pozostaje liderem w tym niezwykle
ważnym sektorze, dzięki swojej technologii, kreatywności i wizji
przyszłości ośmiu marek, które wchodzą w jej skład i pieczęci
jakości, która je charakteryzuje.
Jesteśmy liderem dzięki wszystkim profesjonalistom, którzy odnaleźli
w naszych produktach najlepsze odpowiedzi na swoje potrzeby.
Mówimy o architektach, projektantach lub deweloperach; wszystkich
klientach i przyjaciołach znających jakość materiałów, projektów
i elementów, które pozycjonują i poręczają za nas.
To dla nich stworzyliśmy Nagrody Porcelanosa Grupo
w Dziedzinie Architektury i Aranżacji Wnętrz, których
10-ta edycja była obchodzona podczas galowej kolacji w Palacio
de la Bolsa w Madrycie.
Wraz z nimi, przybyłymi z różnych zakątków świata, świętujemy
XXIV-te Targi Międzynarodowe w Dziedzinie Architektury
Ogólnej i Aranżacji Wnętrz w siedzibie Grupo, w Vila-real;
spotkanie, które jest już kamieniem milowym w branży.
Chcemy podzielić się z nimi wszystkimi niniejszym numerem
Lifestyle by Porcelanosa, gazetą, która określa naszą
pasję i przesłanie.

W YS T RÓJ WNĘ T R Z

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IŚ CI
Nuria Blanco
ARTYSTA

„Niekonwencjonalna” estetyka

N

ie uważam się za ceramika, chociaż
od trzech lat mam własną markę
serwisów stołowych, lecz za artystę,
który wybrał ceramikę, jako nowy materiał
do rysowania. Wcześniej był to papier, płótno
lub aparat fotograficzny. Najcudowniejsze
w malowaniu na ceramice jest to, że możesz
dotrzeć do wszelkiego rodzaju publiczności;
nie wszyscy kupują sobie obraz, ale na pewno
kupują serwis stołowy. Dlaczego? Ponieważ
jest on używany. Lubię tworzyć przedmioty
codziennego użytku, z którymi żyje się z dnia
na dzień, przenosić mój świat na stół, aby
przeobraził się on w malowidło, gdzie wszyscy
stołownicy zaproszeni są do zabawy i do tego,
aby zostali oni zaskoczeni. www.nuriablanco.es

Projektant Jaime Hayon jest twórcą innowacyjnego
wystroju wnętrz nowego, pięciogwiazdkowego
hotelu Barceló Torre w Madrycie. Dzięki
nowoczesnemu i niekonwencjonalnemu projektowi,
każdy jego szczegół został zaprojektowany
w całości przez madryckiego artystę: od mebli,
aż po lustra, nie zapominając o nietypowym
niedźwiedziu w holu. „Zająłem się w zupełności
stworzeniem bardzo wyjątkowej i niepowtarzalnej
przestrzeni, która przedstawia nową wizję Hiszpanii,
wizję oddaloną od tradycyjnej estetyki. Oprócz tego,
że się tu urodziłem, dla mnie, Madryt jest symbolem
różnorodności i bogactwa hiszpańskiego”.
W ten sposób, Hayon opisuje inspirację, która
sprawiła, że wybrał on fotografów Klunderbie, aby
dostarczyli dzieła, które wiszą tu teraz na ścianach,
a także marki europejskie do udekorowania pokoi
i pomieszczeń (Fritz Hansen, Tradición, Gubi, Arflex,
Cassina, BD Barcelona i Parachilna).
www.hayonstudio.com

W CENTRUM
WSZYSTKIEGO
Znajdujący się na Placu
Hiszpańskim, tuż obok
ulicy Gran Vía, hotel
posiada 258 pokoi
i jedną z najbardziej
uczęszczanych
restauracji
w stolicy: SOMOS,
z dwiema ofertami
gastronomicznymi,
jedną w ciągu
dnia i drugą w nocy.

MEKSYKAŃSKA INSPIRACJA. Kolorowe kaktusy
na niniejszym serwisie stołowym ożywią każdy
stół i okazję.

NOTATKI GENIUSZA
Notatnik Fantasyland stanowi część
projektów, dzięki którym Christian Lacroix
pragnie nadać koloru nadchodzącemu
latu. Chodzi tu o piękną kompozycję, która
zaprasza do odkrywania, strona po stronie,
różnych stylów, epok i miejsc. W tej samej
kolekcji zeszytów francuskiego projektanta
znajdziemy również martwe natury,
wymyślone lasy, a nawet dziwne bestiarium.
www.christian-lacroix.com

NIEZWYKLE KOLOROWE NOTATKI. Twórczy projektant francuski,
który jest w stanie zaprojektować zarówno fular, jak i tapetę, opracował serię
notatników, które nie mogą pozostać niezauważone.

SZTU K A

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IŚ CI
Anne Barthe

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY I RELACJI
Z KLIENTAMI W GALERII MARLBOROUGH

Krzesła dla miasta

W

Rzemieślnicy meksykańscy z Chiapas, Oaxaca,
Jalis-co, Hidalgo, Puebla, Estado de México
i Nayarit stworzyli nową interpretację czterech
emblematycznych dzieł marki Roche Bobois.
Niniejszy projekt współpracy – pomiędzy marką
mebli i Turismo de México – został nazwany
L’Artesanía de vivir i łączy w sobie francuską
sztukę dekoracyjną z meksykańskim folklorem,
mając na celu nadanie wartości temu ostatniemu
i, jednocześnie, uświadomienie społeczeństwa
o tradycjach, historii i zwyczajach meksykańskich.
W ten sposób, krzesła Loop i Ava udekorowane
są wielokolorowymi, plecionymi tkaninami; krzesło
Lully haftami krzyżakowymi i tkanymi materiałami;
a fotel Florian, wykwintnymi oraz wytłaczanymi
złotem lub srebrem haftami. www.roche-bobois.com

bieżącym roku obchodzimy bardzo
specjalny moment, 25-tą rocznicę
galerii Marlborough w Madrycie,
która została zainaugurowana wystawą
Francisa Bacona w 1992. Była to jedna
z pierwszych galerii międzynarodowych,
która postawiła na hiszpański rynek i, od tego
momentu, stanowiła drzwi wejściowe dla
takich słynnych nazwisk jak: Richard Estes,
Magdalena Abakanowicz, Auerbach, Kitaj,
Paula Rego… W Hiszpanii reprezentujemy
Antonio López, Manolo Valdés, Juan
Genovés, Soledad Sevilla i Luis Gordillo.
Jakość i ilość talentu jest tak ogromna,
że może onieśmielać, ale zawsze nalegam
na to, że sztuka jest dla wszystkich,
że galeria jest otwartą przestrzenią, zarówno
dla kolekcjonerów, jaki i odwiedzających.
Posiadamy dzieła graficzne od 400 euro
i oryginalne dzieła od 3.000 euro. Od
momentu nabycia swojego pierwszego
dzieła, możesz już uznawać się za
kolekcjonera, ponieważ to w tym momencie
sztuka uzależnia Cię i nie pozwala odejść.

RZEMIOSŁO FRANCUSKIE
Od góry do dołu, Loop Naturaleza Fractal
autorstwa rzemieślnika Gregorio Barrio
z Jalisco, Floriana Brocado Maya,
Angélica Leticia Gómez Santis z Chiapas.
Z lewej, Ava El Chamán, zaprojektowana
przez Lucasa Castro z Jalisco.

PRZEKONUJĄCY
PROJEKT
Niniejsze dzieło
z niebieskiego szkła,
autorstwa fińskiego
artysty Harri Koskinen,
będzie obecne na
wystawie Utopia Now.

NADCHODZI WE WRZEŚNIU. Zenda 2 to nazwa
niniejszego dzieła Alfonso Albacete, obecnego
na wystawie, która rozpocznie się 14 września
i przedłuży się do 21 października.

Zdjęcia: Sergio Urbina.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU
STULECIA! W celu upamiętnienia 100 lat swojej niepodległości, Finlandia
przygotowała różne uroczystości, święta i wystawy, wśród których znajduje
się: Utopia Now, w muzeum Design Museum w Helsinkach (do 31
grudnia),100 szklanych przedmiotów, w Fińskim Muzeum Szkła
(The Finnish Glass Museum) w Riihimäki (do 11 września) i Eliel
Saarinen, w Laituri, w Helsinkach (do 30 września).

W H E R E L U X U RY B E G I N S , D I S C O V E RY AWA I T S
I N R I O D E J A N E I RO .
Step into a world of the exceptional at Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro
B R A Z I L • C H I N A • I N D O N E S I A • I TA LY • P U E R T O R I C O • S PA I N • V E N E Z U E L A
granmelia.com

ARCHIT E K T URA

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IŚ CI
Renzo Piano
ARCHITEKT

Sen Gaudiego
Casa Vicens otwiera swoje drzwi dla publiczności tej jesieni,
aby pokazać naturalne elementy, które zainspirowały młodego
architekta, który marzył o niemożliwych rozmiarach. Wydaje
się nie do pomyślenia, że ten modernistyczny budynek,
pierwszy, który został zaprojektowany przez Gaudiego
w Barcelonie i który ukryty jest dziś dzień wśród olbrzymich
budynków dzielnicy Gracia, powstał jako letni dom rodziny
Vicens. W 1885 roku, kiedy zakończony został projekt,
ani Villa de Gracia, w której się on znajdował, nie stanowiła
części hrabiowskiego miasta, ani młody Antoni Gaudí, mający
wtedy 31 lat, był geniuszem architektury, którego dziś dzień
wszyscy znamy. Był on prywatną rezydencją do 2014
roku, kiedy to został nabyty przez bank andorski MoraBanc
i musiało minąć 130 lat, aż ósmy budynek znajdujący się na
liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości Unesco mógł być
zwiedzany. Rehabilitacja i odrestaurowanie przeprowadzone
zostały w ramach badań architektonicznych studio Martínez
Lapeña-Torres Arquitectos i Daw Office, gdzie celem ich planu
muzealnego jest zachowanie i odzyskanie dzieła Gaudiego.
www.casavicens.org

www.centrobotin.org

DZIEŁA
ARCHITEKTONICZNE
Juan i Paloma Garrido,
którzy kontynuują w Garrido
Gallery z linią artystyczną
zapoczątkowaną przez ich
zmarłego ojca, wielkiego
jubilera, Damiana Garrido,
wracają z nową i limitowaną
edycją geometrycznych oraz
architektonicznych dzieł.
www.garridogallery.com

TALL MINERAL COMMODE Limitowana
Edycja 6 sztuk. Metal pokryty warstwą niklu
i wnętrzem z orzecha (125 cm długości x 40 cm
szerokości x 153 cm wysokości).

Zdjęcia: Belén de Benito.

Zdjęcia: Pol Viladoms.

REHABILITACJA
W celu
odrestaurowania
budynku, zostały
zbadane różne techniki
budowlane użyte przy
jego budowie,
w celu przestrzegania
wymagań budynku
wpisanego na
listę Narodowego
i Światowego
Dziedzictwa Unesco.

O

dnośnie niedawnego otwarcia
Centro Botín w Santander, swojego
pierwszego projektu w Hiszpanii,
odznaczony nagrodą Pritzker, Renzo
Piano wskazał w rozmowie z architektem
Richard Ingersoll: „Niniejsze nowe objętości
są jak statki kosmiczne, które dopiero
co wylądowały. Nie chcieliśmy wywołać
wrażenia obszernej wielkości lub arogancji
i zdecydowaliśmy się ograniczyć projekt
do rozmiaru 6.000 m². Szukaliśmy innego
efektu, celu, który, z drugiej strony, nasyca
większą część pracy mojego biura: blasku
i lekkości. Dlatego też utrzymaliśmy budynek
podniesiony nad ziemią, aby ludzie mogli
swobodnie pod nim chodzić, aż do jego
brzegu. Następnie zaokrągliliśmy jego rogi,
tworząc w ten sposób ciągłe pokrycie,
które pokrywa budynek od środka, aż
po dach, w taki sposób, aby światło
było bardziej rozproszone pod obiema
obiętościami, ponieważ zaokrąglone
powierzchnie dolnej części przyciągają
światło, aby zaokrąglone powierzchnie
dziobu tego rodzaju statku, który stanowi
budynek, odbijały się w wodzie. Projekt
przypomina teraz statek, który został
przełamany na pół i podniesiony nad ziemią.

DANIA GŁÓWNE. Centro
Botín przedstawi pierwszą
wystawę Carsten Höller
w Hiszpanii; inną, dotyczącą
rysunków Goyi przy
współpracy z muzeum
Prado i wybór kolekcji sztuki
Fundacji Botín.

P R E M I E RY

Porcelanosa wzmacnia swoją pozycję w Ameryce Łacińskiej
W marcu ubiegłego roku Grupo Porcelanosa
zainaugurowała showroom w Bogocie, podczas
specjalnego wydarzenia, w którym wzięło udział
ponad 400 osób i które było prowadzone przez
znajdującą się na czasie parę: Isabel Preysler
- ambasadora marki i Mario Vargas Llosa zdobywcę nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
Nowy sklep, włączony do programu Porcelanosa
Associate, jest kamieniem milowym dla firmy
z Vila-real, ponieważ jest on pierwszym takim
sklepem na terenie Kolumbii, a także wzmacnia
pozycję Grupy w Ameryce Łacińskiej.

W otwarciu nowej przestrzeni o powierzchni
350 m², znajdującej się na ulicy 85, w pobliżu
Carrera 11 (dwóch najbardziej ruchliwych
i najważniejszych dróg w stolicy Kolumbii),
uczestniczyli, m.in.: Silvestre Segarra
i Mª José Soriano, odpowiednio wiceprezes
wykonawczy i dyrektor naczelny Porcelanosa;
Mauricio Gómez, wspólnik marki w Bogocie;
Andrés Pastrana, były prezydent Kolumbii,
oraz duża liczba ministrów, ambasadorów
i biznesmenów z kraju.

KOLUMBIJSKI DUCH
Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od
lewej, Isabel Preysler
- ambasador marki
Porcelanosa - podczas
photocall wraz z Mario
Vargas Llosa; para pozuje
z Andresem Pastrana,
byłym prezydentem Kolumbii
(z lewej strony na zdjęciu),
Mauricio Gomezem,
wspólnikiem marki
w Bogocie, i Silvestre
Segarra, byłym
wiceprezesem
wykonawczym
w Porcelanosa (z prawej
strony na zdjęciu).

PREM IE RY

¿Te gusta conducir?

Obecny w Guadalajarze
Carlos Baute, Nieves Alvarez, Alejandra Silva i meksykańska aktorka
Aislinn Derbez byli specjalnymi gośćmi podczas otwarcia nowego sklepu
Grupo Porcelanosa w Guadalajarze, w Meksyku. Na wieczornym przyjęciu,
w którym wzięły udział setki osób, uczestniczyła również hiszpańska
delegacja na czele z dyrektorami Porcelanosa Grupo: Silvestre Segarra
i Mª José Soriano, którzy towarzyszyli Alfredo Enríquez, dyrektorowi
naczelnemu Porcelanosa w Meksyku, i Juanowi Carlosowi Gómez
oraz Barbarze Cortes, wspólnikom Grupy w Guadalajarze dzięki
programowi Porcelanosa Associate.

EKSKLUZYWNA EKIPA
Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, od
lewej, Carlos Baute, Nieves
Álvarez, Alejandra Silva
i Aislinn Derbez; nowy sklep
w Guadalajarze; i wspólnicy
Grupo Porcelanosa wraz
z ekskluzywnymi gośćmi.

Nowa Porcelanosa Associate
w Cebú, na Filipinach
Znajdujący się w Design Center w Cebu, w mieście na Filipinach
usytuowanym na wschodnim wybrzeżu wyspy o tej samej nazwie, nowy
showroom Grupy Porcelanosa posiada 200 m² powierzchni handlowej,
na której eksponowane są materiały i produkty ośmiu firm, które tworzą
spółkę. Celem niniejszego sklepu Porcelanosa Associate, który dzieli
filozofię Porcelanosa bez stanowienia bezpośredniej części firmy, jest
inspirowanie profesjonalisty i zaoferowanie mu lepszej usługi w rozwijającym
się mieście i drugim największym newralgicznym centrum handlowym
w kraju, znajdującym się tylko za Manilą.

FILOZOFIA PORCELANOSA
Na górze, w ceremonii
wzięli udział ambasador
Republiki Filipin w Hiszpanii,
Philippe Lhuillier, który
przeciął wstęgę wraz
z żoną. Towarzyszył mu
dyrektor naczelny Domu
Europy (Casa Europa), Jay
Ong, Prezes Rally Martínez
i główny dyrektor, Miquel
Aguilar. Z prawej, dwie
przestrzenie showroom.

NUEVO BMW SERIE 5
Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo tienes todo. Una unión de elegantes líneas con
tecnologías como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave BMW Display Key o el asistente
de conducción más avanzado del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los automóviles más
innovadores del segmento.

Bertolín

Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.

