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TWORZYĆ

DLA PRZYSZŁOŚCI

CERSAIE Wystawa z trendami Grupo Porcelanosa.
SPECJALNE - AZJA Tradycja i technologia na nowym rynku światowym.
EMILIO TUÑÓN Mądrość architekta-humanisty.
MARTHA THORNE Architektura, urbanistyka i Nagrody Pritzkera.
FENWICK IRIBARREN ARCHITECTS Zmienią panoramę Madrytu.
LUKSUS I DOSKONAŁOŚĆ Duże projekty
w Holandii, na Teneryfie, w Asturii, Palma de Mallorca, Altea i w Walencji.

NUMER 31 / 5 EURO

lifestyle
S P IS TREŚ C I / N U MER 31
8 NEWS SZTUKA
10 NEWS PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
12 NEWS ARCHITEKTURA
14 PORCELANOSA GRUPO W INDIACH
16 PORCELANOSA DOCIERA DO SYDNEY
18 XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ
20 WYWIAD Emilio Tuñón Wrażliwy architekt. Rozmowa o
teraźniejszości i przyszłości światowej architektury.
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26 RZUCANIE WYZWANIA GRAWITACJI Altea Hills i Casa del
Mar, dwa projekty, w których studio architektoniczne z Walencji RGB
osiągnęło idealną symbiozę między materią i krajobrazem.
36 SPECJALNE - AZJA Czterech wspaniałych projektantów
wnętrz szuka doskonałości za pomocą kultury, sztuki i najbardziej
zaawansowanej technologii.
46 JARDINES DE NIVARIA Teneryfa jest scenerią dla tego
niesamowitego hotelu, w którym można przeżyć esencję wyspy
kanaryjskiej.
54 CERSAIE Najlepsza wystawa ośmiu marek wchodzących w skład
Grupo Porcelanosa. Nowości, które określają tendencje.
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64 HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA Ostatni skarb hotelarski
na Majorce, dzieło stworzone dla wysokiej jakości turystyki.
70 PROFIL Martha Thorne Architektura, urbanistyka i nauczanie są
kluczami dla tej wspaniałej profesjonalistki zakochanej w Hiszpanii.
74 HOTEL STAATS Przykład współczesnego projektu w Holandii, gdzie
tendencje łączą się ze starymi strukturami architektonicznymi.
78 WYWIAD Kiko Lamata Dziennikarz, projektant wnętrz i biznesmen.
Ze swojego ekokurortu, Puebloastur, mówi nam o równowadze, sztuce,
kuchni i, oczywiście, krajobrazach Asturii.
82 STADION VILLAREAL Zwycięska propozycja. Pełna ambicji
reforma nowego stadionu Cerámica została przeprowadzona z użyciem
najlepszych materiałów Grupo Porcelanosa.

36

88 NA MIARĘ TWOICH SNÓW Oliva Nova Beach & Golf Resort.
Najlepsza definicja dobrego życia znajduje się właśnie tutaj i jest pełna
szczegółów.
92 BEACH CLUB CATTALEYA MA Inspirowane Lazurowym
Wybrzeżem, nowe modne miejsce na wybrzeżu Walencji.
PROJEKTY
96 ENDAZE INTERNATIONAL SCHOOL
98 PROMOTORA LIVANTO EN PONT DE FUSTA (WALENCJA)
103 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
106 BĘDZIE MOWA O... Caleido, piąta wieża w Madrycie, nowy
projekt autorstwa Fenwick Iribarren Architects.
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Kultura technologiczna

Przez lata, kultura i technologia były dwoma odmiennymi
pojęciami, moglibyśmy nawet powiedzieć, że znajdującymi
się w ciągłej sprzeczności. Nie mniej jednak, globalizacja
trendów i wymagania rynków umożliwiły oraz zrodziły
potrzebę poszukiwania porozumienia między naukami
humanistycznymi i ścisłymi, mówiąc w potoczny sposób.
Architekci, projektanci, promotorzy, budowniczy i klienci
szukają pięknych, kreatywnych, oryginalnych i technologicznie
doskonałych rozwiązań dla wszystkich rodzajów budowy,
od budynku użyteczności publicznej po prywatny dom.
Grupo Porcelanosa, bez wątpienia, dokonała podwójnego
zakładu, na podstawę i na formę, czyli na najnowocześniejsze
technologie i projekty o najwyższej jakości.
Zachowanie różnych rynków, zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych, nagrodziło pracę naszych ośmiu marek,
oraz uznano nasz cel istnienia, naszą filozofię biznesową
i podstawę zaangażowania, które łączą nas z najlepszymi
profesjonalistami na świecie.
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Chus Martínez

Przed końcem świata
PLANETA W
2017 ROKU
Zbiorowa
wystawa
w CCCB
pokazuje
w jaki sposób
dotrzemy do
świata drugiej
połowy
XXI wieku.

„ Ta cywilizacja się skończyła. I każdy
to wie ”. To niezwykle niepokojące zdanie
filozofa McKenzie Wark przewodzi wystawie
w CCCB w Barcelonie, zatytułowanej:
Po końcu świata. Wystawa analizuje, jak
wygląda nasza obecna planeta po dwóch
wiekach interwencji człowieka
w systemach naturalnych. Ale jest to też
wystawa o tym w jaki sposób dostaniemy
się do świata drugiej połowy XXI wieku
i o odpowiedzialności naszego

społeczeństwa wobec pokoleń, które
narodzą się i wyrosną w nim.
Po końcu świata składa się z ośmiu
artystycznych i interaktywnych instalacji.
Rosa Ferré jest dyrektorem wystaw
w CCCB i kierowała ona projektem,
w którym współpracował Benjamin
Grant, Natalie Jeremijenko, Charles Lim,
Timothy Morton, Rimini Protokoll, Kim
Stanley Robinson, Tomás Saraceno,
Superflux i Unknown Fields Division.

KSIĄŻKI, KTÓRE SĄ OBRAZAMI; OBRAZY, KTÓRE SĄ
KSIĄŻKAMI Sala Ivorypress gości do końca stycznia przyszłego
roku wystawę ze zdjęciami, które są częścią książki Tummelplatz, pod
redakcją Eleny Ochoa. Jest to pop-upowa książka o rzeczywistości
wirtualnej, dzieło zdobywcy ostatniej nagrody Księżnej Asturii dla Sztuki,
Williama Kentridge’a, przedstawiająca wizualną w trzech wymiarach,
wykorzystującą XIX-wieczne procesy fotografii stereoskopowej.