Maberauto

Avda. Valencia, 99
Tel.: 964 23 84 11
Castellón

www.maberauto.bmw.es

VIPS

Porcelanosa otwiera
siedzibę w Madrycie

W uroczystości otwarcia wzięły udział najwyższa dyrekcja Grupo
i najważniejsze osobistości z towarzystwa, świata kultury i rozrywki.
Obok Manuela Colonques, prezesa Porcelanosa; Héctora Colonques,
prezesa Porcelanosa Grupo; Marii José Soriano, naczelnej dyrektor
Firmy i Silvestre Segura, wiceprezesa wykonawczego, obecni byli liczni
przyjaciele Firmy, na przykład: Isabel Preysler, Pepe Barroso Jr., Amaia
Salamanca, Nieves Álvarez i Carmen Martínez Bordiú.
Ponad dwa tysiące metrów kwadratowych wyrafinowanej
i koncepcyjnej przestrzeni, idealnej, aby zaprezentować najlepsze
produkty ośmiu marek wchodzących w skład Grupo Porcelanosa,
posiadają niniejsze wspaniałe budynki nowej siedziby Porcelanosa
w centrum handlowym Plaza Norte, w San Sebastián de los Reyes.
Salon sprzedaży, który dodatkowo wzmacnia jej pozycję lidera.

Na górze, uśmiechnięta
Isabel Preysler przybywa do
nowej siedziby Grupo w San
Sebastián de los Reyes.
Z prawej, Carmen Martínez
Bordiú, przyjaciółka Firmy,
nie chciała przegapić tego
wydarzenia; trzy asy:
top modelka Nieves Álvarez,
młodziutki Pepe Barroso
Jr. i przepiękna Amaia
Salamanca, w różnych
momentach uroczystości.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
od góry na lewo, noc galowa w nowej
siedzibie Porcelanosa w Madrycie:
Héctor Colonques, Silvestre Segarra
i Manuel Colonques, podczas
photocall; centrum handlowe Plaza
Norte w San Sebastián de los Reyes,
w dwóch momentach podczas
nocy, która wypełniła się gwiazdami,

sławnymi osobistościami, przyjaciółmi
Firmy i klientami. Idealna gra światła
i dźwięku sprawiła, że elewacja nowej
siedziby odzwierciedlała cały urok
i liderowanie Firmy oraz jej ośmiu
flagowych marek.
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Bezpieczny zakład

X Nagrody Porcelanosa Grupo w dziedzinie architektury i aranżacji wnętrz,
wręczane w Palacio de la Bolsa w Madrycie, ponownie udowadniają
krajowy talent i gromadzą gości oraz przyjaciół, którzy nie chcieli przegapić
jednego z najważniejszych wydarzeń w branży.

P

Po przybyciu na
uroczystość, zostały
wręczone bransoletki
wykonane z rewolucyjnego
K·Life, nowej kompozycji
z KRION®, która oczyszcza
powietrze. Po prawej,
niesamowity Palacio de la
Bolsa w Madrycie, podczas
uroczystej kolacji.

alacio de la Bolsa w Madrycie został wybrany, aby
świętować, w maju zeszłego roku, dziesiątą rocznicę
rozdania nagród Porcelanosa Grupo w dziedzinie
architektury i aranżacji wnętrz. Dziesięć lat projektów,
wykonanych z materiałów Grupy, ale, przede wszystkim,
wiele emocji, to jest to co odczuwa się kilka minut przed
poznaniem nazwisk zwycięzców.
Tym razem, wyzwanie polegało na przedstawieniu
pracowni, w której osiem firm grupy widziałoby
odzwierciedlone swoje najlepsze produkty i, jednocześnie,
przestrzenie wyróżniające się wśród reszty swoją
innowacyjnością i funkcjonalnością - obowiązkowo
musiały zawierać wspólne miejsca do pracy
i kuchnię/jadalnię dla pracowników.
Inmaculada Piqueres Díez i Augusto González Bello,
uczniowie studiów podyplomowych w dziedzinie
Infoarchitektury Zaawansowanej w madryckiej Szkole
Zawodowej Nowych Technologii (Escuela Profesional
de Nuevas Tecnologías CICE), zostali odznaczeni

nagrodą w kategorii Projekty Przyszłości-Studenci, dzięki
nowoczesnym biurom zaprojektowanym wokół głównego
dziedzińca, w połączeniu z naturą.
Tymczasem, Ismael Dris Martínez De Tejada,
z ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización,
według zgodnej decyzji jury, dzięki swojemu projektowi
Espiral, został laureatem nagrody w kategorii Projektów
Przyszłości-Profesjonaliści, dzięki nowoczesnej
dystrybucji i dużym przestrzeniom.
W kategorii Zakończonych Projektów, zwyciężyło
studio José Manuel Sanz Arquitectos i jego kioski
informacji turystycznej w Madrycie, które szczycą się
ergonomicznymi kształtami, dostępnością i otwartą
wizualnie koncepcją, która przekazuje bliskość z turystą.
Na koniec, podczas wręczania X Nagród,
Porcelanosa Grupo przyznała dwa odznaczenia takim
profesjonalistom jak: architekt Emilio Tuñón, za jego wkład
w rozwój krajowej i międzynarodowej architektury oraz
Juanowi Antonio Gómez Pintado, prezesowi Via Célere
i stowarzyszeniu deweloperów Asociación de Promotores
Inmobiliarios (ASPRIMA), za ich kariery zawodowe
i osobiste. Sam Hector Colonques, prezes Porcelanosa
Grupo, wręczył oba wyróżnienia i zamknął wydarzenie
uroczystą kolacją, dziękując za uczestnictwo oraz wysoką
jakość wszystkich przedstawionych projektów.
Oprócz zwycięzców w każdej kategorii, wzięła udział
w ceremonii wręczenia nagród w Palacio de la Bolsa
w Madrycie duża liczba specjalistów z branży, a także
gości i przyjaciół firmy. Wydarzenie wywarło również echo
wśród mediów i specjalistycznych blogerów, którzy nie
chcieli przegapić tego wielkiego wydarzenia dotyczącego
architektury i aranżacji wnętrz. Wszyscy oni rozkoszowali
się pysznym menu, przygotowanym specjalnie dla
Porcelanosa Grupo przez szefa kuchni Quique Dacosta,
odznaczonego trzema gwiazdkami Michelin.

Zdjęcia: SERGIO MARTÍNEZ
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Oprócz zwycięzców w każdej kategorii, wzięła udział w ceremonii
wręczenia X Nagród Porcelanosa Grupo w Palacio de la Bolsa e Madrycie, duża ilość
specjalistów z branży, a także gości i przyjaciół firmy.
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1. Powitalny koktajl przed
ceremonią rozdania nagród.
2. W trakcie wydarzenia
podawano Ginself, gin
Premium domowej roboty,
w 100% z Walencji.
3. Juan Antonio Gómez
Pintado i jego żona, Rosa
Peña.
4. Lorena González, Verónica
Ruiz, Isabel Chover, Sandra
Figuerola, Lucía Ferrer, Sara
Sánchez, Susana Lozano,
Zdenka Lara, Paula Chover
i José María Colonques.
5. Máximo Buch i Jesús
García z Ernst & Young,
jednego ze sponsorów
imprezy.
6. José Antonio Gómez
ze studio Casagrande
Interiorismo i Rosario Torres
oraz Antonio Ballester
z Porcelanosa.
7. Alfonso Raez (dyrektor
korporacyjny banku Banco
Santander), Susana
Monteagudo (Artelia Group),
Manuel Boillos Najera
(Dyrektor ds. Wizerunku
i Instalacji Sieci Renault)
i Carlos Ballester (adres
handlowy firmy Porcelanosa).
8. Rafael Robledo i Bárbara
Rubio.
9. German Álvarez ze studio
Estudio Cuarto Interior,
Cristina Colonques, Dyrektor
ds. Komunikacji i Marketingu
w Grupo Porcelanosa,
oraz Ana García-Planas.
10. Julio Touza i Julio
Touza Sacristán z Touza
Arquitectos.
11. Jordi Roig García
(Inmoglaciar) i jego żona,
Virginia Carrera Armenta.
12. Juan Bautista Ramos
(Porcelanosa), Amaia
Elgezabal i José Antonio
Monasterio z Livanto
Promociones, José María
Olivas (Dyrektor Handlowy
Gamadecor) i José Herrerías
(Dyrektor Gamadecor).
13. Architekt Héctor Ruiz
Velázquez i jego żona, Valerie
Maasburg.
14. Íñigo Ortiz, Paloma
Onieva i Mark Fenwick.
15. Antonio Valldecabres
(Banco Santander).
16. Manuel Broseta Dupre
i Pilar Caro z osobami
towarzyszcymi (Fundación
Conexus).
17. Marta Sánchez,
projektant wnętrz - Lázaro
Rosa-Violán i Héctor
Colonques.
18. Elisa Colonques,
przedsiębiorca Vicente D.
Cebrián-Sagarriga, Sandra
Tarruella i Ricard Trenchs
z Tarruella Trenchs Studio.
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Héctor Colonques, prezes Porcelanosa Grupo, wręczył nagrody
dla Emilio Tuñón i Juana Antonio Gómez Pintado oraz zamknął wydarzenie uroczystą kolacją,
dziękując za uczestnictwo oraz jakość wszystkich przedstawionych projektów.
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1. Atmosfera w Palacio de la
Bolsa w Madrycie podczas
ceremonii wręczenia nagród.
2. Emilio Tuñón wraz
z José Fenollosa,
dyrektorem Butech.
3. José María Blanco
(Porcelanosa), Paula
González Quintas i José
Luis García Magaña (Estudio
Dos Arquitectura).
4. Szef kuchni Quique
Dacosta, twórca menu
specjalnie zaprojektowanego
dla Porcelanosa Grupo,
i, prowadzący galę, Michi
Primo de Rivera.
5. Jan Guel, Tomoko Uehara
i Fernando Turro ze studio
Nikkei Sekkei.
6. Ricard Trenchs i Sandra
Tarruella z Tarruella Trenchs
Studio, wręczyli nagrodę dla
Inmaculada Piqueres Díez
i Augusto González Bello ze
szkoły CICE w Madrycie.
7. Iñigo Ortiz Diez de
Tortosa, jeden z założycieli
Ortiz León Arquitectos,
wręczył nagrodę dla
Ismaela Dris Martínez De
Tejada, z ARQVI Estudio de
Arquitectura y Visualización.
8. Juan Antonio Gómez
Pintado odbiera nagrodę
z rąk Héctora Colonques.
9. Jean Pierre Duvert,
architekt ze studio Ory &
Associes, odbiera swoje
specjalne wyróżnienie za
projekt „Siège du Credit
Agricole” z rąk dyrektora
Butech, José Fenollosa.
10. Oscar Lucien z Maison
Numero 20 - Rive Gauche
wręcza nagrodę dla Irene
Brea i José Manuela Sanz
Sanz (studio José Manuel
Sanz Arquitectos), zwycięzcy
w kategorii Zakończonych
Projektów.
11. Kika Braz odbiera swoje
specjalne wyróżnienie za
projekt „Herzeliya Hills”,
z rąk dyrektora Nomen,
Manolo Rubert.
12. Fabris Fabrizio
(Fabris&Partners), Ramiro
Llop (Dyrektor Systempool)
i Melzi Hamid (SIH / Socíeté
d’Investissement Hôtelière
de Algeria).
13. Emilio Tuñón odebrał
nagrodę z rąk Héctora
Colonques.
14. Wspólne zdjęcie
z Héctorem Colonques,
prezesem Porcelanosa
Grupo.
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PRZYSZŁOŚCIOWE PROJEKTY / PROFESJONALIŚCI / PIERWSZA NAGRODA

Ismael Dris Martínez de Tejada

Studio Architektury i Wizualizacji - ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización

ESPIRAL

Oryginalność tej pracowni, z innowacyjnym układem,
polega na tym, że jest ona częścią ciągłej przestrzeni
o rosnącej objętości. Aby umożliwić taką ciągłość
oraz podzielić różne pomieszczenia na segmenty, jej
początkowa część składa się w spiralę, co tworzy różne,
połączone ze sobą wnętrza, które umożliwiają przejście
z jednego do drugiego. W wystroju jej wnętrz wyróżniają
się przeźroczyste i minimalistyczne przestrzenie,
z wizualnym połączeniem pomiędzy sobą za pomocą
dużych okien. Jest to przestronne, nowoczesne
i komfortowe miejsce do pracy, gdzie dominuje tylko to
co niezbędne. Aby podkreślić niniejsze złożenie części,
które definiuje samoistnie projekt, również materiały są
ciągłe: wyróżnia się użycie KRION®, firmy Systempool,
który materializuje część o podwójnej warstwie skóry
i poliuretanowym środku. Po wypełnieniu, i dzięki

wszechstronnym właściwościom niniejszego solid surface,
część ta działa jak samonośny element o nieograniczonych
zaletach, takich jak wydajność energetyczna i trwałość.
Końcowe wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne otrzymuje
się z KRION®, z ciągłą winylową nawierzchnią techniczną
Linkfloor Contract Gravel, firmy L’Antic Colonial.
Wszystkie meble, oprócz foteli i krzeseł, zostały wykonane
z KRION®: drzwi wejściowe na salę spotkań i do
toalet, meble kuchenne i blat, lica ścian, ścianki działowe
i inne elementy wchodzące w skład toalety. Firma Noken
obecna jest również tam, gdzie znajdują się pojedyncze
baterie kuchenne Soft Fregadero Cromo i baterie
Imagine, sedesy Arquitect i umywalki Lounge
w toaletach.
W związku z zastosowanymi nawierzchniami, zaskakuje
w toalecie wysoce odporna porcelana techniczna Stuc
White Polished, marki Urbatek.
Podsumowując, Espiral jest innowacyjną przestrzenią
do pracy, która jest prefabrykowanym i montowanym
na miejscu systemem, co ułatwia jego transport
i ogranicza koszty produkcji.
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PRZYSZŁOŚCIOWE PROJEKTY / STUDENCI / PIERWSZA NAGRODA

WYKONANE PROJEKTY / PIERWSZA NAGRODA

Inmaculada Piqueres Díez y
Augusto González Bello

José Manuel Sanz Arquitectos

José Manuel Sanz Sanz, Irene Brea Martínez, Leticia Llansó García,
Luisa Santamaría Gallardo, Jaime Sanz de Haro i Javier Vila Navarro

Szkoła Zawodowa Nowych Technologii - Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE

WORK SPACE

Chodzi tutaj o niezwykle prostą i dużego rozmiaru
przestrzeń do pracy, znajdującą się poza Madrytem. Jest
to kompleks biurowy o wyjątkowej objętości, składający
się z czterech budynków rozłożonych wokół centralnego
patio, który dąży do połączenia się z naturą. Jego budynki
wznoszą się nad terenem i łączą na dwóch planach,
składających się z podłogi oraz sufitu, co wzmacnia jego
horyzontalność i prostotę, a także zdecydowano się
na trzy, różne systemy ogrodzeń: szklane, które umożliwia
komunikację wzrokową i kontakt z przyrodą; system

blach pokrytych ceramicznymi częściami imitującymi stal
kortenowską, co zwiększa prywatność; oraz kamienne
płyty w instalacji i ochronie.
W kuchni-salonie użyto ceramiczny parkiet PAR-KER
Ascot Arce, firmy Porcelanosa; naturalny marmur
Persian White Pulido, firmy L’Antic Colonial, w blacie
i stole; i okładzinę Venis Dalia Blanco (z teksturą
i reliefami w kształcie liści). Tymczasem we wspólnej
strefie do pracy, wybrano PAR-KER Ascot Teca, firmy
Porcelanosa, która w doskonały sposób łączy się
ze stołami za pomocą najczystszego wykończenia
z KRION®, 1100 Snow White.
Na zewnątrz znajdziemy serię Globe Stick Bhutan,
firmy L’Antic Colonial; XLight Nox Corten Nature,
firmy Urbatek, efekt rdzy; i STON-KER Dover Arena,
firmy Porcelanosa.

KIOSKI
INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ W
MADRYCIE

W celu szerzenia informacji o atrakcjach Madrytu
i zaoferowania usługi publicznej jego mieszkańcom, studio
zaprojektowało łatwą w dostępie strukturę miejską.
Łatwo rozpoznawalne kioski informacji turystycznej zostały
umieszczone w pięciu strategicznych miejscach w stolicy:
la Plaza de Callao, el Paseo de Recoletos i obok
Museo del Prado, Museo Reina Sofía oraz Paseo de
la Castellana. Wyróżniają się one swoim oryginalnym
kształtem (ze specjalnym naciskiem na wytwarzany przez
nie cień), gdzie ich pokrywa obraca się w stosunku do
samej struktury, aby dostarczyć lepszego zabezpieczenia
przed słońcem i deszczem. Ponadto, posiadają one
trzy punkty do obsługi, stworzone za pomocą wklęsłych
przestrzeni, które przyjmują odwiedzających w wyjątkowy
sposób. Materializują się one w jednym meblu-ladzie,
który zapewnia wszystkie potrzeby pod względem
działania i, który został wykonany za pomocą jednego
materiału - KRION®, co chroni jednocześnie drewniany
mebel i służy za ladę do obsługi turystów, a także
przestrzeń do przechowywania. Został on stworzony jako
jedna część, połączona za pomocą ponownego spojenia

i szlifowania na miejscu – co sprawia, że połączenia
są niewidoczne wzrokowo –, gwarantując jego
odporność, jakość i trwałość, a także jego łatwą
konserwację, co sprawia, że jest on idealny dla
miejskiego projektu tego rodzaju.
Na zewnątrz, zauważalna jest fasada z laminowanego
i niezwykle jasnego szkła, z obróbką zabezpieczającą
przed gorącem, a także pokryciem z włókna szklanego.
Studio architektoniczne José Manuel Sanz Arquitectos
starało się, przede wszystkim, stworzyć projekt, który
dostarczyłby wzrokowej lekkości i przeźroczystości
w stosunku z otoczeniem, który wizualnie nie zakłócałby
przestrzeni miejskiej. Podsumowując, łatwe w dostępie
i wizualnie otwarte miejsce, które oferuje turyście
bliskość, podczas gdy osoby informujące znajdują się
jednocześnie w samym centrum miasta. /

WYW IA D

Tekst: MARTA SAHELICES Portrety: JAVIER SALAS

luis vidal + arquitectos
Stoi twardo na ziemi, chociaż projektuje stacje kosmiczne.
Zdanie określające człowieka, który dba o najmniejszy szczegół swojej
pracy zachowując takie aspekty jak talent i kreatywność.
Architekt Luis Vidal opowiada nam o bateriach MOOD dla Noken
i zdradza nam nowe projekty nad którymi pracuje w międzynarodowym
studio Luis Vidal + Arquitectos, z biurami w Hiszpanii, Chile, Republice
Dominikany i Stanach Zjednoczonych.

Zawsze istnieje nić prowadząca w projektach studio
Luis Vidal + Arquitectos: równowaga.
Stanowi część naszego DNA, ale ja wolę porozmawiać
o odpowiedzialności. Wszystkie projekty powinny być
ekonomicznie odpowiedzialne, żaden z nich powinien
zależeć wiecznie od pomocy (chociaż niektóre potrzebują
na początku jakiś rodzaj zapomogi); powinny być
one ekonomicznie samodzielne. A także społecznie
odpowiedzialne, powinny odpowiadać społeczeństwu,
któremu służą. Na koniec, środowiskowo odpowiedzialne:
muszą odpowiadać współczesnym potrzebom
społeczeństwa, kultury i rzeczywistości.
Jest to powód dla którego certyfikaty LEED lub
BREEAM są znakiem gwarancji, który towarzyszy
waszym projektom od lat.
Prawdą jest, że byliśmy pionierami nie tylko
w otrzymywaniu tych certyfikatów, ale również
w zdobywaniu najwyższych punktacji: pierwszego
srebrnego LEED w Europie, w przypadku

„Jesteśmy o krok dalej: mówimy
o budynkach o zerowej lub prawie zerowej
emisji, budynkach w których zwraca się
większą uwagę na życie, monitoring
i kontrolę, niż na otrzymywanie certyfikatów.”

Campus Palmas Altas, pierwszego BREEAM Excelente
w dziedzinie lotnisk świata,
dzięki Terminalowi 2 na lotnisku Heathrow, Castellana 77
otrzymał złoty LEED i, ostatnio, szpital Álvaro Cunqueiro
w Vigo został wybrany przez BREEAM, aby zrealizować
model BREEAM Hospitales. Chociaż, szczerze mówiąc,
sądzę, że stało się to już standardem. Jesteśmy o krok
dalej: mówimy o budynkach z zerową lub prawie zerową
emisją, budynki w których zwraca się większą uwagę
na życie, monitoring i kontrolę, niż na otrzymywanie
certyfikatów. Ponieważ, po otrzymaniu odznaczenia,
czy tak na prawdę jestem dalej tak samo odpowiedzialny?
Dla mnie, jest to kolejny krok.
Liczyć w podstawie z tym minimum, dało
Wam opcję - lub większą wolność - w momencie
koncentrowania się na innych aspektach projektu.
W konkretnym przypadku szpitali, w tym, że są one
bardziej „ludzkie”, realizując leczniczą architekturę,
która koncentruje się bardziej na osobach.
Myślę, że jest to połączone. Fakt, że budynek
oferuje dobry komfort termiczny -, że nie jest
ani zimno, ani ciepło, i że osoba znajdująca się
wewnątrz, czuje się wygodnie używając systemy
oparte bardziej na wodzie niż na powietrzu stanowi część „całości”. Jesteśmy specjalistami
w podejmowaniu wszystkich projektów z punktu
widzenia użytkownika. Zawsze stawialiśmy na
pierwszym miejscu klienta, użytkownika, którzy
pracują w budynku, odwiedzają go lub konserwują.
Stawiamy nacisk na łatwość i wygodę. Sprawiamy,
że szpitale są nie tylko funkcjonalne (doskonale
zaplanowane), ale używamy wszystkie składniki
właściwe dla Luis Vidal + Arquitectos, aby stworzyć
bardziej harmonijny i ludzki projekt. Ważne
jest odpowiednie użycie naturalnego światła, aby nie było
go za dużo ani za mało, i aby było ono odpowiednie
w każdym momencie (latem nie chcesz, aby żaden

promień słońca dotykał Twojej twarzy, ale zimą jest to
bardzo przyjemne). Użycie koloru wpływa w ogromnym
stopniu na samopoczucie i, z tego powodu, poświęcamy
dużo czasu jego badaniom i stosowaniu w szpitalach.
Akustyka nie powinna mącić środowiska, że kiedy
potrzebujesz spokoju, masz spokój i kiedy potrzebujesz
trochę więcej wrzawy, otrzymujesz ją (czasami konieczna
jest w celu utrzymaniu stanu alarmowego). Intuicyjna
orientacja to podstawa: jakże ważne jest móc dotrzeć
z jednego miejsca do drugiego bez potrzeby czytania
znaków lub pytania! I tym bardziej w szpitalu, w którym
znajdujesz się w stanie większego niepokoju. Bardzo
ważne jest, żeby budynek Cię prowadził.
I z tym wszystkim, pozostaje miejsce, aby pojawił
się „geniusz”...

Zdjęcia: Victor Sajara.

„Robimy szpitale nie tylko
funkcjonalne (doskonale zaplanowane),
ale tworzymy bardziej harmonijny
i ludzki projekt”.

Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia, ale we wszystkich
naszych budynkach istnieje moment w którym wszystko
znajduje się w linii i mówisz: już, to tutaj. Definiujesz
objętość, pracujesz z funkcjonalnym programem,
analizujesz przepływ krążenia, myślisz o wymaganiach
fasady, kolorze, użytkowniku, kierowniku, pracownikach
od konserwacji... Robisz to wszystko jednocześnie i rzeczy
zaczynają się splatać i nagle zamrażasz ten moment
i to jest to czego szukasz.
Czujesz się lepiej z tego rodzaju dużymi projektami,
czy z innymi, o mniejszych rozmiarach, takimi jak
hotel Puerta del Sol, dla B&B?
Jest to pierwszy przykład modelu, który francuska sieć
B&B pragnie wprowadzić w reszcie budynków.
Ten, w którym low cost oznacza „wystarczający”: płacisz
za to co rzeczywiście używasz lub szukasz. Przerywa
paradygmat gwiazd związanych z większym lub
mniejszym luksusem, lub większą lub mniejszą
ceną. Przerywa się on dzięki niniejszym parametrom
fabrycznym i staje się hotelem równoznacznym
czterogwiazdkowemu, ale w cenie dwugwiazdkowego
i usługami pięciogwiazdkowego.
Oznacza to, że strefa komfortu Luis Vidal znajduje
się w wyzwaniach, w „pójściu o krok dalej”.
Zawsze (lekki uśmiech). Kiedy otrzymaliśmy zlecenie od
Grupo Porcelanosa dotyczące wykonania kranu dla
firmy Noken, pomyślałem: jak zrobić kran, jeśli istnieją
miliony kranów na świecie? Przyjąłem to jako wyzwanie.
Jak mogę zrobić kran, który naprawdę dostarczy czegoś
społeczeństwu, który ma wartość dodaną? Dlatego
rozpoczęliśmy proces badania, podczas którego pojawiło
się pierwsze pytanie, które jest oczywiste: do czego służy
kran? Do dawania wody. I w ten sposób doszliśmy do
jednego wniosku: tylko 0,14% wody planety jest zdatne do
spożycia przez ludzi, dlatego należy zużywać ją
z rozsądkiem. W ten sposób zaprojektowaliśmy kran
z przyciskami za pomocą których możesz umyć sobie
ręce, zęby lub twarz, i woda wypływa w odpowiedniej
temperaturze oraz strumieniu odpowiednim
dla danego momentu.
I jaka byłaby społeczna funkcja otrzymana za
pomocą projektu baterii MOOD, firmy Noken?
Kran może zawierać manometr, który mierzy
zużycie wody w czasie rzeczywistym i przekłada
je na centy w euro i, który można jednocześnie
zastosować w programie edukacyjnym
w szkołach, aby dzieci widziały na koniec
tygodnia ile zużyło każde z nich - za pomocą, na
przykład, włączania za pomocą odcisku palca
lub zaprogramowania. Istnieje duży wachlarz możliwości
związanych nie tylko z otwieraniem i zamykaniem,
ale jest to zakład, aby zaoferować lepszą usługę
i dostarczyć wartości.
Z jakim projektem wiążesz największe nadzieje?
Kogo bardziej kochasz? (żartuję).
Następny, zawsze następny.
PUBLICZNY I PRYWATNY Na górze strony i na lewo, szpital
Can Misses (Ibiza), nowoczesna infrastruktura, która interpretuje
na nowo tradycyjną architekturę Ibizy, i która odtwarza wewnątrz
słońce i morze wyspy za pomocą pomarańczowych i niebieskich
kolorów. Na zewnątrz posiada terapeutyczne ogrody, zarówno
w pokrywach dla pacjentów, a także odwiedzających.
Na górze, obok tych linii, hotel B&B na Puerta del Sol (Madryt),
projekt z architekturą wewnętrzną, technologiczną, elastyczną
i mająca pozytywny wpływ na podróżnika.

Z czego jesteś najmniej zadowolony?
Chciałbym, aby hiszpański sektor stał się bardziej
profesjonalny (jest bardzo trudne to co mówię,
ponieważ wszystko odpowiada cyklom ekonomicznym
i społeczeństwu, w którym się żyje). Ale chciałbym,
aby różni inwestorzy patrzyli bardziej, nie tylko na to
co się robi na zewnątrz, ponieważ patrzą na to, ale
aby analizowali dlaczego robi się w ten sposób. Kiedy

„Tylko 0,14% wody planety jest
zdatna do spożycia przez ludzi, dlatego
należy zużywać ją z rozsądkiem.”

WODA I ZIEMIA Od góry do dołu, szczegół baterii MOOD, firmy Noken, który wyróżnia się
swoimi oryginalnymi liniami geometrycznymi, której użycie jest proste, intuicyjne i bezpośrednie;
i wnętrze nowego szpitala Álvaro Cunqueiro (Vigo), w którym została użyta techniczna glina
porcelanowa DEEP (59,6×59,6 cm), firmy Urbatek, z wykończeniem z Light Grey Nature.
Na innej stronie, niniejszy galicyjski szpital, jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie
na świecie, który integruje się z pejzażem, dzięki zastosowaniu stopniowania i fragmentacji
objętości, zaprojektowanych pod inspiracją żagli statku i pokrytych pryzmatyczną farbą, której
ton zmienia się w zależności od pozycji każdego obserwatora i warunków środowiskowych.

rzeczywiście analizujesz przyczynę rzeczy, rozumiesz,
że istnieje o wiele ważniejsze drugie dno, rzeczy nie są
zwykle kapryśne, ani nie zdarzają się przypadkiem. Po
kilku nauczonych lekcjach i to jest to, co zasila bogactwo
społeczeństw. Architekci są odpowiedzialni w stosunku do
miast i społeczeństwa. Rysujemy otoczenie i ramę, którą
zamieszkują mieszkańcy miasta.
Wpływając na społeczeństwo?
W tym społeczeństwie mówi się o globalizacji,
ale globalizacja jest konsekwencją łączności.
W świecie w którym oferta i popyt są większe,
transport towarów i osób są większe, i wszystko
jest połączone (istnieją więzi artystyczne
i finansowe wszelkiego rodzaju). I zmienia się lub
przeobraża w kierunku świata gdzie ustanawia
się różne związki interesów. Ostatecznie widzę,
że świat połączony jest interesami - dyscyplinami
lub warunkami - bardziej niż konkretnym faktem
fizycznym, którym może być granica. Świat jest o wiele
większy, bardziej interesujący i bliski.
I ten „makrokosmos” używasz go w
„mikrokosmosie”, którym jest urbanistyka, jak ta,
którą projektujecie w Chile?
Tradycyjna urbanistyka nie ma nic wspólnego z tym
co robimy dzisiaj. Stawiamy czoła urbanistyce z trzech
punktów widzenia odpowiedzialności, o których mówiłem
na początku, ale także przenosimy ten pomysł łączności
za pomocą naszych projektów. Pracujemy jednocześnie
w czterech muzeach i dlatego istnieje spójność działania
między czterema, nie tylko dlatego, że możemy
zastosować wspólne między nimi aspekty i rozróżniamy
ich indywidualne części, Łączymy klientów, kolekcje
i użytkowników. Pomagamy przy współpracy i dzielimy się.
Architektura była przeklęta w XXI wieku z powodu
kilku złych praktyk, ale, nie mniej jednak, szybko stała
się dyscypliną, w której podjęto pracę, aby szukać
rozwiązań...
Uważam, że generalizowanie nigdy nie jest dobre, należy
rozróżniać między tymi, którzy nie postąpili w odpowiedni
sposób z uwagi na brak środków lub braki ekonomiczne
lub techniczne, i tych, którzy posiadając nadmiar środków
nie otrzymali najlepszych rezultatów.
Obecnie realizowany jest projekt - nie mogę Ci zdradzić o
który chodzi -, o którym zawsze myślę: dlaczego robią go
źle, jeśli zrobienie go dobrze jest tańsze.
Jakbyś chciał być nauczany na uniwersytetach?
Wciąż jestem żywy (śmieje się). [Uwielbiam jego pracę
i zaznaczam, że LVA zostało opisane w specjalistycznych
publikacjach, jako „najsilniejsze” badanie na panoramie
krajowej]. Jestem obserwatorem, analizuję i od tego
momentu przetwarzam oraz proponuję. Ale nie lubię
personalizować, jesteśmy ekipą, najlepszą jaka istnieje
i dzielimy to samo DNA; jesteśmy ciekawi, proaktywni,
elastyczni i, przede wszystkim, umiemy słuchać. Architekt
„rozwiązuje” problemy - aby dobrze je zrozumieć,
pierwsze co trzeba zrobić to słuchać. /

„Jesteśmy ekipą, najlepszą jaka istnieje i dzielimy
to damo DNA: jesteśmy ciekawi, proaktywni, elastyczni
i, przede wszystkim, umiemy słuchać.”

Andaluzyjska biel

Nowoczesny, elegancki, ekskluzywny. Taki jest właśnie Cataleya Phase 2, kompletny
kompleks mieszkaniowy znajdujący się między Marbellą i Esteponą, szczycący
się licznymi ogrodami i niesamowitymi tarasami ze szklanymi oknami, od podłogi do sufitu,
i materiałami firmy Grupo Porcelanosa w swoich przestrzeniach.

Dzięki ogromnym oknom,
od podłogi do sufitu, wiszące tarasy
(z ceramiczną posadzką
Ocean Caliza 59,6x59,6 cm, firmy
Venis) wydaja się stanowić część
salonu-jadalni mieszkań.

Na górze, od lewej do prawej,
zewnętrzny basen infinity
z systemem solnego chlorowania
i szczegółem jednego z dziesięciu
nowoczesnych budynków, które
tworzą kompleks mieszkaniowy.
Z prawej, salon-jadalnia jednego
z poddaszy, gdzie doskonale
widoczna jest ciągłość dostarczona
przez posadzkę Soul Frost Pulido
59,4x59,4 cm, firmy Urbatek,
obecna w mieszkaniu.

W

nowej Milla de Oro wybrzeża Costa del Sol - zwanej
Atalaya Alta i znajdującej się między Marbellą oraz Esteponą wznosi się Cataleya Phase 2, druga faza luksusowej inwestycji
budowlanej, której projekt składa się ze znajdujących się
na zewnątrz ogrodów i budynków w nowoczesnym stylu.
Podczas projektowania niniejszego prywatnego kompleksu
mieszkaniowego składającego się z 93 apartamentów
i poddaszy, firma Grupo Erasur (erasur.com) chciała
uszanować urok Andaluzji bez rezygnacji z nowoczesnego
stylu życia, upragnionego przez przyszłych właścicieli.
Najbardziej wyróżniającym się elementem Cataleya jest jej
zewnętrzny basen infinity o powierzchni ponad
450 m². Znajduje się on w centrum kompleksu z ogrodami
o powierzchni 20.000 m², dwoma wejściami w plażowym
stylu, wewnętrznym oświetleniem i system solnego
chlorowania. Mając na względzie 40 dni w roku, podczas
których statystycznie nie ma wystarczająco słońca
na wybrzeżu Malagi, zaprojektowano zapierający dech
w piersiach kryty basen klimatyzowany, otoczony olbrzymimi
szklanymi ścianami, aby dalej móc cieszyć się kąpielą.
Odnośnie dziesięciu budynków, z których składa się
kompleks mieszkaniowy, należy zwrócić uwagę na ich
olbrzymie wiszące tarasy: o powierzchni od 50 do 135 m²
na środkowych piętrach i 79 m² na poddaszach, które
posiadają dodatkowo miejsce do opalania o prawie
takiej samej powierzchni. Należy również wspomnieć
o mieszkaniach znajdujących się na dolnych piętrach,
posiadających tarasy o powierzchni 77 m² i prywatne ogrody,
aż do 333 m², które - dzięki ogromnym szklanym oknom,
od podłogi do sufitu, wydają się stanowić część wnętrza
mieszkań. Niniejsze zewnętrzne tarasy posiadają ceramiczną
posadzkę Ocean Caliza 59,6x59,6 cm, firmy Venis.