C

DYREKTORKA INSTITUTE
OF ARTE DEL FHNW ACADEMY OF ARTE
AND DESIGN DE BASILEA

hus Martínez jest jedną
znajważniejszych hiszpańskich
osobistości w świecie sztuki
współczesnej. Obecnie łączy ona
kierownictwo nad wyższą szkołą sztuk
pięknych FHNW Academy of Art and Design
w Bazylei, z niezliczonymi projektami, takimi
jak praca jako kurator w muzeach
i instytucjach w kilku krajach.
„Moje doświadczenie w Documenta
pomogło mi dostrzec możliwości szkolenia
artystów w rozwoju mojej kariery. Po trzech
latach intensywnej pracy przy prowadzeniu
szkoły artystycznej w Bazylei, czuję, że
teraz mój projekt nabrał kształtu. Ważne
jest dla mnie obserwowanie jak rozwijają się
programy wystawowe artystów, z nowymi
związkami interdyscyplinarnymi między
różnymi formami twórczymi. Tworzymy
przestrzenie, rezydencje i stypendia, wraz
z konkretnymi jednostkami badawczymi.
W mojej pracy ważne jest, aby odkryć
i być w kontakcie z najbardziej ekstremalnymi
artystami i myślicielami. Do końca roku,
można zobaczyć wystawę Unbecoming,
którą wyreżyserowałam dla muzeum
Kunsthaus w Hamburgu, z Tejal Shah
w roli głównej. Shah jest radykalną artystką
Hinduskiego pochodzenia, która wyraża
się za pomocą wideo, fotografii, dźwięku,
instalacji i performance, która jest niezwykle
zainteresowana seksualnością, płcią,
osobami niepełnosprawnymi i relacjami
między ludźmi oraz przyrodą”.

NOWE SPOSOBY EKSPRESJI. Zdjęcie z wystawy
Unbecoming autorstwa hinduskiej artystki, Tejala Shaha,
dla Muzeum Kunsthaus w Hamburgu.
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Wnętrza z charakterem
Wielokrotnie nagradzani projektanci
wnętrz, Sandra Tarruella i jej wspólnik Ricard
Trenchs, kontynuują swoją nieustanną
pracę w Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej

Brytanii, od dwunastu lat.
Ich najnowszym projektem jest bar
koktajlowy Eleven BCN znajdujący się
na tarasie dachu hotelu NH Collection
Gran Hotel Calderón. Niesamowite widoki
towarzyszą eleganckiemu nastrojowi,
z pewnymi ustępstwami co do koloru
i przezroczystości niektórych elementów.
Dominuje tu panorama, a także zbiór
fotografii postaci związanych z historią
Barcelony. Po raz kolejny podkreśla
się poszukiwanie autentyczności, od
początków lokali, ich funkcjonalność,
osobowość klientów i możliwości
przestrzeni, zawsze przez bezsporny
i wyjątkowy charakter marki
Tarruella/Trenchs.

Światło i cień
Poezja światła i cienie
pojawiają się we wszystkich
projektach architektów
i projektantów mebli,
z charakterem Mayice Studio. Kolekcja lamp Rfc+ była sensacją podczas
ostatniego Salone projektu w Mediolanie, w Galerii Rosana Orlandi
i na jej ostatniej wystawie w Nowym Jorku. Niniejsza kolekcja składa się
z trzynastu elementów z dmuchanego szkła, wykonanych przez Królewską
Fabrykę Szkła La Granja w Segowii, a Marta Alonso i Imanol Calderón
wybrali formy z ponad czterech tysięcy pięciuset historycznych przykładów,
które są prawdziwymi cechami wyróżniającymi fabrykę. Każdy unikatowy
element wyraża fascynację materiałami, czystością i tradycją szkła.

Rosan Bosch

projektantka wnętrz

P

rojektantka wnętrz, Rosan Bosch,
przekształca klasyczną strukturę
sal wykładowych, biur, przestrzeni
życiowych i roboczych poprzez zabawę
oraz ideę uczestnictwa, współpracy
i proaktywności bez barier.
Kilkakrotnie odwiedziła ona Madryt,
aby współpracować ze studentami z IED
w Madrycie, i podczas jednego z tych
momentów opowiada Lifestyle o swoim
sposobie innowacji.
„Mam wykształcenie artysty i dlatego
jestem przekonana, że punkt wyjścia nowego
projektu polega na łamaniu schematów;
dajemy pełny obrót wszystkiemu co ustalone.
Projekt jest, z pewnością, potężnym
narzędziem do zmiany naszego otoczenia
i stworzenia lepszego społeczeństwa, ale
musimy odłożyć na bok wszelkie uprzedzenia
dotyczące projektu i metodologii pracy
w przestrzeniach edukacyjnych lub
roboczych.
Przykładem są biura fabryki zabawek Lego
w Kopenhadze, spełnione wyzwanie, które
zostało teraz przeniesione do przestrzeni
edukacyjnych, na uniwersytety, do bibliotek,
laboratoriów twórczych, a także urzędów
miasta.
Spędzamy wiele godzin naszego życia
w biurach, a nasze dzieci w szkole,
i konieczne jest polepszenie życia
codziennego wszystkich i dostarczenie
otoczeń, które wzbudzają pozytywne emocje”.

Przestrzenie życiowe Projektantka postawiła
na miejsca, w których bohaterami są zabawa i uczestnictwo.
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Emily Ansek

dyrektor Muzeum Kunsthal
w Rotterdamie

Zdjęcie: Delfino Sisto Legnani / Marco Cappelletti.

P

Przeźroczyste Ministerstwo w Holandii
Trudno sobie wyobrazić ministerstwo, a
tym bardziej Spraw Zagranicznych, jako
wyeksponowaną i otwartą całość, która umożliwia
obserwowanie ruchu w jej wnętrzu.
Nowe Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Holandii, z siedzibą w Hadze, pokazuje jak
ministrowie i trzy tysiące jego pracowników
przemieszczają się, spotykają i odpoczywają,
a wszystko to z elewacji i dachów tego

przezroczystego pudełka - budynku
Rijnstraat 8. Jego projekt został opracowany
przez studio architektoniczne OMA, pod
przewodnictwem Ellen van Loon. Inteligentna
i trwała konstrukcja, w której nie jest dozwolony
papier i której środki bezpieczeństwa nie są
w żadnym momencie odczuwalne lub
widoczne; niewidzialne zabezpieczenia do
obsługi globalnych celów.

Zdjęcie: Antonio Romeo Donlo.

„Art for Pleasure” w Madrycie Hans Hoetink Fine Art
łączy inspirujący dialog między architekturą, sztuką współczesną
i projektem, w tej samej przestrzeni. Północnoamerykański architekt
Adam Bresnick i jego zespół pracują nad projekcją swoich budynków
i wnętrz na wystawach dzieł sztuki współczesnej, mebli i przedmiotów
z XX i XXI wieku, mających
miejsce w ich nowej siedzibie
przy ulicy Serrano Anguita
w Madrycie. Art for Pleasure to
motto tego domu: „to deklaracja
zasad, architektury i sztuki
jako synonimu przyjemności,
doświadczenia płynącego
z emocji” - komentuje
z entuzjazmem właściciel galerii
Hans Hoetink.

odczas specjalnej wizyty z okazji
25-lecia Muzeum Kunsthal
w Rotterdamie, jego dyrektor,
Emily Ansek, udzieliła nam ekskluzywnego
wywiadu dla Lifestyle, w którym wyjaśnia
niektóre zagadnienia dotyczące swojej
pracy w słynnym budynku architekta Rema
Koolhaasa.
„Od dziesięciu lat zarządzam tym muzeum,
które nie ma własnej kolekcji, i w tym czasie
udało mi się rozwinąć linię działania związaną
z kulturą i myśleniem w szerokim spektrum,
która łączy się z bardzo zróżnicowaną
publicznością.
Budynek ten jest jednym z pierwszych,
które zostały zbudowane przez jednego
z największych geniuszy współczesnej
architektury, Rema Koolhaasa, którego wizja
i osobowość znajdują się w każdym kącie,
w każdym szczególe budowlanym i projekcie
wnętrz.
Trzy lata temu budynek ten został
zrehabilitowany również przez studio
OMA, pod kierownictwem architekt, Ellen
van Loon, wspólniczki i bezpośredniego
współpracownika Koolhaasa.
W ciągu ostatnich 20 lat, społeczeństwo
i sposób zwiedzania muzeum zmieniły
się radykalnie. Muzeum musiało nadrobić
zaległości, nie tracąc swojej istoty, która była
już bardzo awangardowa w tym czasie.
Moja praca obejmuje kierownictwo
programowania wystaw, finanse i sponsoring,
ogólną strategię i organizację wewnętrzną;
intensywnie przeżywam funkcjonalność
tego dzieła pod względem dynamiki
pokazywania sztuki, łamiąc to co ustalone,
aby interaktuować z widzem w wielu różnych
działaniach”

KLUCZE REMA KOOLHAASA.
Jak Muzeum Kunsthal
w Rotterdamie jest zasilane nowymi
awangardowymi propozycjami.

IN AUGURA CJE

Porcelanosa Grupo
w Indiach
Filozofia ekspansji Porcelanosa
Grupo kontynuowana jest wraz
z otwarciem pierwszego sklepu w stolicy
Indii, New Delhi.
Marmo Home Private Limited to
przestrzeń o czterech kondygnacjach
i powierzchni 2.790 m2, znajdująca się
w południowej części Delhi i w sercu strefy
przemysłowej (Okhla), która stopniowo
staje się ważnym ośrodkiem w sektorze
wystroju wnętrz i meblowym, dzięki
rosnącej obecności prestiżowych oraz
międzynarodowych marek.
Pod patronatem Intersekt, głównego
salonu wystawowego i sklepu Marmo Home, starano się poszerzyć
dostępność marki i wykorzystać 84 lata dziedzictwa Marmo Home do
stworzenia wymarzonych przestrzeni. Budynek składa się z czterech
kondygnacji: parteru, z centrum wystawowym Marmo Home, gdzie
znajduje się ekskluzywna przestrzeń dla Porcelanosa Grupo o powierzchni
650 m2; pierwsze piętro, z salą wystawową Intersekt o powierzchni 650
m2; drugie piętro zajmowane przez biura firmy i trzecie piętro z ekskluzywną
wystawą Porcelanosa o powierzchni 280 m2. Podczas inauguracji
znajdowało się tu wielu wybitnych architektów, takich jak Sachi & Parvez,
Deepanjali Chawla z Visarg, Kapil Aggarwal z Spaces Architects@ka oraz
słynny projektant oświetlenia Harmeet Singh Issar z Design Matrix. Wśród
gości znaleźli się również przedstawiciele Ambasady Hiszpanii w New Delhi
oraz ponad 75 dystrybutorów z naszej sieci dystrybucyjnej w całym kraju.

Powyżej, podczas otwarcia sklepu, od lewej
do prawej: Silvestre Segarra Soriano, Vidur Arora
(dyrektor Marmo Home i współzałożyciel Intersekt),
José María Segarra Soriano, Ridhi Arora (dyrektorka
Marmo Home i współzałożycielka Intersekt),
Raman Arora (CEO) i Frank Rubert Moner.
Powyżej i na drugiej stronie znajduje się kilka
produktów zaprezentowanych w salonie
wystawowym, od nawierzchni podłogowych
i ściennych, w tym płytek i tapet, po produkty
sanitarne i wellness, takie jak wanny, toalety,
zlewozmywaki i akcesoria łazienkowe.

IN AUGURA CJE

Porcelanosa
dociera
do Sydney
Nowy salon wystawowy Earp Bros w Sydney
zaprezentował najnowszą gamę innowacyjnych
rozwiązań dla powierzchni ceramicznych jako
kolekcję prêt-à-porter. „Zrobiliśmy wszystko
w dużej skali i myśląc szczególnie o potrzebach
naszych klientów ze świata architektury
i projektu przy wyborze materiałów” wyjaśnił
jeden z dyrektorów naczelnych, Richard Earp.
Przestrzeń przypomina galerię sztuki z sufitami
na wysokości 9 metrów i starymi kolumnami
pomalowanymi na biało, które tworzą jasne,
czyste i przestronne tło o powierzchni
1000 m². Firma Porcelanosa Grupo wystawiła
swoje materiały o unikalnych właściwościach,
wykonane z porcelanowej gliny XLIGHT firmy
Urbatek, aż po wspaniałe parkiety ceramiczne
od Venis oraz ceramiczne posadzki o doskonałej
wytrzymałości technicznej firmy Porcelanosa.

Od lewej do prawej, Michael
Earp, współwłaściciel Earp
Bros; Frank Mantovan,
przedstawiciel Porcelanosa
w Australii; María José
Soriano, dyrektorka
wykonawcza Porcelanosa;
Silvestre Segarra, wiceprezes
Porcelanosa, i Richard Earp,
współwłaściciel Earp Bros.
U góry i na dole, elegancja,
awangarda i ekskluzywni
goście na koktajlu
inauguracyjnym.
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Last day for submissions is
March 23, 2018.
Interior Designers and
Architects eligible.