Na górze, z lewej i prawej,
w salonie-jadalni wyróżnia się
posadzka Soul Frost Pulido
59,4x59,4 cm, firmy Urbatek,
a także kuchnia Emotions, firmy
Gamadecor, polakierowana na
biało-matowy kolor i zlewozmywak
wbudowany w blat z KRION®.
Z prawej strony, główny pokój z
łazienką z meblem Leaf laca mate
Blanco Snow, firmy Gamadecor,
z blatem z KRION®, wiszącą
toaletą Forma i przyciskiem
Crystal Blanco, oba firmy Noken.

Wewnątrz, biały kolor i naturalne światło, zlewają się ze
sobą. Przestrzenie definiowane są za pomocą linii prostych,
które unowocześniają wnętrza i dostarczają im awangardowej
prostoty. Dystrybucja apartamentów układa się wokół
eleganckiej kuchni Emotions, firmy Gamadecor, która
otwiera się na salon-jadalnię, który jednocześnie otwiera się
na zewnątrz, łącząc się z nim w idealnej harmonii za pomocą
olbrzymich okien (temu odczuciu ciągłości pomaga również
posadzka Soul Frost Pulido 59,4x59,4 cm, firmy Urbatek,
znajdująca się w całym mieszkaniu). Polakierowana na białomatowy kolor kuchnia zawiera zlewozmywak wbudowany
w blat z KRION®, innowacyjny materiał obecny również
w półkach i na brzegach blatu, sięgając aż do ziemi.
Odnośnie sypialni, główna z nich została zaprojektowana
w taki sposób, aby łazienka wydawała się wbudowana
w pomieszczenie dzięki temu, że jedna z jej ścian została
zastąpiona szklanym oknem, sięgającym od podłogi do
sufitu. Wewnątrz niniejszej dużej, szklanej bańki znajdziemy
mebel łazienkowy Leaf laca mate Blanco Snow, firmy
Gamadecor, z blatem z KRION®, wiszącą toaletą
Forma i przyciskiem Crystal Blanco, oba firmy Noken.
Ani jeden szczegół nie został wybrany przypadkowo
w Cataleya Phase 2 - ekskluzywnym kompleksie
mieszkaniowym, który szczyci się nowoczesnością,
elegancją i wygodą. /

CHABLÉ RESORT & SPA

Najlepszy
hotel znajduje się
w Meksyku

Międzynarodowy Związek Architektów odznaczył Chablé Resort &
Spa, znajdujący się na półwyspie Jukatan, nagrodą
Prix Versailles 2017 w kategorii hoteli. Charakteryzuje się on
pochodzącymi z kultury Majów i kolonialnymi szczegółami, a w jego
łazienkach znajdziemy elementy firmy Noken.
Zdjęcia: ALFREDO AZAR / KARYN MILLET

U góry, wejście do spa, przedłużenie naturalnej
studni z uzdrawiającymi wodami (i świętymi), gdzie można skorzystać
z zabiegów związanych w bliski sposób z kulturą Majów.
Z prawej, basen w Chablé Resort & Spa, w najlepszym hotelu na świecie,
zgodnie z opinią Międzynarodowego Związku Architektów.

F

akt, że Międzynarodowy Związek Architektów
odznaczy Cię nagrodą za najlepszy hotel na świecie nie
jest błahostką, ponieważ w Prix Versailles uczestniczy
również Unesco. W przypadku tego meksykańskiego raju
- znajdującego się w środku dżungli w Chocholá,
zaledwie 35 km od Meridy - za pomocą tej nagrody,
starano się wyróżnić dobry projekt Jorge Borja
i Paulina Morán, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczenia. W ten sposób, Chablé Resort & Spa
stanowi luksusowy budynek składający się z 38 domków
i dwóch luksusowych willi - wszystkie z widokiem na dziką
naturę -, gdzie dziedzictwo kolonialne współistnieje

z nowoczesnymi szczegółami i akcentami kultury Majów.
Meksykańscy projektanci wnętrz zachowali oryginalne
mury z XIX wieku, aby utrzymać połączenie z przeszłością,
ale nadali przestrzeniom nowoczesnego wyglądu, dzięki
niezwykłym elementom wystroju wnętrz, materiałom
wysokiej jakości i unikatowym elementom łazienkowym
firmy Noken.
Zarówno w Villa Presidencial, jak i w Royal Villa, ogromne
okna zamazują granice między gąszczem na zewnątrz
i wewnętrzną prywatnością.
Spa, stanowiące przedłużenie naturalnej studni
(i świętej), jest niesamowitą przestrzenią pełną spokoju

U góry, jedna z sal z zabiegami spa, z widokiem na studnię.
Na prawo, od góry do dołu, jadalnia hotelowa, gdzie znajduje się ogromny
stół wykonany z naturalnego drewna i prywatny basen w Royal Villa.

Na tej podwójnej stronie, Villa Presidencial, z widokiem na las, zarówno
z łazienki, jak i z łóżka, wyposażona w elementy z różnych kolekcji firmy
Noken: Forma, Urban C, Lounge i NK Logic. Bateria umywalki
odpowiada modelowi Giro, z falistymi kształtami i strumieniem trzech barów
oraz 6,72 litrów na minutę, pojedyncze baterie prysznicowe pochodzą
z kolekcji Lounge i zraszacze z NK Logic. Umywalki pochodzą z kolekcji
Forma Rondo, towarzyszą toaletom gamy Acro i akcesoriom, konkretnie
uchwytom na ręczniki, należącym do kolekcji Forma oraz Urban C.

i wyrafinowania, w której można wziąć udział
w autentycznej ceremonii Majów, dzięki której nadaje
się równowagi oraz uzdrawia zarówno ciało, jak i umysł.
Dzięki temu, że jest ono całkowicie otoczone lasem Majów,
poczucie prywatności jest całkowite.
Goście kompleksu hotelowego mogą również
wykonywać inne zajęcia na świeżym powietrzu, takie
jak joga lub wycieczki rowerowe, lub natury kulturowej:
zwiedzić rynki w Mérida, ruiny Uxmal, Chichén Itzá
lub Ruta Puuc...

Innym daniem głównym w Chablé Resort & Spa są
właśnie jego potrawy. Na czele w restauracji LXI’IM znajduje
się znany kucharz Jorge Vallejo, jeden z najlepszych
kucharzy w Meksyku. Przyzwyczajony jest on do sublimacji
składników i tradycyjnych przepisów krajowych, aż do
przetworzenia ich w „dania” autorskie, Vallejo zbliża się do
smaków Jukatanu za pomocą autentycznych specjałów,
takich jak pstrąg z sosem jabłkowym, pico de gallo
z chile jabłkowym i pianką z rumianku lub kaczka z mole
z huitlacoche, kwiatem dyni i ogórkiem ka’anche’s. /

RCR
Opowieść o korzeniach i skrzydłach
Tekst: MARISA SANTAMARÍA

Powyżej, Rafael Aranda,
Carme Pigem i Ramón Vilalta,
architekci i założyciele
RCR Arquitectes.
Z prawej, winiarnie Bell-Lloc
w Palamos (Girona).

B

yło sobie trzech młodzieńców z Olot, którzy
studiowali w Wyższej Szkole Technicznej na Wydziale
Architektury w Vallés (Barcelona). Rafael Aranda, Carme
Pigem i Ramón Vilalta wyrośli na łonie natury, wśród lasów
Parku Narodowego La Garrocha i nad brzegiem rzeki
Fluviá. W zielonym otoczeniu i w trudnych warunkach,
wśród sadów oraz fabryk, które na zawsze wywarły piętno
na ich wyobraźni.
Poznali się podczas studiów i, kiedy je skończyli,
stworzyli swoją pierwszą i jedyną pracownię: powstało
RCR Arquitectes, inicjały ich imion, które widnieją w
każdym ich projekcie. Na swojej drodze, stale i nieustannie
poszukiwali prawdy, autentyzmu, który pochodzi z korzeni,
z szacunku do tego, co istniejące. Zachowują miejsce
i atmosferę, ale mówią własnym głosem, nie oddalają się
od własnego charakteru ani wcześniejszych pomysłów,
niosą swoją wiadomość do końca, z determinacją
i przekonaniem. Mówią o treści i emocji, które można
znaleźć w przestrzennym doświadczeniu. Czuciowe
i zmysłowe doświadczenia architektury, sięgające o wiele

Zdjęcie: Hisao Suzuki.

Foto: Javier Lorenzo Domínguez.

NAGROD A P RIT Z K E R A W DZ I E DZ I N I E A R C H ITEK TU RY

„Lubimy słowo równowaga. Trzeba zrównoważyć poglądy.
Trzeba wiedzieć co utrzymać i czego można dostarczyć.
Należy zachować równowagę między przeszłością, a teraźniejszością.
Trzeba mieć korzenie i trzeba mieć skrzydła.” RCR Arquitectes.

Zdjęcie: Hisao Suzuki.

dalej niż to co wizualne lub dotykowe.
Wśród ich najwybitniejszych dzieł znajdują się:
restauracja Les Cols w Olot - ryzykowna propozycja
i niezwykle nowoczesna jak na swoje czasy; stadion
lekkoatletyczny Tussols-Basil (również w Olot); przestrzeń
publiczna teatru Teatro de la Lira w Gironie; la Casa
Horizonte w La Vall de Bianya; winiarnie na posesji
wielskiej Bell-lloc w Palamós, wnętrze biblioteki Sant
Antoni w Barcelonie; żłobek Els Colors w Manlleu i park
Parque de Piedra Tosca w Les Preses.
Poza Hiszpanią, stworzyli oni krematorium Hofheide,
w belgijskim mieście Nieuwrode, a we Francji - muzeum
Soulages, w Rodez i centrum sztuki oraz projektu
La Cuisine, w Nègrepelisse.
I dopiero co ukończyli oni pracę nad Enigma, nową
restauracją Alberta Adrià w Barcelonie, w której

Foto: Hisao Suzuki.
Zdjęcie: Ramon Prati.

W kierunku ruchu wskazówek
zegara, od góry, Petit Comte
Kindergarten w Besalú (Girona),
we współpracy z J. Puigcorbé;
Estadio Atlético Tossols-Basil;
i Casa Row, oba w Olot.

Zdjęcie: Hisao Suzuki.

Na górze, laboratorium Barberí
w Olot (Girona). W prawym górnym
rogu, przestrzeń publiczna Teatro
La Lira w Ripoll (Girona).

zaprojektowali całą przestrzeń, meble, naczynia, a nawet
odzież pracowników.
Oprócz projektów, opisujące ich artykuły i wypowiedzi
w mediach, spowodowały, że odcisnęli oni swoje piętno.
Tak, jak wartości, które przedstawiają w każdym projekcie:
„Ważną rzeczą w architekturze jest to, że kiedy jesteś
w środku niej, czujesz, że coś się z tobą dzieje.
To nie znaczy, że nie wymaganie są inne wartości,
na przykład funkcjonalne. W momencie połączenia
wszystkich tych funkcji, mówi się o wielkości architektury.
Nie jest ona wielka dzięki równowadze lub misji
społecznej, ale dzięki swoim wartościom przestrzennym”,
zawsze stwierdzają jednogłośnie.
I przez lata, wśród pewności ich wizji i misji, ze świetną
podstawą dobrze zbudowanej architektury, zostało
umocnione ich przesłanie, w taki prosty, a zarazem
wyrafinowany sposób.
Silny duch trójki przyjaciół, który nie został odizolowany,
był stopniowo poznawany i doceniany na przełomie
30-tu lat w całym środowisku zawodowym, osiągając
jednomyślne uznanie społeczności międzynarodowej,
aż stało się rzeczywistością wielkie marzenie (prawie)
wszystkich architektów, wspaniała nagroda Pritzkera,
wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
architektury międzynarodowej.
Jury, pod przewodnictwem Glenn Murcutt, uznało
w tym roku ich „nieugięty kompromis z miejscem” i ich
poszukiwanie „powiązań między wnętrzem i zewnętrzem,
co daje w rezultacie emocjonalną i pełną doświadczeń
architekturę” - stwierdziło jury.

Zdjęcie: Eugeni Pons.

Z prawej, markiza restauracji
Les Cols w Olot.
Poniżej i na stronie po prawej,
Museo Soulages w Rodez (Francja),
we współpracy z G. Trégouët.

Wśród lawiny wywiadów prasowych z całego świata,
udało nam się, aby odpowiedzieli nam na niektóre kwestie
w ekskluzywny sposób dla LifeStyle.

Zdjęcie: Hisao Suzuki.

Lifestyle – Czy istnieje punkt zgięcia lub odbicia dla
RCR po nagrodzie Pritzkera?
RCR Arquitectes - Tak, postarać się od teraz wytyczać
naszą drogę w całkowitej zgodzie z drogą nakreśloną

do dziś. Włożyliśmy nasze marzenia i chcemy włożyć
naszą energię w tworzenie niepowtarzalnego świata
w uprzywilejowanym środowisku o nazwie La Vila,
za pomocą platformy laboratorium Barberí.
Jak wiążą się zdolność do wywoływania emocji
i emocje waszych prac z materiałami, których
decydujecie się użyć oraz kształtami, które
przedstawiają?
Całkowicie. Emocje, które przekazują przestrzenie
są bezpośrednią konsekwencją ich konfiguracji, która
wiąże się z nie tyle z ich własną formą, ale ze związkiem
jaki mają one z otoczeniem i istotą, jaką przekazują.
Przyczynia się do podkreślenia własnej wartości
przestrzeni i jej zdolności do komunikacji zmysłowej.
W waszym wystąpieniu, powtarza się znaczenie
pochodzenia, bycia wiernym esencji i temu co lokalne,
szanując zglobalizowany i naśladujący świat.
Ma znaczenie rozpoznanie, że zdolność komunikacji
nie jest systematyzacją, ale specjalnością. Korzenie
mogą zapewnić tą specyfikę i ich ocenę, na poziomie
koncepcyjnym, może dostarczyć przesłanie o globalnej
zdolności komunikacyjnej.
Co jest kluczem do architektury przyszłości?
Ta, którą tworzy się w teraźniejszości. Nie można osiągnąć
przyszłości.
Wierni wyznawcy funkcji, formy i wrażeń, które
przekazują materiały, nie przestają pokazywać w swoich
pracach, że w ekstremalnym stopniu bronią piękna,
zawsze z własnymi chropowatymi kanonami i wymagają
maksymalnej wydajności i funkcjonalności dla swoich
projektów.
Jednoznaczne spojrzenie Carme Pigem, Rafaela Aranda
i Ramona Vilalta wyznacza ich drogę, która mogłaby być
historią z kilkoma szczęśliwymi zakończeniami opartej na
energicznej i skrupulatnej pracy, która trwa w czasie od
Olot, jak zawsze i na zawsze. /

Porcelanosa

L’Antic Colonial

Gamadecor
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Międzynarodowe Targi
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Nowości, które
wyznaczają trendy dla
profesjonalistów
Od 13 do 17 lutego, osiem firm należących do Porcelanosa Grupo
udostępniło profesjonalistom i odwiedzającym swoje
odnowione salony sprzedaży - z wystawą o powierzchni prawie
14.000 m² - mając na celu przedstawienie swoich
nowości w dziedzinie architektury i aranżacji wnętrz. Z bilansu
końcowego tej dwudziestej czwartej edycji konkursu,
otrzymuje się nowy rekord obecności, wyższy o 15% w stosunku do
12.000 gości przybyłych w 2016 roku. Wyróżnia się
również duża liczba obcokrajowców odwiedzających główne budynki
w Vila-real w ciągu całego tygodnia: 9.000 osób z blisko 80
różnych krajów, głównie z Europy Środkowej i USA.

TRENDOWE WYSTAWY SKLEPOWE
Salony sprzedaży firmy Porcelanosa, Venis, Noken, Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Gamadecor i Urbatek,
zostały ponownie odnowione dla tej edycji, otrzymując dużą
dawkę wyrafinowania i innowacji w zakresie materiałów.

Noken

Urbatek
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1. Bolonia - to idealne ceramiczne
połączenie między kamieniem
i drewnem, fuzja między dębem
inspirującym kolekcję parkietu
ceramicznego PAR-KER Manhattan
i częściami z kamienia imitującego
belgijską błękitną białość.
Na zdjęciu, posadzka Bolonia
Cognac 80x80 cm
i nawierzchnia Manhattan Cognac
29,4x180/19,3x180 cm.
2. Geometryczny, złożony,
vintage - taki właśnie jest Heritage,
nowy parkiet ceramiczny
PAR-KER z Porcelanosa.
Na zdjęciu, w koniakowym kolorze
i formacie 80x80 cm.
3. Viena oparta jest na
Manhattan - kolekcji parkietu
ceramicznego w kształcie tabliczek
i kłosa - oraz ma za zadanie
otrzymać urok charakterystyczny
dla bardziej klasycznych
i wielkopańskich, francuskich
parkietów.
Na zdjęciu, w koniakowym kolorze
i formacie 80x80 cm.
4. Posadzka z modeli Sena Acero
Pulido 58,6x58,6 cm i Oxford
Blanco14,3x90 cm.

Porcelanosa

1

1. Komplet Karon Oval Countertop
Tower 90: umywalka z Persian
White Classico, meble Nogal
Intense i lustro Tower Mirror
60x90x10 cm.
2. Komplet Karon Circle Structure,
z metalową strukturą i umywalką
oraz blatem z Grey Stone Classico.
3. W nowej kolekcji Karon,
funkcjonalność góruje nad
wystrojem i, z tego powodu,
elementy posiadają naturalność
i minimalistyczną estetykę, która
pasuje do wszelkiego rodzaju
przestrzeni.
4. Komplet Karon Circle, z meblem
Nogal Intense i umywalką Persian
White Classico.
5. Meble, podobnie jak lustra,
wykonane są z naturalnego drewna
i szczycą się zmienną oraz aktualną
estetyką.