obowiązana z innowacją i rozwojem
architektury oraz projektu wnętrz, firma
Porcelanosa Grupo zorganizowała osiemnasty
z kolei rok przyznanie nagród w dziedzinie
architektury i projektu wnętrz Premios
Porcelanosa de Arquitectura e Interiorismo 2018.
KONKURS DZIELI SIĘ NA KATEGORIE:
Projekty z przyszłości. Nagrodzi się projekt,
który przedstawi najlepsze rozwiązanie na
problem architektury wnętrz, w każdej
z podkategorii: profesjonaliści: otwartej dla
projektantów wnętrz i architektów; studenci:
skierowanej do studentów projektowania wnętrz
i architektury ze wszystkich szkół projektowania,
wyższych szkół projektu, wyższych szkół
architektury i uniwersytetów.
Wykonane projekty. Nagrodzi się najlepsze
projekty wykonane w większości z materiałów
z różnych firm należących do Grupo
Porcelanosa, które zostały zakończone od
stycznia 2016 do lutego 2018 roku.
Udział w obu kategoriach może być
indywidualny lub grupowy i daje możliwość
przedstawienia maksymalnej ilości trzech
projektów na uczestnika, dobrze rozróżnionych
i zidentyfikowanych między sobą.
PROJEKTY PRZYSZŁOŚCI
Tworzenie propozycji do sali wystawowej
w głównych budynkach firmy Porcelanosa
Grupo w Vila-real (Castellón). Projekt obejmuje
część wystawową i dlatego organizacja
udostępni, podczas wykonywania zapisu, plany
przestrzeni w Autocad. Pomysł, rozmieszczenie,
ekspozytory i przestrzenie są całkowicie wolne
oraz powinny pokazywać możliwości i potencjał
jeśli chodzi o materiały, które oferowane są
przez 8 firm z Grupy.
Istnieje strona internetowa, za pomocą której,
w prostym formularzu, można pobrać tekstury
i pliki z różnych firm w dowolnym formacie/
programie: www.porcelanosa.com/3dprograms/
Zastosowane produkty to: nawierzchnie
i posadzki z Venis oraz Porcelanosa (ceramika),
L’Antic Colonial (drewno, kamień i mozaiki),
Urbatek (porcelana techniczna), Micro-Stuk
od Butech i KRION®. Systemy budowlane,
wykończenia i Micro-Stuk od Butech. Baterie
łazienkowe, ubikacje i dodatki łazienkowe
z Noken. Umywalki i dodatki z L’Antic Colonial
(naturalny kamień), Noken (ceramika),
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SPONSORS:

Systempool (KRION®) i Gamadecor (całość/
meble). Kuchnie z Gamadecor. Dodatkowe
elementy wykonane są z KRION®, na przykład:
blaty, stoły, półki itd.
WYKONANE PROJEKTY
Może wziąć w nim udział każda osoba
lub firma, niezależnie od narodowości, która
wykonała projekt w określonym czasie.
Mogą wziąć udział wszystkie projekty wykonane
w określonym czasie i z użyciem głównie
materiałów od Grupo Porcelanosa.
JURY
Wielodyscyplinowe jury cieszące się
światowym uznaniem i składające się z:
Luis Vidal / luis vidal + architects.
Rebecca Jones / RD Jones.
Ricardo Mateu / UHA London.
Pierre-Yves Rochon / Pierre-Yves Rochon, Inc.
Rafael Robledo / Rafael Robledo Arquitectos.

PARTNERS:

WRĘCZANIE NAGRÓD
Ceremonia wręczenia XI Nagród w dziedzinie
Projektu Wnętrz i Architektury będzie miała
miejsce w Madrycie, w dacie do ustalenia.
Zwycięzcy w różnych kategoriach zostaną
odznaczeni w następujący sposób: publicznym
uznaniem i wręczeniem nagród. Będzie
o nich mowa w kanałach informacyjnych,
którymi dysponuje Grupo Porcelanosa:
sieciami społecznymi, będą oni obecni na
wystawach i salonach wystawowych w jej
oddziałach. Pojawią się też w specjalistycznych
publikacjach. Będzie o nich mowa w środkach
komunikacyjnych z sektora, zarówno krajowych
jak i międzynarodowych. Będzie ich można
również śledzić na portalach internetowych.

WIĘCEJ INFORMACJI: Porcelanosa Interiorismo Tel. +34 964 53 45 45 / Faks: +34 964 52 71 30 www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
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Emilio Tuñón
WRAŻLIWY
ARCHITEKT
2017 jest rokiem nagród dla
architekta Emilio Tuñón:
do nagrody FAD w dziedzinie
architektury (za Muzeum
Zbiorów Królewskich w Madrycie)
należy dodać Nagrodę dla
Międzynarodowej Architektury
Hiszpańskiej (za Gastropawilon ETH
Hönggerberg w Zurychu), przyznaną
przez Najwyższą Radę Stowarzyszeń
Architektów Hiszpanii.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA Portrety: JAVIER SALAS

P

omimo międzynarodowego prestiżu i rozgłosu,
nagrody kompletnie go nie interesują, ponieważ porusza się
on z łatwością w prostocie, która intensywne odzwierciedla
się w jego dziele architektonicznym i nauczaniu, z elegancją
ducha, która zbliża go do potrzeb ludzi i ich trosk,
do ich snów, do idealizmu, a także do rzeczywistości
i pragmatyzmu.
Na chwilę obecną, niedawno co otwarto Gastropawilon
Uniwersytetu w Zurychu, powstaje nowy budynek fundacji
Helga de Alvear w Cáceres oraz kończone są prace
w Muzeum Zbiorów Królewskich w Madrycie.
Zbliżamy się do najnowszych prac i sposobu myślenia
Emilio Tuñóna, wrażliwego architekta

„Jesteśmy architektami ciągłości, myślimy
o zbiorowej podświadomości i historycznym kontekście
skupionym na budowaniu mostów za pomocą tego,
co istnieje w danym momencie”.

Jak opiszesz ewolucję swojej
twórczości w MUSAC w León,
uważanego za jedno z najważniejszych
dzieł współczesnej hiszpańskiej
architektury?
Zawsze opieraliśmy się na różnych
wartościach i lekturach, których dostarcza
miasto, i które pociągają za sobą sposób
tworzenia architektury.
W MUSAC zostaliśmy poproszeni o
stworzenie nowej ikonografii dla miasta, i
z tego punktu możemy wskazać, między
innymi, na trzy bardzo różne, ale posiadające
ważne powiązania dzieła, które pokazują
naszą ewolucję, na przykład: Muzeum
Zbiorów Królewskich , nad którym pracujemy
od dwudziestu lat; Fundacja Helga de
Alvear, lub to, które niedawno ukończyliśmy,
Gastropawilon na Uniwersytecie w Zurychu.
Wierzymy w architekturę, która katalizuje
nowe przestrzenie, tworząc połączenia
i ciągłość z tym, co istnieje. Jesteśmy
architektami ciągłości, myślimy
o zbiorowej podświadomości i historycznym kontekście
skupionym się na budowaniu mostów za pomocą tego,
co istnieje w danym momencie.