L’Antic Colonial

3

2

2

5

3

W kompletach kolekcji łazienkowej Karon,
blaty i umywalki z naturalnego kamienia wykonane z jednego bloku, w którym
pracuje się w szczegółowy sposób - łączą
się z meblami z drewna Nogal Intense
ub Nogal Warm.

Nowe pojęcie Atelier, inspirowane
pracowniami artystów i mistrzów rękodzieła,
aby szczycić się jeszcze autentyczniejszą
estetyką, w której łączą się różne materiały
formaty, tekstury, kolory i wykończenia.

4
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Gamadecor
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1. Meble głównej części niniejszej
kuchni Emotions E5.30 wykonane
są z Porcelana Brillo.
2. Kuchnia łączy nawierzchnie
głównej części z Porcelana Brillo,
z dekoracją na stojaku na butelki
z czystego dębu i kolumnami,
których meble zostały wyściełane
modelem o dużym formacie
z porcelany XLight Age Dark
Nature, z Urbatek.
3. Mebel pokryty XLight Age Dark
Nature, przypominający
wyglądem marmur i, w którego
ciemnoszarym kolorze dominują
ziarna i satynowe ozdoby.
4. Winiarnia, znajdująca się
w przedniej części, w kolorze
czystego dębu, posiada
nieskończoną ilość funkcjonalnych
szczegółów.

1

1. Struktura Mirage składa się
z cienkich płytek, mogąc być
używana w nieograniczonej
ilości pomieszczeń, a również
na zewnątrz, dzięki ich
nieprzemakalności. Na zdjęciu,
nawierzchnia Mirage Cream
33,3x100 cm.
2. Jeśli chodzi o wygląd, posiada
ona na swojej powierzchni
metaliczne tony, będące rezultatem
inkrustacji o efekcie połyskumatu, które obok reliefu, nadają jej
niepowtarzalny wygląd.
Na zdjęciu, posadzka z
porcelanowej glinki Mirage Dark
(dostępnej w formacie 40x80 cm
y 59,6x120 cm) i nawierzchnia
Mirage Dark 33,3x100 cm.
3. Inna zaleta Mirage to ostrożnie
i dokładnie wybrane surowce,
z których jest ona wykonana.
Materiały wysokiej jakości, które
gwarantują najbardziej
techniczny produkt ceramiczny
o najwyższych właściwościach
fizycznych i estetycznych.
Na zdjęciu, posadzka
Mirage Cream.
4. Oprócz tego, że posiada
cztery różne wykończenia w białym,
srebrnym, kremowym i ciemnym
kolorze, kolekcja Mirage posiada
propozycję reliefu dekoracyjnego.
Na zdjęciu, Deco Mirage Dark.

2

2

4
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Nowa kolekcja ceramiki Mirage imituje tak
szlachetny materiał jak naturalna tabliczka.
Jej estetyczna prostota i moc osiąga
dynamiczne oraz zaskakujące rezultaty,
zdolne do tworzenia nowoczesnych
dekoracyjnych stylów.

Kuchnia Emotions, która w skuteczny
sposób zarządza dostępną przestrzenią,
pokrywa przednie części swoich
mebli ceramiką XLight, z Urbatek, aby
nadać ciągłości materialnej całemu
pomieszczeniu.

3

Venis

3
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Butech

KRION by Systempool

2

®

1

1 i 2. Ekspozytory wyprodukowane
z KRION® Marmo Bianco (T102),
kremowej podstawy z szarymi,
brązowymi i pokrytymi złotą
purpuryną fragmentami, i KRION®
Pietra (T902), z szarą podstawą
z białymi, szarymi i brązowymi
drobinami.
3. Wszystkie kolory wchodzące
w skład kolekcji Terrazzo: Bianco
Classico, Marmo Bianco,
Grafite Classico, Pietra, Concrete
i Grigio Classico.
4. Najbliższy szczegół jednego
z ekspozytorów.

3

Shower deck to
nowy model brodzika
prysznicowego
z ukrytym odpływem
– bez potrzeby
użycia kratki
ściekowej - dającym
wrażenie ciągłości
z resztą posadzki
łazienki, dzięki temu,
że spady znajdują
się pod posadzką.
Z drugiej strony,
micro-stuck jest
niezwykle wydajną,
ciągłą nawierzchnią
o dużej wartości
dekoracyjnej,
charakteryzują się
swoją niezwykłą
wytrzymałością
i elastycznością, przy
użyciu minimalnej
grubości.

1. Posadzka z ceramicznego
parkietu Houston Taupe
120x29,4 cm, brodzik shower deck
121,6x93,8 cm.
2. Sposób w jaki sposób brodzik
shower deck chowa się pod
parkietem ceramicznym.
3. Model Manhattan Cognac
29,4x180 cm na brodziku shower
deck 121,6x93,8 cm.
4. Łazienka z nawierzchnią
z micro-stuk. Wyprodukowana
jest ona z niezwykle wytrzymałej
zaprawy murarskiej i przedstawia
najlepszy przykład ewolucji
chemicznej i technologicznej.
5. Wartość dekoracyjna z de
micro-stuk polega na możliwości
wyboru między ośmioma
kolorami i dwoma wykończeniami:
Fine i Nature.
5-A. Snow
5-B. Grey
5-C. Manhattan
5-D. Cement
5-E. White
5-F. Beige
5-G. Moka
5-H. Wengue

2

Kolekcja Terrazzo
stara się upamiętnić
estetykę i, w dużej
części, technikę
ponownego
wykorzystania
materiału, gdy
w połowie XV wieku
w Wenecji, zaczęto
używać pozostałe
części marmuru
do tworzenia
konglometatów
z cementem, które
stanowiły materiał
budowlany.

4

5

5-A

5-B

5-C

5-D

5-E

5-F

5-G

5-H
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1. Umywalka stojąca Architect,
w kolorze ziemi, która umożliwia
umieszczenie łazienki
w jakimkolwiek pomieszczeniu
w domu, ponieważ ukrywa
część swoich elementów. Dzięki
użyciu ceramicznego korka,
nadaje ciągłości powierzchni
i tworzy płynną kompozycję.
2. Stojące umywalki Arquitect
są idealnie kompatybilne we
wszystkich swoich wersjach
(80 lub 120 cm) z zawieszonymi
modułami kolekcji. Dzięki swoim
licznym połączeniom koloru,
jak i wykończeniom, połączenie
między obiema częściami
sprawia, że zestaw zamienia się
w jeden element.
3. Umywalki te szczycą się
delikatną odpornością, którą
docenia się, między innymi,
na cienkiej krawędzi, którą
posiadają ich elementy. Delikatne
linie i chromatyczna zmienność
w kolorach ziemi, dostarczają
otoczeniu powiewu retro.
4. Praca działu badawczorozwojowego Noken umożliwiła
osiągnięcie delikatnej, miłej
w dotyku i łatwo naprawiającej
się za pomocą użycia ciepła,
tekstury. Usytuowane w przedniej
części mebla, wyróżniają
się swoim miedzianym lustrem,
znajdującym się za oryginalnymi
wodorostami.

Noken

Urbatek

1

1. XLight Premium, zainspirowany
marmurami, dzięki swojej grubości
12 cm, jest idealny jako blat
kuchenny. Na zdjęciu, model XLight
Porto Grey Nature 154x328 cm.
2. Dzięki charakterystyce
technicznej XLight, możliwe jest
zrealizowanie ciągłych powierzchni
– za pomocą nacięć, które
dostosowują się do każdego
kształtu lub wymiaru, za pomocą
przekształcenia ogromnej
płyty z porcelany o wymiarach
154x328 cm.
3. XLight Premium Aged Dark
Nature 120x250 cm uwydatnia
wyróżniający się mur, jakby były to
olbrzymie bloki kamienia.
4. Model XLight Nylo Black
120x250 cm inspirowany wyglądem
czarnego marmuru.

2

2

Porcelana dużego
rozmiaru z Urbatek –
zbita, niezmienna
i odporna – wyróżnia
się niepowtarzalnymi
cechami
charakterystycznymi,
które sprawiają,
że można używać
je w wewnętrznych
i zewnętrznych
nawierzchniach,
posadzkach, blatach
oraz meblach.

4

3

Kolekcja Arquitect odnawia swój wygląd i wprowadza nowe
kolory oraz wykończenia dla swojego funkcjonalnego i falistego
projektu. Wyprodukowana z wysokiej gamy ceramiki
Noken Ceramic®, chromatyczna przestronność umywalek sprawia,
że pasują one do każdego stylu łazienek.

3
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Zdjęcia: Eric Laignel, Studio Horak.

UK
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design

2
Pojechaliśmy do Wielkiej Brytanii, aby odkryć - z ręki czterech miejscowych
i najbardziej reprezentatywnych studio - trendy, które będą kształtować kurs architektury
i aranżacji wnętrz na całym świecie. To stąd wywodzą się pomysły, które nadadzą
kształtu najbardziej luksusowym i awangardowym hotelom oraz mieszkaniom,
od Londynu do Dubaju, przez Turcję, aż do Tokio. HBA zaskakuje nas wyrafinowanym
stylem, który łączy koncepcje i tworzy nowe standardy luksusu. Lawson Robb
tworzy unikatowe i pełne życia projekty, oraz nigdy nie używa tego samego projektu
dwukrotnie. G.A Design stosuje elementy i odniesienia do lokalnej kultury w swoich
konceptach, dzięki wrodzonej ciekawości. Jestico + Whiles potwierdza, że ich siła
twórcza pochodzi z mieszaniny geniuszu i nuty szaleństwa.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY

3
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1. Spa w Raffles Istanbul Hotel,
w Turcji, w projekcie którego brało
udział HBA.
2. Główna sypialnia w projekcie
wykonanym w Dubaju przez
Lawson Robb.
3. Salon w Palace Hotel Tokyo,
zaprojektowany przez G.A Design.
4. Jestico + Whiles zajęło się
projektem osiedla Sakura w Pradze.

HBA

„Uwielbiamy pracować z Grupo Porcelanosa,
dzięki gwarancji trwałych materiałów wysokiej
jakości, które idealnie pasują do najlepszych
właściwości”.

CONSTANTINA TSOUTSIKOU.
Starszy wspólnik w HBA / Hirsch
Bedner Associates, mówi nam,
w jaki sposób prosta elegancja jest
kluczowym czynnikiem
w projektach studia, przyzwyczaja
do mieszania luźnych elementów
z wykwintnymi szczegółami.

omysłowość, ciekawość kulturowa i głęboka wiedza
o tym, czego potrzeba, aby stworzyć niezapomniane
doświadczenie, są to cechy tożsamości studia HBA/Hirsch
Bedner Associates. Za nazwą tego zespołu z Londynu kryją
się dekady doświadczenia i rozległych, światowych zasobów
w celu tworzenia hoteli, kompleksów
hotelowych, spa i prywatnych rezydencji
w wyrafinowanym stylu, który łączy
klasykę z tym co współczesne oraz to co
wyrafinowane, z tym co naturalne. W HBA
ukształtowano nowe standardy luksusu
i komfortu, które są widoczne
w projektach takich jak wielokrotnie
nagradzany hotel spa Raffles Estambul
w centrum Zorlu, w Turcji; SPA w The
Europe Hotel and Resort w Killarney
(Irlandia) lub znany Hilton Amsterdam
Airport Schiphol.
Wśród innych projektów, wyróżnia się
niedawno ukończony Orient Hotel dla
Isrotel Exclusive Collection w Jerozolimie
i obecnie pracuje się nad kompleksem
mieszkaniowym Pirimal Aranya w Mumbai
i rehabilitacji restauracji w samym sercu
dzielnicy Marylebone w Londynie.
Dla Constantina Tsoutsikou, starszej wspólniczki
studio, istota projektu polega na akcentowaniu ludzkiego
doświadczenia: „Lubię mieszać to co ludowe
i luźne, w komforcie z wyrafinowanymi szczegółami, które
pobudzają wyobraźnię tych, którzy używają przestrzeni.
Ale stosuję również zasady geometrii, aby połączyć
i otworzyć przestrzenie, aby stworzyć naturalny
przepływ w pomieszczeniach, ułatwiając w ten sposób
przemieszczanie się. Po zdefiniowaniu architektury
przestrzennej wnętrz, mogę skupić się na szczegółach, co
jest najbardziej emocjonującą dla mnie częścią procesu.”
To właśnie projektowanie mebli, oświetlenia, dywanów
i innych dodatków jest jedną ze słabości Tsoutsikou.
„W HBA, przed przedstawieniem możliwości klientowi,
bierzemy pod uwagę wiele czynników, takich jak równowaga
między ciemnością i światłem, lub materiały, które łączą się
ze sobą wzajemnie. Na przykład, zestawiamy gładkie lub
polerowane wykończenia z innymi, które mają teksturę i nie
były poddane obróbce; w ten sposób mogę zaoferować
im imponujący, a jednocześnie prosty projekt, który
przywołuje prawdziwe poczucie luksusu.”

Zdjęcia: Will Pryce, D.R.

P

Jeśli chodzi o materiały, dla dekoratorki wnętrz jest
jasne, że: „Uwielbiamy pracować z Grupo Porcelanowa,
aby zagwarantować sobie trwałe i wysokiej jakości
materiały, które idealnie pasują do najlepszych
właściwości. Doceniamy prostą elegancję i dlatego też, jej
naturalny kamień, płytki, mozaiki i drewno są idealne, jak
również wyrzeźbione kształty z Noken lub powierzchnie
z KRION®, które zapewniają błyszczącą elegancję
naszym projektom”. Dyrektorka HBA wie, co mówi,
ponieważ, na przykład, w rozbudowie DoubleTree Hilton
Hotel Resort and Spa, na Wyspach Marjan w Ras Al
Khaimah, użyła toalet i mozaiki tej właśnie firmy, w celu
stworzenia nawierzchni łazienek.
Zgodnie z Constantina Tsoutsikou, nawierzchnie są
niezbędne w każdym projekcie. „Są one dosłownie
podstawą do stworzenia udanego projektu i wizualnie
powinny być okazałe, trwałe, praktyczne i niedrogie.
Wiemy, że w Porcelanosa możemy znaleźć rozwiązania,
które usatysfakcjonują nasze potrzeby.”

Powyżej, od lewej do
prawej. Diamond Suite
i szczegół w hallu
w Hilton Amsterdam
Airport Schiphol.
Z lewej, jeden z pokoi
w hotelu Orient Hotel
w Jerozolimie.

Lawson Robb

„Jako założycielki, zarówno Charlotte Robb, jak
i ja, mamy ogromną pasję do podróży,
w poszukiwaniu zawsze nowych celów,
materiałów i zastosowań. Inspirujemy się
w kulturach świata”.
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ROBB LAWSON
I CHARLOTTE ALIX.
Dwóch architektów wnętrz, które
poznały się w Inchbald School of
Design w Londynie. Lata później
założyły studio Lawson Robb.

awson Robb jest specjalistą w dostarczaniu niezaprzeczalnej
znakomitości rezydencjom, jachtom i luksusowym hotelom.
Teraz również ekskluzywnym hotelom, w których stosuje całą swoją
wiedzę w dziedzinie architektury i aranżacji wnętrz. Ich zadaniem
jest odkrywanie nowych sposobów wykorzystania przestrzeni. Jedną
z ich złotych zasad jest tworzenie wyjątkowych
i dostosowanych do potrzeb każdego klienta
projektów oraz nigdy nie używać tego samego
projektu dwukrotnie. „To jest to, co utrzymuje
naszą pracę zawsze świeżą i żywą, na czele naszej
branży. Dążymy do stworzenia haute couture,
zaawansowanych kryteriów projektu i strategii, aby
utrzymać się poza trendami”, podkreślają. Jako
przykład podają zlecenie sauny parowej dla jednego
spa, gdzie zastosowano ściany z klimatyzowanego
szkła zamiast zwykłych materiałów termicznych
używanych zwykle do utrzymania jasnych i bardziej
orzeźwiających przestrzeni.
Wśród ich specjalności znajduje się tworzenie
wyróżniających się środowisk do życia, na przykład
ich kominki na odkrytych tarasach, podłączone
do wewnętrznych obwodów oświetleniowych.
„Rozciągają one wewnętrzną przestrzeń poza drzwi
i sprawiają, że obszar ten staje się bardziej przytulny,
zwłaszcza w takim klimacie jak w Wielkiej Brytanii,
gdzie można mieć najpiękniejszą noc, ale potrzebujesz czegoś, aby
nie zamarznąć”, wyjaśniają.
Jeśli chodzi o materiały, architekci wnętrz zawsze starają się
pracować z nowymi produktami, aby nadać impuls projektom, które
już przyjęli i wyzwać status quo na pojedynek. W Lawson Robb stale
nabywa się materiały i produkty z całego świata. „Jako założycielki,
zarówno Charlotte Robb, jak i ja, mamy ogromną pasję do podróży,
w poszukiwaniu zawsze nowych celów, materiałów i zastosowań.
Inspirują nas kultury świata. Następnie przenosimy to doświadczenie
do naszej codziennej pracy i zachęcamy nasz międzynarodowy
zespół do robienia tego samego”, mówi Alix Lawson, jedna
z kapitanów tej ciekawej i podróżującej załogi.
Jednym ze snów studio jest zbudowanie „pokoju ze śniegu”:
„Przez lata wyobrażaliśmy sobie magiczne doświadczenie polegające
na położeniu się na futrze delikatnie pokrytym śniegiem. Korzyści
zdrowotne są dobrze udokumentowane, zwłaszcza gdy zimno
zestawione jest z doświadczeniem sauny i łaźni parowych”, wyjaśnia.
Nie jest to niemożliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ich studio
opracowuje projekty dla spa ze śniegu i z terapią ciepłem w Omanie,
z widokiem na wadi.
W kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, od góry, spa
z widokiem na prywatny blok
mieszkaniowy w Londynie;
mebel-bar w apartamentach Crown
Reach; i wejście do domu,
w projekcie, w którym brały udział
na Fairholt Street.