Zdjęcia projektów: Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

W Twojej trajektorii zwraca się uwagę na więzi,
które powstają między architekturą
i projektowaniem wnętrz. Na czym skupia
się Twoja praca na obu obszarach?
Architektura wiąże się z wnętrzami w konkretnych
doświadczeniach ludzi, wnętrza są bardzo przekształcane
za pomocą nowych materiałów i nowych form dekoracji.
W rzeczywistości, istnieje większa prędkość.
Moda zmieniała się wcześniej co roku, a wnętrza
co 10 lub 15 lat - okresy te zostały znacznie skrócone.
Moda i tendencje są współistotne dla istoty ludzkiej, wola
lub powołanie do zaangażowania się w przestrzenie, które
mają związek z teraźniejszością. Zmieniają się materiały,
światło i czynności, które mają miejsce we wnętrzu.
Czy Twoje podejście do budownictwa zmieniło
się w ostatnich latach?
Nasz sposób pracy koncentruje się na płaskim spojrzeniu
na historię, interesują nas materiały sprzed trzech
wieków, aby włączyć je do teraźniejszości i nawiązujemy
ROK UZNAŃ Na górze, zewnętrzna część Gastropawilonu na Uniwersytecie
Politechnicznym Hönggerberg w Zurychu, w Szwajcarii, za który architekt zdobył
Nagrodę dla Międzynarodowej Architektury Hiszpańskiej, przyznawaną przez Najwyższą
Radę Architektów w Hiszpanii. Na dole, wnętrze restauracji Atrio, w Cáceres.

„Moda i tendencje,
są współistotne
dla istoty ludzkiej,
wola lub powołanie
do zaangażowania
się w przestrzenie,
które mają związek
z teraźniejszością.
Zmieniają się
materiały, światło
i czynności, które
mają miejsce we
wnętrzu”.

„Porcelanosa oferuje zaskakujące możliwości
pod względem ceramicznych wykończeń,
z wymiarami, trwałością i twardością, które dawniej
były nie do pomyślenia”.
kontakty z nowymi technologiami, które pojawiają
się jako kolejny element; nie szukamy tego co nowe jako
celu samego w sobie. Współczesne materiały używane
w tradycyjny sposób lub stare materiały używane
w nowoczesny sposób. Jest to ciągła refleksja nad
materiałami, niezależnie od tego, czy są stare
i tradycyjne lub nowe. Na przykład, wśród współczesnych,
Porcelanosa oferuje zaskakujące możliwości
pod względem ceramicznych wykończeń, z wymiarami,
trwałością i twardością, które były dawniej nie
do pomyślenia.
Ważną częścią Twojej działalności jest nauczanie.
Po wieloletnim doświadczeniu, w jakim punkcie
skupiają się pomysły, które przekazujesz studentom
na temat współczesnej architektury?
Jako nauczyciel, lubię rozmawiać z uczniami na temat
granic miasta, pomiędzy historycznym centrum i
współczesnym miastem, w którym istnieje tak wiele
obszarów możliwości, bez naruszania tego co starodawne
lub przepisów. Możemy połączyć miasto-ogród,
socjalistyczne utopie, „urbanistykę krajobrazową” lub
współczesne refleksje dotyczące ekologii, w tym miasta
jako wsi i wsi jako miasta.
Po bardzo trudnych momentach dla
architektury w Hiszpanii, w jaki sposób zmieniło
się spojrzenie architekta?
Mieszkamy w Hiszpanii od 2007 roku i będziemy
tu żyć jeszcze kilka lat, jest to sposób na bardzo ścisłą
i wymierzoną architekturę, i jest to bardzo odmienne
na arenie międzynarodowej, gdzie architektura jest
kontynuowana na dużą skalę. W Chinach, Indiach, a nawet
w niektórych częściach Europy, istnieje większy optymizm.
Chcielibyśmy, aby ta pozytywna postawa została
tu powtórzona i aby ograniczenia architektury i granice
miasta zostały ponownie rozważone w naszej dyscyplinie.

Zdjęcia projektów: : Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

ZRÓŻNICOWANE
MIASTA,
ZRÓŻNICOWANE
PRACE
Niektóre z ostatnich dzieł
architekta w Hiszpanii
znajdują się w León
(poniżej): Muzeum Sztuki
Współczesnej w Castilla
y León (MUSAC);
w Cáceres (powyżej, na
drugiej stronie): restauracja
Atrio, i w Madrycie (poniżej
na drugiej stronie): Muzeum
Zbiorów Królewskich przed
Katerdrą Almudeny.

Czy jesteś optymistą co do przyszłości?
Obecnie piszę o Linie Bo Bardi i humanistycznej
architekturze, a nasze propozycje znajdują się bardzo
blisko obaw ludzkich. Chcemy, aby nasze pomysły
były zrozumiałe, poczynając od prostoty, jasności,
funkcjonalności, a, przede wszystkim, starać się robić
rzeczy dobrze, jak usługę publiczną. Również sny są
ważne, które są bardzo ludzkie, ale, przede wszystkim,
odpowiadanie potrzebom i rozwiązywanie problemów. /

ALTEA HILLS I CASA DEL MAR

Rzucanie wyzwania grawitacji
Walencja to jego dom, a wybrzeże Levante jest scenerią,
gdzie studio RGB Arquitectos projektuje i realizuje wymarzone projekty,
które wydają się lewitować. W ciągu kilku lat udało mu się zdobyć szacunek
profesjonalistów i lojalność swoich klientów.
Tekst: Sara Morillo Zdjęcia: Mayte Piera

Powyżej, po lewej stronie, widok z zewnątrz
na Casa Altea Hills, z posadzką Oxford Cognac Antislip
o wymiarach 14,3x90 cm, od Porcelanosa.
Powyżej, z prawej strony, widok z zewnątrz na Casa del Mar
z posadzką z Oxford Cognac Antislip o wymiarach
14,3x90 cm, od Porcelanosa.
Na drugiej stronie, wspaniały widok panoramiczny z jednego
z pokoi w Casa Altea Hills, z posadzką Oxford Cognac Antislip
o wymiarach 14,3x90 cm, cokół Oxford Cognac o wymiarach
10x44,3 cm, od Porcelanosa.

Z

espół RGB Arquitectos zapoczątkował swoją firmę
w 2002 roku. Cztery lata później, Ramón Gandía Brull
i José Agustín Valls, przy wsparciu Javiera Borra, założyli
studio architektoniczne, które triumfuje obecnie w Walencji.
Z biegiem lat, zespół stał się silny wraz ze swoją filozofią,
która dąży do doskonałości. RGB Arquitectos to grupa
niezależnych profesjonalistów - architektów technicznych,
inżynierów, artystów plastyków - która opiera się
na nienagannej współpracy z klientem i awangardowej
architekturze oraz wystroju wnętrz, nie zapominając
o autonomii, powadze oraz niezależności zawodowej.
Podsumowują to w ten sposób: „Związek z klientem
jest najważniejszym elementem całego procesu. Musisz
wiedzieć, jak go słuchać. Po prostu staramy się być
profesjonalistami i wykonywać naszą pracę najlepiej, jak
to możliwe, zapewniając w każdym projekcie coś
nowego: jakiś szczegół, konstruktywne rozwiązanie, inną
estetykę. Nie mniej jednak, nasze główne zobowiązanie
jest z klientami. Wykonujemy projekty dla nich, a nie dla
naszego własnego awansu.”

Po lewej, ogólny widok na Casa Altem Hills, z basenem na pierwszym
planie. Posadzka wykonana jest z Oxford Cognac Antislip o wymiarach
14,3x90 cm, od Porcelanosa.
Na tych liniach, zewnętrzna struktura Casa Altea Hills to proste
i krzywe linie, które wyzywają przestrzeń i łączą dom z śródziemnomorską
przyrodą i krajobrazem.

Poniżej, na prawo, pokój i kuchnia Casa Altea Hills z posadzką
Oxford Cognac o wymiarach 14,3x90 cm, od Porcelanosa.
Na drugiej stronie, górne piętro i jedna z łazienek z wiszącą toaletą
Essence-C firmy Noken, bateria umywalki i bidet Irta oraz prysznic
Noken Logic. Brodzik wykonany jest z systemami zabezpieczającymi
przed przemakaniem i kratami firmy Butech. Posadzki wykonane
są z Oxford Cognac o wymiarach 14,3x90 cm, od Porcelanosa,
a nawierzchnia z Nara Blanco o wymiarach 33x100 cm, od Venis.

Do doskonałości należy dodać kolejny filar: głęboką
więź ze współpracownikami i firmami, które, według jej
założycieli, stanowią część zespołu. Sukces leży nie tyle
w samej pracy, ale w profesjonalnej i osobistej równowadze
w studio: „Sekretem jest kontynuowanie pracy i dzielenie
się doświadczeniami z otaczającymi nas ludźmi. Wszyscy
nauczyliśmy się i otrzymaliśmy coś pozytywnego
z każdego projektu. Uważamy również, że ważne jest
pogodzenie naszego zawodu z życiem rodzinnym.”
W ciągu tych piętnastu lat, RGB odcisnęło piętno na
krajobrazie architektonicznym swojego otoczenia. „Bilans
jest naprawdę dobry, pomimo kryzysu, który dotknął
nasz sektor, mieliśmy wielką szansę, oczywiście z dużym
wysiłkiem”. W tej długiej i nieskazitelnej trajektorii stworzyli
solidne więzi z bardzo istotnymi dostawcami, takimi jak
Porcelanosa Grupo: „To ważny związek od pierwszego
domu, który wybudowaliśmy. Doświadczenie było

pozytywne. Porcelanosa Grupo wykazała się absolutną
powagą i odpowiedzialnością”.
Dobrym tego przykładem jest luksusowa budowla
w Altea Hills. Dom, który oddaje krajobraz dzięki falistym
liniom wewnątrz i na zewnątrz budynku. Rama, biorąc pod
uwagę topografię obszaru, na którym się znajduje, stała
się dynamicznym i ciągłym elementem, który przyjmował
kształt w zależności od warunków terenu, takich jak basen
i inne miejsca w domu, w których szukamy większej
prywatności. Efekt światła i przestrzeni jest wzmocniony
przez pieszczoty słońca w ciągu dnia i przez udane
wykorzystanie sztucznego oświetlenia w nocy.
RGB Arquitectos jest zadowolone z wyniku: „Ten dom,
jeśli porównamy go z Casa del Mar, przeszedł radykalną
zmianę estetyczną. Klient poprosił o szeroką, dużą
przestrzeń, którą uzyskaliśmy dzięki zewnętrznej konstrukcji
i pergoli przekształconej w boczne ściany.
Element, który określa w końcu wolę projektu: przestrzeń
rzutowaną na krajobraz”.

Na tej stronie, powyżej, wejście do Altea Hills. Po lewej, ogólny
plan domu z Morzem Śródziemnym w tle. Na tych liniach, widok na taras
na pierwszym piętrze, gdzie można podziwiać posadzkę Oxford Cognac
o wymiarach 14,3x90 cm, od Porcelanosa i cokół Oxford Cognac
o wymiarach 10x44.3 cm, od Porcelanosa.
Na drugiej stronie, taras z grillem i basen w Casa Altea Hills z posadzką
Oxford Cognac o wymiarach 22x90 cm i cokół Oxford Cognac
o wymiarach 10 x 44,3 cm, od Porcelanosa.

Jeśli dom w Altea Hills oznaczał duże wykorzystanie
zasobów, drugi projekt, Casa del Mar, nie pozostaje daleko
w tyle. Stanowiło to wyzwanie, które zespół podsumował
w ten sposób: „Dom w pierwszej linii brzegowej jest
zatrutym prezentem; wydaje się tak prosty, że nie ma
miejsca na błąd. Jest to wyzwanie samo w sobie.
Przeszkodą była parcela, ze stromym zboczem
i niestabilnym terenem, który odpadł. Zaradziliśmy tej
przeszkodzie dzięki serii specjalnych fundamentów poprzez
mikropilotowanie. I pojawił się tam również inny problem do
rozwiązania: Ustawa o Kosztach i zmiana przepisów urzędu
miasta”. Na koniec, projekt wymagał innych proporcji
i praca przedłużyła się do sześciu lat. Innym ważnym
wyzwaniem w budowaniu tego domu była koncepcja:
„Musieliśmy zbudować dom, który sprawiałby wrażenie
lekkości, jak linia ciągła (którą rysuje się bez odrywania
ołówka od papieru), wraz z serią planów ze szkła,
co pozwoliło cieszyć się widokiem na morze
i przystań. I dodatkowy szczegół: dom został zbudowany
bez właściciela. Często dezorientuje to, ponieważ jesteśmy
przyzwyczajeni do rozmowy z ludźmi, którzy będą
korzystać z miejsca. W rzeczywistości był to bardzo duży,
ambitny i złożony projekt”.
Studio architektoniczne utrzymuje swój znak jakości na
kilku filarach: doskonałości materiałów, talentu zespołu,
wyboru wysoko wykwalifikowanych współpracowników
oraz zaangażowania w nowatorskie projektowanie”.
Ważne jest to, że klient jest zadowolony i że rezultat jest
wierny pierwotnemu podejściu. A teraz czujemy również
dumę, że pojawiamy się w waszym czasopiśmie”. /

Na tych liniach (powyżej), jedna z łazienek w Casa del Mar z baterią
umywalkową Noken Logic, blatem Modul, 80x45 cm, i wieszakiem na
ręczniki Modul, firmy Systempool by Krion®. Okładzina ścienna wykonana
jest z Rodano Caliza 31,6x90 cm, od Porcelanosa. Powierzchnia
wanny wykonana jest z Mosaico Rodano Taupe Caliza 31,6x90 cm,
od Porcelanosa. Blat Kole, 150x150 cm, z Systempool by KRION®.
Posadzka wykonana jest z Oxford Cognac, 14,3x 90 i 22x90 cm.
Cokół Oxford Cognac, 10x44.3 cm, od Porcelanosa.
Po lewej i na drugiej stronie, różne zakątki Casa del Mar. Wszystkie posadzki
zewnętrzne wykonane z Oxford Cognac Antislip 14,3x90 cm.

azja
Nowatorski projekt

Światło, przestrzeń, materiały, sztuka i kultura.
Czterech projektantów wyraża się siłą swoich prac.
Ben Wu jest przekonany, że projekt może zmienić świat.
Gwenael Nicolas wierzy w uniwersalny sens, w harmonię
między tym co ulotne i trwałe. Ray Chou, znajdujący
się pod głębokim wpływem tysiącletniej kultury chińskiej,
tworzy znakomite projekty. Zeng Qiling tworzy wspaniałe
przestrzenie światła i koloru. Są nowym wiatrem, który
nadchodzi ze Wschodu.