G.A Design

„Jednym z naszych celów jest wzbudzenie
ciekawości, zarówno o naszych klientach
i markach, jak i o otaczającym nas świecie,
zmianach kulturowych i o tym jak ludzie
chcą czuć to co ich otacza.”
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JOANNA BIGGS.
Dyrektor wykonawczy ujawnia
nam najnowsze projekty studio
i wyjaśnia w jaki sposób są oni
ekspertami w projektowaniu
doświadczeń, dzięki wrodzonej
ciekawości zespołu

siedzibą główną w Londynie oraz biurami w Szanghaju, Kuala
Lumpur i Budapeszcie, chociaż działalność G.A Design obejmuje
wszelkie dziedziny architektury wnętrz - w tym doradztwo dla marek,
projektowanie graficzne i produkt -, specjalizują się oni głównie
w hotelach. W ten sposób, przez ponad trzy dekady współpracowali
oni z najbardziej prestiżowymymi sieciami hoteli,
takimi jak: Corinthia, Conrad, Fairmont, Four
Seasons, Hilton, InterContinental, Hyatt, One Only,
Ritz-Carlton lub Starwood. Kluczem do ich sukcesu,
według Joanny Biggs, dyrektora wykonawczego
firmy, „jest wyobrażenie sobie doświadczenia gości.
Niezależnie od nastroju w jakim przybywa się do
hotelu, naszym celem jest upewnienie się, że będą się
oni czuć zrelaksowani i w harmonii z przestrzenią.”
G.A. Design jest znane na całym świecie z jakości
swojej pracy i zdolności do przystosowania się do
różnych środowisk przy zastosowaniu elementów
i lokalnych odniesień kulturowych we własnych
koncepcjach, i dlatego nie można tu mówić
o określonym stylu, między innymi dlatego, że:
„przemysł kreatywny, taki jak nasz, brzmiałby jak
lenistwo”, wyjaśnia Biggs. Dlatego każda nowa
przygoda firmy rozpoczyna się od pustej strony.
Pewny sposób na to, aby nie ponieść klęski polega
na „postaraniu się myśleć tak jak klient - projekty
nie mogą iść za daleko bez zgody, i dlatego trzeba też pamiętać, że
zawsze istnieje jakieś rozwiązanie”, wyjaśnia dyrektor wykonawczy
i dodaje, że jednym z najbardziej ekscytujących momentów jej pracy
jest, gdy można „zobaczyć realizację swoich pomysłów w trzech
wymiarach.”
Tymczasem Terry McGinnity, kierownik i dyrektor kreatywny
w G.A Design, zaznacza: „myślimy we wszystkich wymiarach. Jednym
z naszych celów jest wzbudzenie ciekawości, zarówno o naszych
klientach, jak i markach, o otaczającym nas świecie, zmianach
kulturowych i o tym jak ludzie chcą czuć to co ich otacza. Staramy się
projektować doświadczenia, które wykraczają poza modę lub trendy.”
Wśród ostatnich projektów G.A Design, znajduje się hotel W
w Taipei, The Palace Hotel Tokyo, St. Regis Osaka, The Langham
Sydney, The Waldorf Astoria Amsterdam i nagrodzony St. Regis
Langkawi w Malezji.
Zarówno McGinnity, jak i Biggs zgadzają się, że „wielki projekt
powinien mieć siłę narracji, która nieustannie będzie go utrzymywała w
ruchu. Musimy mieć pewność, że każdy aspekt tej podróży jest cenny
w taki czy inny sposób. Mamy wysokie standardy. Chodzi tu
o wykorzystanie naszej ciekawości.”

Powyżej, od lewej
do prawej, hol
w The Corinthia Hotel,
w Londynie, i klatka
schodowa w W w Taipei,
w Tajwanie. Na lewo,
basen w spa w Life at
Corinthia Hotel.

Jestico + Whiles

„Gdziekolwiek pojedyncza płytka jest wielkości całej ściany pomieszczenia,
projekt ewoluuje tak czy tak, w odpowiedzi na tą możliwość,
a nie odwrotnie. Porcelanosa jest szczególnie użyteczna dla nas
w tym celu, w kilku ważnych projektach.”

JAMES DILLEY.
Dyrektor działu badawczorozwojowego w studio mówi o
świetle, „welonach”, otworach,
niezwykłych teksturach ...

eśli istnieje wspólna cecha projektów Jestico +
Whiles, to są to hotele, prywatne rezydencje, ośrodki
kulturalne lub edukacyjne, biura lub projekty miejskie; to
jest to ich jakość i niewyczerpane pragnienie nauki
i zabawy dla całego zespołu, podczas zanurzania się
w nich. W ich formule łączą się geniusz
i szczypta szaleństwa, jako siła twórcza.
Z głównej siedziby w Londynie i swojego
studio w Pradze obsługują klientów
w całej Europie, Chinach i Indiach.
Różnorodność jest ich filozofią. Do
tego stopnia, że zajmują się obecnie
restauracją domu wiejskiego Pitzhanger
Manor-House w Londynie, klejnotu z
początku XIX wieku, autorstwa znanego
architekta Sir John Soane; kompleksu
mieszkaniowego w Pradze, w stylu
domu rodzinnego; hotelu W
w Edynburgu i luksusowego
ekologicznego ośrodka na wyspie
Zanzibar, a także innych „przyjemności”.
„Nasze podejście do projektu skupia
się, przede wszystkim, na ludzkim
doświadczeniu”, mówi James Dilley,
dyrektor działu badawczo-rozwojowego
w studio. „W każdym nowym projekcie, punktem
wyjściowym jest podróż od kontekstu budynku
lub miejsca, do konceptu aktualnego projektu”. Wystrój
wnętrz jest istotną i integralną częścią pracy Jestico
+ Whiles. Nie istnieje dla nich granica, gdzie kończy
się architektura i zaczyna aranżacja wnętrz. „Właśnie
skończyliśmy pracę nad Shilling Brewing Company opowiada Dilley - barem piwnym w Glasgow, którego
miedziane zbiorniki stanowią dodatkowy element nośny,
wraz z innymi materiałami, w tym podłogami
z polerowanego gipsu, drewnianymi panelami i muralami
z majestatycznym jednorożcem namalowany w rogu”.
Zarówno w architekturze, jak i aranżacji wnętrz,
materiały, których używają, są elementami jednoczącymi
i podstawą do pracy dla Jestico + Whiles, zwłaszcza w ich
„aktywacji” poprzez manipulowanie światłem. „Ostatnio,
w naszej pracy użyliśmy „welonów”, zarówno
z przeźroczystego lub perforowanego szkła, lub pokrytego
czarnym lustrem z utlenionej stali i miedzi, do tworzenia
niezwykłych tekstur, które są dostosowane dla ich

Zdjęcia: Daniela Shearing, Ales Jungman i James Harris
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środowiska”, wyjaśnia dyrektor. Eksperyment, który
zastosowano w Państwowym Instytucie Graphene
w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii, z „welonem”
wykonanym z setki paneli wykonanych z lustrzanej
i nierdzewnej stali, każdy z nich z tysiącami otworów.
Kolejna „słabość” Jestico + Whiles to nawierzchnie.
„Rewolucja w ceramice daje nam możliwość
korzystania z bardzo mocnych i lekkich płytek
o dużych formatach, które były wcześniej
nie do pomyślenia. Gdziekolwiek pojedyncza płytka jest
wielkości całej ściany pomieszczenia, projekt ewoluuje
tak czy tak, w odpowiedzi na tą możliwość,
a nie odwrotnie. Porcelanosa jest szczególnie
użyteczna dla nas w tym celu, w kilku ważnych
projektach”, stwierdza James Dilley. /

Powyżej, od lewej do
prawej, zewnętrzna
część Narodowego
Instytutu Graphene i hol
hotelu Andel’s
w Łodzi, w Polsce.
Z lewej, piwiarnia
Shilling Bar & Brewery
w Glasgow, znajdująca
się w dawnym
Commercial Bank of
Scotland.

Przestrzeń
z basenem (pokryta
niestandardową mozaiką
z L’Antic Colonial).
Na wentylowanej elewacji
budynku z Butech
znajduje się nawierzchnia
z KRION® LUX 1100,
firmy Systempool,
a także modele Grey
Sand (400 x 800 x
30 mm) i Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
firmy L’Antic Colonial,
oraz XLight Basic
Snow (1000 x 3000 mm)
i XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
firmy Urbatek.

PROJEKT SKA

Oaza w Nigerii

W Ikoyi, najbardziej ruchliwej dzielnicy Lagos, firma budowlana Arbico Plc zaprojektowała dom rodzinny, gdzie
wewnętrzna i zewnętrzna część wydają się stapiać w jedną przestrzeń. Posmoreti Limited, sklep włączony do
programu Porcelanosa Associate, również uczestniczył w tym projekcie, zaprojektowanym przez studia
architektoniczne SAOTA y ECAD Architects w największym mieście w Nigerii.

Z lewej, salon domu,
gdzie ogromne okna
umożliwiają dostawanie
się światła słonecznego.
W dole, od lewej do
prawej, wentylowana
elewacja z Butech
pokryta KRION®
LUX 1100, firmy
Systempool, a także
modele Grey Sand
(400 x 800 x 30 mm)
i Grey Stone (400 x
800 x 30 mm), firmy
L’Antic Colonial,
i XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) oraz
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
firmy Urbatek.
Na innej stronie, od
góry do dołu, wspólna
przestrzeń na parterze,
z geometryczną
posadzką stworzoną
za pomocą modeli
Persian White Pulido
i Habana Dark, firmy
L’Antic Colonial;
i wewnętrzny ogród
z fontannami.
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iniejszy dom rodzinny położony w Ikoyi, w Lagos,
został zaprojektowany przez SAOTA y ECAD Architects
na podobieństwo pełnej roślinności, zielonej oazy. Działka
o powierzchni 4.000 m², na której intensywny niebieski
kolor zewnętrznego basenu kontrastuje z bujnymi gałęziami
drzew, i która otacza budowlę o powierzchni 1.500 m², ma
za zadanie chronić prywatność rodziny właściciela. Firmy
architektoniczne, z siedzibą w RPA i Nigerii odpowiednio,
nie chciały zostawić żadnych szczegółów przypadkowi,
i, z tego powodu, poprosiły o pomoc architekta krajobrazu
Rodneya Browna, który również wziął udział w projekcie
wewnętrznego ogrodu z fontannami, aby upewnić się, że

„zewnętrzna część wchodzi” do wnętrza domu
i zacierają się granice między in & out.
Jeśli chodzi o firmę budowlaną, warto zauważyć,
że realizacja projektu została przeprowadzona przez
Arbico Plc, która była również odpowiedzialna za
projektowanie wnętrz, we współpracy z Posmoreti
Limited, showroomu zawartego w programie
Porcelanosa Associate. Z tego powodu znajdujemy
w tym domu ogromną ilość materiałów z różnych
oddziałów hiszpańskiej firmy: Xlight z Urbatek
i części z KRION®, firmy Systempool, na
wentylowanej elewacji z Butech; naturalne kamienie
z L’Antic Colonial zastosowane jako okładzina
i niestandardowa mozaika basenu; elementy marki
Noken w łazienkach; niestandardowe szafy
z Gamadecor; oraz płytki i mozaiki z Porcelanosa,
w różnych częściach domu.

Z prawej, od lewej
do prawej, wspaniała
jadalnia w której
wyróżnia się żyrandol,
ściany wyłożone
geometrycznymi
kształtami i ogromny
stół; oraz jedna z sal
w domu, gdzie olbrzymi
dywan spoczywa na
posadzce z Persian
White Pulido, firmy
L’Antic Colonial.
W dole, od lewej do
prawej, sala do zabaw,
z meblami na miarę
firmy Gamadecor,
i parkietem
z naturalnego drewna
Mini Eden 1L
Natural, firmy L’Antic
Colonial; i zewnętrzna
przestrzeń na grilla
z posadzką Town
White, firmy Urbatek.

Podzielony na siedem wspólnych pomieszczeń i sześć
pokoi (wszystkie z widokiem na ogród i basen) dom
posiada wyjątkową powierzchnię przeznaczoną na rodzinne
kolacje: imponującą jadalnię z miejscami dla nawet
150 osób). To tutaj, dzięki pomysłowej podwójnej
wysokości, cała uwaga skupia się na żyrandolu, który podobnie jak ten znajdujący się przy wejściu - przedstawia
różne kształty liści palmowych. Ponownie, celem jest
przeniesienie do wewnątrz niniejszego zewnętrznego
odczucia związanego ze światem roślin. Innymi, godnymi
wyróżnienia zaletami projektu są duże okna, mające na celu
maksymalne wykorzystanie naturalnego światła i miejsce na
grilla, znajdujące się na zewnątrz i w pełni wyposażone oraz
idealne jako miejsce do relaksu dla rodziny oraz gości. /

Alma Starck

Jedyna w Hiszpanii restauracja zaprojektowana przez
francuskiego projektanta Philippe Starck została nazwana Ramzes.
Life by Stark i zaskakuje takimi szczegółami jak: podświetlony,
kryształowy dywan; różany ogród japońskiego artysty Que Houxo
i materiały firmy Grupo Porcelanosa.
Zdjęcia: SERGIO MARTÍNEZ
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stnieje wiele miejsc w naszym kraju, które posiadają
dzieła zaprojektowane przez Philippe Starck, ale istnieje
tylko jeden gastronomiczny projekt, który może poszczycić
się tym, że, posiada wystrój wnętrza pomyślany
i zaprojektowany przez tego francuskiego projektanta:
chodzi tu o restaurację Ramses.Life by Starck. Nie był to
pierwszy raz, gdy geniusz współczesnego designu stanął
w obliczu tej przestrzeni - pamiętajmy, że dziesięć lat
temu zajął się nadaniem jej kształtu - i, nie mniej jednak,
ponownie zaskoczył nas metamorfozą przepełnioną
innowacyjnymi i bardzo wszechstronnymi propozycjami.
Restauracja usytuowana jest naprzeciwko Puerta de
Alcalá, a pierwszą rzeczą, z którą napotyka się wchodzący
do Ramzes klient jest wspaniały, podświetlany bar, którego
nazwa jest prawdziwą deklaracją intencji: Champagne Bar.
W miejscu tym znajdziesz zarówno lustra, jak i koktajle
autorskie.
Japońska restauracja Natsuki, znajdująca się na
pierwszym piętrze, wyróżnia się tym, że jest to przestrzeń
high tech - z projekcjami na stołach - w której możesz
przeżyć „fluorescencyjne” doświadczenie gastronomiczne,
w otoczeniu kultowych obrazów Tokio Girls i żywych
kolorów różanego ogrodu, zaprojektowanego przez
japońskiego artystę Que Houxo.

Na górze, od lewej do prawej, Crystal
Room, z podświetlanym, kryształowym
dywanem, licznymi lustrami i sprzętem
audiowizualnym najnowszej generacji;
a także schody wejściowe.
Strona z prawej, restauracja Suria,
gdzie czerń ścian zilustrowanych przez
Luis Úrculo wyróżnia się na posadzce
Extreme White 59,2x120 cm, firmy
Porcelanosa.

Na drugim piętrze znajduje się Suria, restauracja
serwująca wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej,
posiadająca pięć różnych salonów, w których Philippe
Starck pozostawił swój ślad: neobarokowy Dior z widokiem
na Puerta de Alcalá; Christine i jego elegancki stół cesarski;
Black - zilustrowany na ścianach obrazami artysty Luis
Úrculo; Haima, ze ścianami z odsłoniętej cegły i prywatny
salonik Dom Perignon z podświetlanym stołem.
Dwie pozostałe przestrzenie godne wyróżnienia
w Ramses.Life by Starck to klimatyzowany taras Ikebana,
dobrze znany przez mieszkańców Madrytu ze względu na
serwowany na nim w weekendy brunch (z koktajlami
i muzyką na żywo), i Crystal Room, przestrzeń znajdująca
się na parterze, gdzie zwracają uwagę podświetlany
kryształowy dywan i liczne lustra.
Kończymy wizytę po tej renowacji 2.0 w The Nomad
House, w kosmopolitycznym miejscu, idealnym w celu
organizacji imprez i przy którego wystroju projektant
zainspirował się domem Jorge Ramzes, założyciela
restauracji i jego niezliczonymi podróżami po świecie. /
Na górze, od lewej do prawej, inne
pomieszczenie w restauracji Suria
i podświetlany stół Champagne Bar,
obie przestrzenie z posadzką
Extreme White 59,2x120 cm, firmy
Porcelanosa. Poniżej, restauracja
Natsuki, zaprojektowana przez
japońskiego artystę Que Houxo.