Na górze, spokój
i minimalizm wewnątrz
Shanghai Huangpu
Beach Gardens,
autorstwa chińskiego
projektanta wnętrz
Ben Wu, dyrektora
studia W. Design,
z siedzibą w Hong
Kongu.

Ben Wu

„Naszym celem istnienia jest pomaganie
ludziom w projektowaniu ich idealnego życia i robienia
z życia arcydzieła sztuki”.
Ben Wu uważany jest za jednego z największych
projektantów wnętrz w Chinach. Od piętnastu lat jest on
dyrektorem projektu w studio W. DESIGN (Hongkong)
i założycielem W+S DECO GROUP.
Wśród jego najbardziej znanych dzieł znajdują się:
międzynarodowe lotnisko Shanghai Hongqiao, JW Marriott
w Pekinie czy Portman House Jian Ye Li w Szanghaju.
Projektuje on również meble w stylu New Chinese style,
a niektóre z jego pożądanych projektów eksponowane
są w muzeach i instytucjach, takich jak Beijing Times Art
Museum lub Ullens Center for Contemporary Art w Pekinie.
Po dwudziestu latach doświadczenia, jego wizja projektu
jest globalna i mają na nią ogromny wpływ jego korzenie:
„wierzymy, że projekt może zmienić świat i połączyć ludzi
poprzez lepsze przestrzenie, lepsze jedzenie, lepsze
doświadczenia i lepsze nawyki. Celem naszego istnienia
jest pomaganie ludziom w projektowaniu ich idealnego
życia i uczynienie z życia arcydzieła sztuki”.
Uwaga i wrażliwość Ben Wu w aranżacji wnętrz wiąże się
z ostrą analizą najbliższego otoczenia i życia, które będą posiadać przestrzenie. „Opieram
się na własnej intuicji i wrażliwości związanej z tematami projektowania. Jednocześnie,
jestem miłośnikiem życia, lubię obserwować różne typy ludzi na całym świecie. Ponadto,
za każdym razem, gdy wchodzę do jakiejkolwiek przestrzeni, instynktownie otwieram
swoje zmysły, aby uzyskać pierwsze wrażenie, które one we mnie wzbudzają. Może to
być „metoda treningowa” wywodząca się z życia codziennego, która sprawia, że twoja
percepcja staje się coraz bardziej ostra.
Od sztuki neoklasycznej po Art Deco i nowoczesną sztukę orientalną, jestem coraz
bardziej wrażliwy na trendy. W chińskim wystroju wnętrz, jest to rodzaj Qi, który sprawia,
że uczucie jest bardziej abstrakcyjne i zmysłowe, odmienne od logiki zachodniej
nauki. Projekt powinien martwić się i dbać o uczucia sugerowane przez przestrzeń. Związek
między człowiekiem, przestrzenią, przedmiotami i czasem, można opisać jako uczucie”,
wyjaśnia Ben Wu.
W studio Ben Wu rozwijane są własne formy innowacji, oparte częściowo na chińskiej
filozofii i estetyce, co stanowi świetne udoskonalenie. Wszystko to zostało dodane
do nowych współczesnych koncepcji Zachodu, nie tracąc z pola widzenia aktualnych
trendów międzynarodowych i konkretnych trendów w Chinach.
„Estetyka chińskiej tradycji jest naszym skarbem myśli i źródłem naszych poszukiwań,
a także głównym współczesnym trendem Zachodu. Jesteśmy również zainteresowani
nowymi materiałami i nowatorskimi technologiami oraz zwracamy uwagę na wpływ
międzynarodowych trendów mody na Chińczyków. Pozwala nam to odkrywać więcej
i coraz lepszą drogę innowacji”.
„Byłem bardzo podekscytowany, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem produkty
Porcelanosa w salonie wystawowym w hiszpańskiej siedzibie. Porcelanosa to marka
innowacji, wzornictwa i jakości. Zgadzam się z jej filozofią dotyczącą zrównoważonego
rozwoju i innowacji różnych materiałów oraz produktów. Myślę, że w przyszłości
na chińskim rynku będzie można z przyjemnością rozpoznać marki, które szanują
wartości konsumenta, skupiają się na projektowaniu, a także mają szeroką
gamę najnowocześniejszych technologii”, potwierdza Ben Wu z entuzjazmem.

Po lewej, Shanghai
Huangpu Beach Garden.
Poniżej, od lewej
do prawej, szczegół
z Shanghai Huangpu
Beach Garden; Beijing
XuHui Phase One i inna
przestrzeń w Beijing
XuHui Phase One.