Od góry do dołu, wejście do
Ramses. Life by Stark, z Champagne
Bar z prawej, i łazienkami,
wszystkie przestrzenie z posadzkami
z Extreme White 59,2x120 cm,
firmy Porcelanosa.

PROF IL

Chiński salon w hotelu
AC Santo Mauro (Madryt),
zainspirowany neoklasycznymi
pałacami z końca XIX wieku
i z doskonałą równowagą między
antycznymi i współczesnymi
dziełami.

LORENZO CASTILLO. Dekorator.

Pasja do projektu

Kocha projekt ponad wszystko
i zaparcie twierdzi, że jest on wierny
oryginalnemu pomysłowi mimo
zwątpienia i niepewności. Jego
klasycznie zaktualizowany styl cieszy
się rosnącą popularnością i jego
doskonałe tkaniny stanowią świetny
dodatek do wystroju wnętrz bez
obawy przed horror vacui.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY

T

wierdzi, że źródła jego inspiracji to architektura, kino,
sztuka w ogólnym tego słowa znaczeniu i podróże.
Nie ustaje w miejscu mimo, że nie lubi za bardzo latać
samolotem. Są to przyjemności zawodu. Lorenzo Castillo
kocha i uwielbia przebywać w Madrycie. „Nie wyobrażam
sobie mieszkać w innym mieście”, zapewnia. Jego klienci
uwielbiają jego styl: „Klasyczny, o klasycznych korzeniach, ale
również zaktualizowany, odnowiony i odświeżony wszystkimi
zaletami, które posiadamy w naszym współczesnym
świecie”, zaznacza. Dzięki swojemu doświadczeniu w
dziedzinie kultury, studiom magisterskim z Historii Sztuki
i antyków, wie on, że za pomocą swojej pracy tworzy on
historie, wewnątrz własnej historii, którą przekazuje mu dom
w którym pracuje. „Lubię szanować miejsce, okolicę, epokę
przestrzeni i dążę do tego, aby dekoracja była spójna
z oryginalnym otoczeniem. Powinna być ona zgodna
z budynkiem i rodziną, która będzie mieszkać w tym domu.
W głębi duszy, wyobrażasz sobie historię”, opowiada nam.
Jego ulubione materiały to ceramika, lustra, kamień,
marmur, drewno i, jeśli chodzi o tkaniny, bawełny, aksamity,
jedwabie i wełny, skóry oraz zamsz. „Wszystko co bierze
w swoje ręce, z czasem nabiera życia. Nie lubię materiałów
syntetycznych”, stwierdza.
Lorenzo Castillo jest człowiekiem-orkiestrą. Może
zarówno z projektami mieszkaniowymi - większość z nich
znajdowała się poza Hiszpanią, chociaż zaczyna on już
nadawać swojego osobistego akcentu naszemu krajowi,

Lubię szanować miejsce, okolicę, epokę okolicy i dążę
do tego, aby dekoracja była spójna z oryginalnym otoczeniem.
Powinna być ona zgodna z budynkiem i rodziną,
która będzie mieszkać w tym domu.

Hispania Brussels,
w hotelu NH Collection
Grand Sablon w
Brukseli. Pieczęć
„made in Spain” jest
obecna w tej przestrzeni
gastronomicznej,
zarówno w wystroju
wnętrz Lorenzo Castillo,
jak i w smakach kuchni
wykonywanej przez
kucharza Marcos Morán,
w Casa Gerardo.

zwłaszcza z rąk zagranicznych klientów -, a także ze
wszystkimi hotelami, które ma obecnie w swoich rękach
w Madrycie, na Ibizie, w Barcelonie, Walencji, Paryżu...
Chociaż to właśnie projektowanie pasjonuje go ponad
wszystko. W pewnym stopniu, jest on kolekcjonerem
kolekcji, a przynajmniej projektów, które tworzy dla firmy
włókienniczej Gastón y Daniela. Jest właśnie w trakcie
tworzenia swojej piątej serii, która zostanie zaprezentowana
we wrześniu i z dumą zaznacza, że „jest ona bardzo
dojrzała”. Jego tkaniny odniosły taki sukces, że w ofercie
prestiżowej firmy włókienniczej, oferowane są jako osobna
marka: Lorenzo Castillo. „Jest to luksusowa linia, która
została poddana edycji w celu rywalizacji z Pierre Frey,
Rubelli itd.”, komentuje z entuzjazmem. „To co najbardziej
mnie satysfakcjonuje to projekt, projekt wszystkiego,
ale fascynują mnie tkaniny, dywany i malowane papiery.
W ramach tego czym jest moja praca polegająca na
projektowaniu wnętrz, jest to część, którą uwielbiam”.
Należy wspomnieć również o posadzkach, które są
osobnym tematem. Zdecydował się on na posadzkę firmy
Grupo Porcelanosa, jako pewny wybór wśród innych
dzieł, w domu, który „wzbogacił” w Binissalem, na Majorce.
„Jest to niezwykle szerokie pole. Kafelki znajdują się
w swoim najlepszym momencie, miała miejsce ogromna
rewolucja w świecie ceramiki, a ja mam bzika na punkcie
tego materiału, używam go bez przerwy. Porcelanosa
rozszerza swoją ofertę na podłogi i ściany oraz, na prawdę,
chciałbym zrobić kolekcję z nimi”.
Jeśli chodzi o jego wystroje wnętrz, oddaje się
w 100 procentach w każdej ewolucji każdego projektu,
a jego największą korzyścią „jest to, że na koniec, kiedy
oddajesz ten dom, oznacza to, że spełniłeś oczekiwania,
które miałeś. Zawsze mówię, że bycie dekoratorem
nie oznacza, że masz lepszy gust niż inni, ale, że masz

Kafelki znajdują się w swoim najlepszym momencie, mam bzika
na punkcie ceramiki, używam jej bez przerwy. Porcelanosa rozszerza
swoją ofertę i chciałbym zrobić kolekcję z nimi.

zdolność widzenia w swojej głowie zakończonych rzeczy.
Nie oznacza to, że posiadasz prawdę, ale jest to Twoje
spojrzenie, Twoja wyobraźnia, że to co widzisz jest tym
czym będzie, ale może na koniec rezultat jest inny”.
Nie mniej jednak, niniejszy rodzaj niespodzianek, zwykle
nie przydarza się Castillo, ponieważ tak jak wyjaśnia:
„W moich projektach nie ma dużo miejsca na manewry.
Wychodząc z oryginalnego założenia, staram go nie
zmieniać. Ponieważ osoba może widzieć rzeczy i zmieniać
pomysł dwieście tysięcy razy, ale jeśli idziesz tą drogą,
nigdy nie skończysz. Trzeba być bardzo rygorystycznym,
to ty widzisz przestrzeń i wizualizujesz dzieło, i to ta
pierwsza wizja tak na prawdę się liczy, ja staram się jej nie
zmieniać”. Wzór, który stara się wykonać za wszelką cenę.
„Najgorszym wrogiem klienta i dekoratora jest niepewność,
nie wiedzieć czego chcesz. Twoja zdolność, Twoja praca
z osobą, która zwraca się do Ciebie, polega na sprawieniu,
aby zobaczyła rzeczy, które nie przyszły jej do głowy, ale
które przyjdą. Mam zwyczaj mówienia im: „Jeśli dotarłeś
do mnie, najbardziej inteligentne jest to, że przekażesz
całkowicie i oddasz się w moje ręce”, wyjaśnia.
Projekty Lorenzo Castillo wykonywane są na miarę
klienta: osoby, która mieszka sama, a także rodziny
składającej się z ośmiu członków; zawsze w niezawodny
sposób z praktycznego, wygodnego i komfortowego
punktu widzenia: „Z estetycznego punktu widzenia, kiedy
oddałeś się w ręce projektanta, tak samo, jak miałoby to
miejsce w świecie mody, nie zrobiłby Ci tego samego stroju
Yves Saint Laurent i Karl Lagerfeld”, zaznacza.
Jeśli chodzi o pozostałe sny, przyznaje: „Mam bzika na
myśl o pracy w świecie kina lub telewizji, w historycznych
serialach o Karolu V, Franciszku I... Głupieje na samą myśl
i śnię o pracy z takim rodzajem rzeczy”. /

Żaden ze szczegółów
wybranych przez
Lorenzo Castillo do
hotelu Room Mate
Anna, w Barcelonie,
pozostawia obojętnym
odwiedzającego:
ryzykowne kolory,
niekończące się tekstury
i szlachetne materiały,
które uwydatniają
przestrzenie.

BLUE DIAMOND RESORTS

5-gwiazdkowy hotel
na Karaibach

Najszybciej rozwijająca się sieć hotelowa na Karaibach zaskakuje nas nowymi obiektami
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów podróżnych, od rodzin, które pragną spędzać czas
na świeżym powietrzu, aż po smakoszy, którzy kosztują doznań kulinarnych na wysokim poziomie.
Udogodnienia technologiczne, baseny infinity i cudowne plaże, przyczyniają się do tego sukcesu.
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Royalton Saint Lucia

W prywatnej zatoce, na przepięknej wyspie Stanta Lucia - znanej jako Helena Karaibów, dzięki
ogromnej liczbie razy, ile różne imperia spierały się o nią - znajduje się luksusowy Royalton
Saint Lucia, który posiada trzy odrębne przestrzenie: ogólną, która skupia się na rodzinach;
Diamond Club, z ekskluzywnymi udogodnieniami (basen, plaża, różne restauracje...);
i Hideaway, tylko dla dorosłych (patrz numer 2). Wyróżnia się wśród jego obiektów The Royal
Spa, którego motto brzmi: „Zrelaksuj się. Doładuj się. Odnów się.”, polecenia, które
są bardzo łatwe do przestrzegania, dzięki dostępnej tu niezliczonej liczbie zabiegów odnowy
biologicznej, począwszy od masaży ciała oraz twarzy, aż po relaksujące okłady.

2

Hideaway w Royalton
Saint Lucia
Apartamenty na poddaszu z jacuzzi, basen z białymi
łóżkami balijskimi; piaszczyste, białe plaże i krystalicznie
czysta woda - to i o wiele więcej znajdziesz w Hideaway by
Royalton Saint Lucia. Zróżnicowana przestrzeń i tylko dla dorosłych - wewnątrz kompleksu hotelowego,
w którym można cieszyć się prawdziwą ciszą. Kulinarne
doświadczenia są także plusem: fuzja kuchni Tex-Mex
z Armadillo, karaibskie smaki z Calypso i Teppanyaki
z Zen, między innymi. Nie mniej jednak, najoryginalniejszą
przestrzenią gastronomiczną jest C/X Culinary Experience,
gdzie można spróbować siedem pysznych kreacji
szefa kuchni, podczas gdy pozostałe zmysły pobudzane
są muzyką i projekcjami na ścianach.

3

Royalton Negril
Gdy myślimy o Negril, na zachodnim krańcu Jamajki,
automatycznie przychodzą nam na myśl obrazy pięknych,
rajskich plaż, czasu spędzanego na świeżym powietrzu
i bujnej natury. Teraz, do tego karaibskiego obrazu trzeba
dodać kompleks hotelowy, w którym nigdy nie przestaje
się przeżywać doświadczeń: Royalton Negril,
praktykuje filozofię wakacyjną o nazwie All-In Luxury®,
z takimi apetycznymi usługami jak nieograniczone kolacje
bez konieczności rezerwacji. Oferuje również mnóstwo
pomysłów, aby zabawić najmłodszych i posiada przestrzeń
zwaną Hangout Teens Club, z najbardziej pożądanymi
przez nastolatków technologiami.

4

Hideaway at Royalton Negril
Klienci Hideaway at Royalton Negril mają do wyłącznej dyspozycji
wiele udogodnień, ale gdybyśmy musieli wyszczególnić niektóre
z nich, byłyby to bar z żywą atmosferą, obszar na plaży wyróżniający
się obsługą kelnerską i basen infinity z niesamowitym widokiem na
Morze Karaibskie. Również restauracja Dorado, nad brzegiem plaży,
zachwyci tych, którzy wybierają ten hotel tylko dla dorosłych, jako
opcję na wypoczynek, dzięki jego koktajlom mlecznym, ceviche, rybom
i owocom morza przygotowywanym na grillu. Jeśli chodzi o pokoje,
są one objęte programem DreamBed™ Royalton, którego
rzemieślnicze łóżko pierwszej jakości zostało zaprojektowane
z hipoalergicznym uszczelnieniem i opatentowane systemem, który
redukuje przenoszenie ruchu, wśród innych funkcji.

5

Grand Lido Negril
Ten ekskluzywny kompleks hotelowy nad morzem oferuje 26 luksusowych
apartamentów wyposażonych w pościel z wysokiej jakości nici, podwójne prysznice
z deszczownicami na suficie i obszerne wanny, które wraz z łóżkami posiadają
widok na morze. Znajduje się on w dyskretnym miejscu w Negril i dzięki wstępowi
ograniczonemu dla osób w wieku powyżej 21 lat, może zaoferować środowisko
dla wyłącznie dorosłych naturystów. Usługa lokaja, nielimitowane kolacje
i napoje Premium, prywatny basen i własny Reggae Bar & Grill, to tylko niektóre
z jego wartości dodanych. Ponadto, możliwe jest, aby korzystać z nowoczesnych
pomieszczeń Royalton Negril i Hideaway de Royalton Negrill. /

W YWIA D

ÚRSULA MASCARÓ

„Made in Spain”, który
stanowi tendencję
Dla dyrektora kreatywnego grupy
Mascaró, kluczem jest dobrze
wykonana praca. Rozmawialiśmy
na Menorce z duszą fenomenu
Pretty Ballerinas, który narodził
się w Internecie, a teraz zdobywa
świat dzięki swoim oryginalnym
sklepom, z materiałami firmy Grupo
Porcelanosa.
Tekst: CLARA LAGUNA
Portret: ALEX DEL RIO
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zemieślnik i kosmopolitka. Możliwe, że jest to
najlepsze podsumowanie tego, czym są Pretty Ballerinas,
czubek włóczni grupy Mascaró -,która obejmuje
Mascaró, Úrsula Mascaró i popularną markę balerin -,
a także doskonała forma na zdefiniowanie ich mistrzyni.
Projektantka z Menorki, Úrsula Mascaró, dyrektor
kreatywny grupy, otwiera nam drzwi swojego domu na
wyspie, aby opowiedzieć, bez przykładania dużej wagi
(może to właśnie w tym i jej poczuciu humoru znajduje się
sekret jej uroku), co oznacza przewodzić rewolucji obuwia
hiszpańskiego. Kiedy stworzyła markę w Internecie
w 2005 (prettyballerinas.com), istniało powołanie
międzynarodowe. Ale nie mogła sobie wyobrażać, że
Claudia Schiffer, Elle MacPherson lub uwielbiana przez
nią Kate Moss, zrobią z nich podstawowy element swojej
szafy i obiekt pożądania dziewczyn na całym świecie.
Dzisiaj, niniejsze dzieła z Menorki stworzone w Ferreries,
eksportowane są do 85 krajów. Grupa zamknęła rok
2016 ważną ekspansją do Ameryki Łacińskiej - otwarcie
pierwszych sklepów w Gwatemali i Boliwii; postawieniem
na Bliski Wschód - pierwsze otwarcie w Azerbejdżanie;
i wzmocnieniem obecności w miejscach takich jak Stany
Zjednoczone, Azja, Australia i Afryka.

Jak opisałabyś swój sposób pracy?
Jestem trochę chaotyczna, trochę artystyczna. Nie jestem
kobietą lubiącą cyfry ani rygorystyczną. I mam bardzo
słabą pamięć, co czasem pomaga, a czasem nie [śmieje
się]. Przydaje mi się to w projektowaniu, umożliwia mi
zachowanie nieco pustego umysłu. Oglądam pokazy
mody, tendencje, a potem powracam na wyspę i filtruję to
praktycznie nieświadomie. Nieposiadanie dobrej pamięci
zmusza mnie do hamowania się. Uwielbiam oglądać pracę
innych osób, pokazy mody.... jest to prawdziwy spektakl,
jak pójść do teatru.
W jakich miejscach znajdujesz inspirację?
Chodzę na targowiska z używanymi rzeczami
i zawsze zwracam uwagę na to co noszą dziewczyny,
zwłaszcza kiedy wychodzą w nocy. Bardzo również lubię
podróżować. Niedawno byłam w Południowej Afryce wraz
z moimi dziećmi i świetnie spędziłam czas. Oczywiście
oglądam filmy, które odniosły sukces, takie jak La la
land, i bardzo dużo czytam. Przydarzyło mi się nawet nie
wychodzić w sobotę w nocy, ponieważ czytałam jakąś
powieść Dana Browna. Wcześniej pochłaniałam książki,

Z lewej, Úrsula Mascaró
w warsztacie w swoim
domu, w Es Castell,
we wschodniej części
Menorki, wraz ze swoim
kotem Rasputinem.
Poniżej, marka Pretty
Ballerinas inaugurowała
swój pierwszy sklep
w 2007 na mitycznej
Brook Street
w Londynie. W lutym
zeszłego roku, otworzyła
sklep flagowy na Paseo
de Gracia w Barcelonie
wraz z nowym
konceptem wystroju
wnętrz przyjętym przez
firmę przy współpracy
z Costagin Retail
Consulting, który będzie
dalej obecny przy
kolejnych otwarciach.
Wśród jej luksusowych
materiałów wybrano stal
z powłoką szampana,
różowego alabastru,
przyciemnionymi
lustrami lub porcelanową
glinką Town Black
Pulido 59,6x59,6 cm,
fimy Urbatek.
jednolita posadzka
wyróżniająca się
intensywnym, czarnym
połyskiem, niezwykle
odporna i łatwa
w utrzymaniu.

Model Town Black
Pulido 59,6x59,6 cm,
firmy Urbatek, łączy
się w idealny sposób
z innymi elementami
charakterystycznymi dla
wystroju wnętrz Pretty
Ballerinas, takimi jak
przyciemnione lustra w
klasycznym stylu
i vintage, dywany i półki
w różowym kolorze
korporacyjnym, stała
reprodukcja esencji
100% Pretty Ballerinas.

ale Internet zniszczył mnie [śmiech]. Instagram jest moją
zgubą [jej konto @ursulamascaro posiada prawie 19.000
fanów]. Muszę się przyznać, że teraz zaczynam książkę,
którą trudno jest mi skończyć. Co za wstyd!
Kilkakrotnie stwierdziłaś, że odziedziczyłaś po
swoim ojcu śmiałość i szczerość, a także interes
rodzinny.
Nie pamiętam tego, ale myślę, że on był odważniejszy
jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Ja jestem bardziej
konserwatywna pod tym względem, ale jeśli chodzi o styl,
jestem bardziej odważna niż on. Był również szczery, nie
był w ogóle polityczny. Nie mniej jednak, współczesna
forma pracy jest inna, robi się więcej w zespole. Dziś
posiadamy dyrektora głównego, innego od marketingu,
ja jestem odpowiedzialna za projekt wraz z moją ekipą,
moja siostra, Lina, jest dyrektorem handlowym…
Polegamy bardziej na specjalistach.
Na Menorce bardzo ważna jest kultura jazdy konnej.
Jeździsz konno w swoim wolnym czasie?
Po raz pierwszy dosiadłam konia w wieku 14 lat i przez

7 lat jeździłam podczas uroczystości. Teraz już nie, ale
mogłabym. Tego się nie zapomina, to jest jak jazda na
rowerze. Ale te lata, z dziećmi, fabryką, domem, mężem...
one również kosztują dużo pracy...! [śmiech].
Nie miałam czasu. Teraz w weekendy gram w padel
z moim chłopakiem.
Jakie dania wyróżniłabyś w gastronomi z Menorki?
Nie jestem wegetarianką, ale uwielbiam warzywa. Dajcie
mi dobry pomidor lub karczoch! Nic im nie brakuje,
wsadzasz je do piekarnika z odrobiną soli i oliwy. Bardzo
lubię nadziewane bakłażany i kuchnię marokańską jestem bardzo śródziemnomorska. I, oczywiście, owoce
morza. Mamy tutaj bardzo dobre pokrzywy morskie,
krewetki, sercówkowate...
Jak określiłabyś swój styl?
Jestem dość eklektyczna. Międzynarodowa, trochę
artystka. I bardzo kobieca, zawsze mam tendencję
do bycia odrobinę pinky, odrobinę pin up. Robię dużo
czarnych butów, ale lubię kobietę kobiecą.
Pretty Ballerinas sprzedaje więcej w Internecie czy
w sklepie?
Sprzedajemy o wiele więcej w tradycyjnych sklepach.
Sprzedaż przez Internet jest dla nas bardzo ważna,
przede wszystkim, mając na względzie to, że sklep
Pretty Ballerinas został otwarty w 2005 za pomocą tego
właśnie środka komunikacji. Z tego powodu jest on
ważnym kanałem, ale nie najważniejszym.
Jest dodatkową nogą stołu.
Wasze sklepy mają projekt małych bombonierek.
Wszystkie posiadają francuskie złote lustra, półki w
pastelowym różu, kanapy ze wzorami leoparda
i posadzkę z porcelanowej, czarnej glinki garncarskiej
firmy Urbatek. Kto zajął się wystrojem wnętrz?
Ja sama. To jest „bardzo moje”. Tygrys jest jak Kate
Moss, którą uwielbiam i stąd print animal. Miałam
w swojej głowie obraz topmodelki w kożuchu i stilettos,
chyba od Steven Meisel, coś bardzo w stylu punk
i bardzo Camden. Zaczęliśmy w bardzo małym sklepie
gdzie pudełka z butami znajdowały się na widoku,
ponieważ nie było w nim magazynu. Był on w stylu rock
and roll rebel. Później dodałam francuską lampę, aby
dodać mu klasy.
Dlaczego zaufałaś Grupo Porcelanosa, aby
udekorowali Twoje sklepy?
Zawsze mamy do nich zaufanie jeśli chodzi o projekty,
które zaczynamy na świecie, ponieważ wierzymy
w jakość dobrze wykonanej pracy i w firmy, które tak jak
my, świadczą usługi od pokoleń i dostarczają najlepsze
usługi i produkty. Są przykładem i wzorem organizacji. /
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the lowest risk and �/� the
highest.

Banco Santander is a member of
the Deposit Guarantee Fund for
Credit Institutions. For cash
deposits, the maximum
guaranteed amount is €���,���
per depositor at each credit
institution.

Idealne okno wystawowe dla dzieł
Christophe Michalak w Paryżu

Main Sponsor

Account

W 2016 roku, słynny francuski cukiernik, Christophe Michalak, otworzył butik
w samym sercu Paryża, w dzielnicy Marais. Pragnął on stworzyć okno wystawowe,
które dostarczyłoby jego dziełom kulinarnym wartości dodanej, i skorzystał on z usług
OCF, firmy specjalizującej się w chłodzących witrynach, wykonywanych na miarę
i tworzącej niestandardowe oraz unikatowe projekty. „Christophe Michalak pragnął
jednoczęściowej witryny o długości pięciu metrów, z bardzo precyzyjną średnicą
w zagiętej części”, mówi Guillaume Zanlorenzi, kierownik OCF. „Największą trudnością
techniczną było znalezienie rozwiązania, aby wyprodukować ten blok bez ryzyka
pojawienia się pęknięć z powodu rozszerzenia. Przeprowadziliśmy kilka prób
w celu uzyskania idealnego łuku i ukrycia obszarów spojenia. Jest to bardzo jednolity
i przyjemny w pracy materiał. Jesteśmy bardzo dumni z rezultatu.”
Śnieżnobiały kolor i aksamitne wrażenie podczas dotyku sprawiają, że przypomina
on naturalny kamień, a ciepła powierzchnia, w odróżnieniu od innych, bardziej
klasycznych żywic, przeobrażają tą witrynę w idealną ramę dla smakowitych kreacji
szefa kuchni. Ponadto, KRION® posiada wiele właściwości technicznych: zapobiega
w naturalny sposób proliferacji bakterii, jest łatwy w czyszczeniu, pozwala na
osiągnięcie niewidocznych połączeń, może być używany z podświetleniem itp. Od lat,
jest on powszechnie stosowany w restauracjach, barach, kuchniach i innych miejscach
publicznych, gdzie projekt oraz higiena odgrywają pierwszorzędną rolę.
Stoimy przed pierwszą witryną wyprodukowaną w całości z KRION®. Pan
Zanlorenzi wskazuje, że w ostatnich czasach wzrosła liczba projektów wykonanych
z tego kompozytu mineralnego: „Materiał ten bardzo się podoba. Jego dotyk,
przypominający naturalny kamień, nadaje mu elegancji i dużo stylu. Jest to idealny
wybór do realizacji projektów wysokiej gamy, do produkcji mebli na miarę lub
elementów dekoracyjnych”. /

annual nominal interest on your money
for daily balances of over €�,��� and up to

€��,���
And you’ll also receive 1 share in Banco Santander when you open the account if you meet the conditions,
the ﬁrst of many you can obtain if you use and contract other products.
Tworząca w KRION® firma
OCF (Chantonnay, 85)
stworzyła witrynę o długości
pięciu metrów, stanowiącą
jednolitą część o idealnym
zagięciu i z idealnie ukrytymi
miejscami sklejenia.
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Wyspa, która łączy
naturę i
nieskończony projekt

Uniwersalność i nieskończone możliwości oferowane przez
KRION® odzwierciedlone są w doniosłym projekcie Noor
Island, w Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Członkowie
prestiżowego studio 3deluxe umieli stworzyć, za pomocą
mineralnego kompaktu jako jednego z podstawowych elementów,
przestrzeń stanowiąca wyspę rozrywki i park przyrodniczy.
Kamień akrylowy najnowszej generacji firmy Porcelanosa Grupo
jest bohaterem w jej pawilonach, budynkach i obiektach, na
przykład, w większości mebli. W ten sposób, natura sprzymierza
się z najbardziej innowacyjnym projektem za pomocą użycia
KRION®. Stapia się on w perfekcyjny sposób z otoczeniem
i posiada strukturę oraz wyposażenie ukształtowane za pomocą
termicznego zaginania, obróbki i stanowi jedną część, dzięki
swoim niezauważalnym połączeniom. Ponadto, wybrany odcień białego koloru, w praktyczny
sposób, dostarcza projektowi czystości i awangardy.
Wśród licznych części i struktur, z których składa się Noor Island, wyróżniają się kwietniki
wykonane z KRION® Snow White 1100. Eleganckie, stożkowe kształty, które zaskakują
swoją przenikliwą prostotą i udekorowaną powierzchnią. Oprócz nich, obecne są również
oryginalne ławki, również wykonane z niniejszego materiału najnowszej generacji.
KRION® obecny jest w głównej sali Noor Island, pawilonie Pabellón de las Mariposas.
Wszystko to stanowiło architektoniczne wyzwanie, którego głównym celem było stworzenie
przestrzeni z warunkami środowiskowymi odpowiednimi dla flory i fauny. Posiada on
odpowiednią temperaturę środowiska, strategiczne położenie pożywienia i projekt, który
łączy architekturę i naturę, to co organiczne z tym co martwe. Solid surface stanowi
niniejsze połączenie pomiędzy dwoma światami, tworząc kwiatowe wzory i przetwarzając
naturę w architekturę. Dzięki swojej niepowtarzalności, niniejszy projekt 3deluxe otrzymał już
wiele międzynarodowych nagród, takich jak nagroda publiczności w dziedzinie architektury
(Iconic Awards 2016); nagroda w kategorii rozrywki (International Property Awards 2016)
i specjalne wyróżnienie podczas rozdania nagród VIII Premios Porcelanosa Grupo de
Arquitectura e Interiorismo. /
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1, 2 i 3. Pawilon Pabellón
de las Mariposas, gdzie
charakterystyka techniczna
KRION® przyczyniła się
do stworzenia odpowiednich
warunków środowiskowych
dla zamieszkujących go 500
tropikalnych motyli.
4. Kafeteria niniejszego
pawilonu, gdzie wyróżniają się
białe meble z KRION®.
5. Stożkowate donice
wykonane z KRION® Snow
White 1100.
6 i 7. Pawilon Pabellón de
Literatura, sanktuarium dla
lektury w kształcie kwiatu.
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FEATURED IMAGES OF URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID CITY. MORE INFO WWW.MADRID-DESTINO.COM

CONTRACT

PORCELANOSA NA ŚWIECIE

1
2

THE JOSE MANUEL SANZ ARCHITECTURE STUDIO HAS CREATED A PREFABRICATED OBJECT WHICH CAN BE ASSEMBLED AND DISASSEMBLED IN JUST A FEW HOURS. WE CAN
FIND PORCELANOSA SOLID SURFACE, KRION® IN THE COUNTERS WHICH FORM A 3 LEAF CLOVER, AND TRANSFORMED INTO UNITS, WHICH ALONG WITH THE VISUAL LIGHTNESS
PROVIDED BY TEMPERED SAFETY GLASS, AND THE COVERING WHICH CONTRIBUTES WITH THE ADVANTAGE OF SHELTERING VISITORS FROM THE SUN AND RAIN, CREATE A UNIQUE
PIECE WHICH IS RECOGNISABLE AS AN INFORMATION POINT IN THE CITY.
URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID ARCHITECTS: JOSÉ MANUEL SANZ ARQUITECTOS + IRENE BREA
Awarded as BEST PROJECT at X ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN AWARDS 2017 Material: KRION® 1100 SNOW WHITE

www.krion.com

1 i 2. Salon sprzedaży Porcelanosa Grupo w Albuixech (Walencja) po całkowitym odnowieniu swoich pomieszczeń.
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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
PÉREZ DOMÍNGUEZ 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
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
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: 950 325 575 - 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
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
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
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
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
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
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
LOS PEPOTES
T: 926 63 15 80 -F: 926 63 38 56
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53

COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
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
GINESTA
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
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
PORCELANOSA
T: 972 964 141
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
MATERIALES DE CONSTRUCCION
GALMES S.A.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293

PORCELANOSA
T: 971 630 219
TOLO FLORIT S.A.
T: 971384500
LANDINO BERMAN S.A.
T: 971360264
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
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 GÓMEZ GÓMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671708692
PORCELANOSA
T: 916 62 32 32
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
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
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
PORCELANOSA 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
ESSEN
T: 980 521 779
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INNE KRAJE

ALBANIA Tirana
ANGOLA Luanda
ALGERIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan

AUSTRALIA Adelaïde/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney

AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/ Innsbruck/
Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/ Vienna/

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 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 Cuenca/ Guayaquil/ Quito
EGYPT Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
ETHIOPIA Addis Ababa
FEDERAL REPUBLIC OF
NIGERIA Lagos
FINLAND Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rauma/
Rovaniemi/Salo/Savonlinna/Seinäjoki/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Andelnans/ Arcueil/
Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagne au Mont
d’Or/ Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury-les-Aubrais/ Guerande/
La Chapelle Saint Aubin/ La Roche Sur Yon/
Lezennes/ Lorient/ Mandelieu la Napoule/
Meaux/ Merignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Niza/ Orvault/ París/ Pérols/
Rantigny/ Saint Grégoire - Rennes/ Saint
Herblain/ Reunión/ Saint Maur/ SaintEtienne/ Saint-Péray/St Jouan des Guerets/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/
Vannes/ Vedène/ 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/
Wiesbaden-Biebrich/ 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/ Kecskemét/ Magyar/
Gyöngyös/ Miskolc/ Nyíregyháza
ICELAND Reykjavik

INDIA Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ New Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRAQ Bagdag/ Erbil

IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/ Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalem/
Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le Zion/ Tel
Aviv/ Upper Galily
ITALY Andria/ Bergamo/ Corsico/ Milan/
Montesilvano/ Roma/ Sassuolo/ Treviso
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 Tarján/ Vilnius
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/
Guadalajara
MOLDAVIA Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MOROCCO Casablanca/ Tangier
NEPAL Katmandu
NEDERLANDS Amsterdam
NETHERLANDS ANTILLES
Saint Maarten

NEW ZEALAND 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
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro

PHILIPPINES Cebu/ Manila
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/ Kazan/ 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 Le Cap/
Durban/ Johannesburg

SOUTH KOREA Busan/ Seo-Gu/Seul
SURINAME Paramaribo
SWEDEN Bromma/ Enköping/ Danderyd/
Göteborg/ Hässleholm/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
SWITZERLAND Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/ Geneva/
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/ Surat Thani/ Udon Thani
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 Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/ Belfast/
Bridge Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/ Dorchester/
Dorset/ Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Ipswich/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth/ Garden City/ London/ London
Road/ Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Norwich/ Nottingham/ Old Wolverton
Road/ Peterborough/ Petersfield/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/ Sunbury
on Thames/ Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windso
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
Hollywood/ Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

BĘDZ IE M OWA O…

Studio architektoniczne Herzog &
de Meuron pokryło ogromną falą szkła
stary magazyn kakao, tytoniu i herbaty,
który stał się dziś dzień ikoną miasta
Hamburga. Chodzi tutaj o Filharmonię
nad Łabą (Elbphilharmonie), która stanowi
część HafenCity - projektu wpisanego
na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO w 2015 roku, który ma na
celu przekształcenie starego portu
miasta niemieckiego i połączenie go ze
starym miastem. Budynek, nazwany
przez lokalnych mieszkańców Elphi, oprócz przestrzeni
poświęconych muzyce, mieści w sobie również hotel,
luksusowe apartamenty, miejsca parkingowe i duży,
zadaszony plac. Jeśli chodzi o akustykę na którą zwraca
się szczególną uwagę przy budowie trybun - z orkiestrą
usytuowaną po środku -, należy zwrócić uwagę na fakt,
że są one dziełem inżyniera Yasuhisa Toyota, który
opracował specjalną powłokę zwaną White Skin (Białą
Skórą), w której każdy z paneli z włókna (kompozyty z gipsu
i papieru z odzysku) drukowany jest w 3D w pożądanym
kształcie, w zależności od swojego położenia końcowego.
Na zewnątrz, zwracają uwagę tysiące szklanych
paneli uformowanych w nieregularnym kształcie, które
„przekształcają budynek w tęczowy kryształ, którego
tekstura zmienia wygląd, wyłapując promienie z nieba, rzeki
i miasta, zmieniając fasadę w zawiłe puzzle”, wskazują
architekci. Wszystkie one zostały stworzone za pomocą
sitodruku, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu
się promieniowaniem słonecznym, a wiele z nich posiada
wybrzuszenia w celu zainstalowania małych okien,
aby wietrzyć wnętrze Filharmonii w naturalny sposób. /

Zdjęcia: Michael Zapf, Iwan Baan, Maxim Schulz.

Filharmonia nad Łabą
w Hamburgu

Autorzy projektu: Jacques Herzog
(po lewej) i Pierre de Meuron
(w centrum), z architektem
i wspólnikiem studio - Ascan
Mergenthaler.
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Floor Tile
Vancouver Dark 25x150 cm
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