Gwenael Nicolas

„Produkty stworzone przez Porcelanosa
dają projektantowi dużą swobodę, elastyczność
i możliwości zmiany”.
Gwenael Nicolas to francuski projektant
zafascynowany japońską kulturą, odczuciem
i wrażliwością, które skłoniły go do zmiany
perspektywy i przeprowadzenia się oraz pracy
w Japonii. Minęło ponad dwadzieścia lat, a
jego studio stało się jednym z najważniejszych
w Azji i solidnym mostem łączącym ją
z Europą. Przestrzenie Dolce&Gabbana
w Mediolanie i Tokio, Louis Vuitton
w Londynie, to niektóre z jego najnowszych
dzieł, w których pozostawia swoją pieczęć
wspaniałości ściśle powiązaną z dużymi
dawkami delikatności.
Jego studio nazywa się ciekawość,
CURIOSITY STUDIO, słowo i wartość, które
odciskają piętno na całym procesie pracy
projektanta, a także jego zespołu. Ciekawość
doprowadziła Gwenaela Nicolasa do przekroczenia granic z Zachodu na Wschód,
nieustannej podróży w obie strony, która potwierdza zasięg rozwoju jego projektów
i kreatywnej wizji. W tym wywiadzie, udzielonym wyłącznie dla Lifestyle, odkrywa nam
niektóre ze swoich najbardziej niezwykłych niepewności, swój sposób patrzenia
na projekt, architekturę, innowacje i stałe pragnienie, aby pójść dalej, aby odkrywać,
eksperymentować i dać się ponieść ciekawości.
„Wygląda na to, że człowiek staje się mądrzejszy i spokojniejszy dzięki doświadczeniu,
a mój sposób przeżywania tego jest odwrotny, im bardziej wchodzę w swoją pracę,
im więcej różnych ludzi spotykam, tym więcej wyzwań sobie narzucam, jako sposób
na postęp z wyraźną świadomością, że wszystko jest możliwe”, mówi Nicolas.
Wyzwanie, które narzucane jest w ciągły sposób i które rozpoczęło się od decydującej
podróży: „Przybyłem do Japonii w poszukiwaniu wizji przyszłości jako alternatywy dla
świata, który znamy. Zawsze dostrzegałem wpływ twórców o uniwersalnym sensie projektu,
Issey Miyake lub Rei Kawakubo, którzy tworzą przestrzenie, produkty, perfumy, projekty
graficzne i ubrania o wyjątkowej oraz wzajemnie połączonej wizji. Nie mniej jednak, nowe
dzieło jest dla nas syntezą setek parametrów, moje wpływy są wielorakie i kluczowe, ale
także wpływy zespołu, który mnie otacza. Wszystkie szczegóły są ważne i wszystkie muszą
być uzasadnione”. Znane są i cenione jego niepowtarzalne atmosfery i poczucie jakości,
oraz odnawia on tak zwany zwaną luxury retail.
„W świecie luksusu, wydaje się, że nie należy oczekiwać innowacji, ale poczucia
tradycyjnej wygody i komfortu oraz zmiana tego przedwczesnego pomysłu stała
się naszym wyzwaniem”. Ten cel koncentruje się na kontroli przestrzeni i czasu spędzanego
w przestrzeniach”, to jest jak tempo muzyki, prawie jak choreografia, w której wszystkie
kroki są harmonijne”, wyjaśnia.
Sukces jego propozycji opiera się na równowadze pomiędzy tym co ulotne, ciągłej
zmianie propozycji i produktów ze sklepu, oraz szczegółami, które zmieniają doświadczenie
w bardzo komfortowym czasie. Ale nie zapomina on też o innowacjach, zwłaszcza
o materiałach, które uważa za kluczowe w ewolucji projektowania wnętrz.
„Produkty stworzone przez Porcelanosa dają projektantowi dużą swobodę,
elastyczność i możliwości zmiany, a także dają odpowiedź na nasze częste pytania,
gdy szukamy piękna, różnych rozmiarów, kolorów, odporności, użytkowania
za granicą, oraz innych kwestii istotnych dla równowagi dzieła końcowego”, podsumowuje
Gwenael Nicolas.

Zaprojektowane przez studio Curiosity, po lewej,
Tokyo Residence. Poniżej, Chengdu Moynat Store,
z posadzką Parker firmy Porcelanosa
i mozaiką L’Antic Colonial. Na dole po lewej, sklep
Dolce&Gabbana w Mediolanie i centrum handlowe
Ginza Six w Tokio.

Ray Chou

„Znajduję się głęboko pod wpływem chińskiej kultury
i jej mądrości oraz spuścizny i dziedzictwa kulturowego,
które zostawili nam nasi przodkowie”.
W tym roku, chińskie studio VERMILION ZHOU GROUP
zostało nagrodzone prestiżową nagrodą Good Design
Award 2017. Jest to krajowa nagroda za „dobry projekt”,
który realizuje jako misję specjalną od czasu stworzenia
firmy w 2002 roku, dzięki ponad sześciuset projektom
w miejskich przestrzeniach publicznych, przestrzeniom
handlowym, hotelom, coworkings lub domom
z nowoczesną wizją, która wiąże się z chińską tradycją
dotyczącą rzemiosła i koncepcją sposobów zamieszkiwania
przestrzeni. Jeden z jego założycieli, Ray Chou, studiował
projektowanie wnętrz na Politechnice w Barcelonie i, wraz
ze swoimi wspólnikami, Vera Chu i Garvin Hung, propaguje
filozofię pracy skoncentrowaną na osobach i ich stylu życia,
jako wpływowi na tworzenie oraz innowacje.
Wśród jego najnowszych dzieł znajdują się Fountown
Coworking lub biblioteka narodowa Jiading w Szanghaju.
Ray Chou odpowiada na kilka pytań dotyczących
projektowania dla Lifestyle, na temat pomysłu, który
przekazuje w każdym wywiadzie oraz w każdym projekcie:
kreatywność projektowania skoncentrowana na osobach. „Doskonale zdaję sobie
sprawę z odpowiedzialności społecznej projektantów wnętrz. Nasz sposób rozumienia
przestrzeni i estetyki sprawia, że projektujemy wygodne przestrzenie publiczne. Naszym
celem jest czerpanie przyjemności z życia dla większości, nie tylko dla nielicznych”,
podkreśla z naciskiem.
Kariera Ray’a jest głęboko związana z tysiącletnią chińską kulturą i jej współczesnymi
odgałęzieniami. „Jestem pod silnym wpływem chińskiej kultury, jej mądrości, spuścizny i
dziedzictwa kulturowego, które zostawili nasi przodkowie. Może, jeśli zapytasz mnie
o jakąś osobę, wymieniłbym Song Huizong (cesarza dynastii Song) - jego kultura estetyczna
wciąż trwa i podnieca nas”. Emocje, które są postrzegane w każdym środowisku, które
profiluje się, z wyraźnym wątkiem, który definiuje perspektywę projektu z Chin. „Początek
wzornictwa przemysłowego w Chinach przypada prawdopodobnie na 1980 rok, ale
mamy pięć tysięcy lat historii i kultury z ogromnymi zasobami, jest to bardzo żyzny kraj do
pielęgnowania wzornictwa przemysłowego, a jeśli użyjesz klucza, wszystko kwitnie; ale
nastąpił również ogromny wzrost, tak wiele zmian popycha nas do kontynuowania nauki,
aby spróbować osiągnąć lepszą sytuację”.
Ray Chou posiada także europejską wrażliwość, która pochodzi z jego studenckich
lat na Politechnice w Barcelonie, a zwłaszcza z poczucia innowacji jako siły napędowej
zmian, także w projektowaniu wnętrz.
„W erze globalizacji, technologia prowadzi do innowacji. Innowacja w projektowaniu
wynika z wrażliwości i zrozumienia dla życia i przestrzeni życiowych”.
Kiedy Vermilion Zhou Group rozpoczyna każdy projekt, stara się podążać
za profesjonalną linią, która ma zapewnić dobre doświadczenie życia, co oznacza
gotowość stawienia czoła ciągłemu wyzwaniu.
„Projektowanie wnętrz różni się w zależności od różnych regionów i kultur, ale nasz
cel, jakim jest osiągnięcie lepszego życia, jest taki sam. W międzynarodowych trendach
obserwujemy stały postęp technologiczny, ale w przestrzeniach widzimy, że ważniejsza jest
idea powrotu do lepszego doświadczenia życia.
Na przykład, Porcelanosa jest innowacyjną firmą, o nieustannych wyzwaniach
technologicznych, która stała się bodźcem dla projektantów; pozwala mieć
więcej pomysłów i daje więcej opcji klientom, a dzięki swoim materiałom możemy rozwijać
się jako profesjonaliści, aby zapewnić więcej doświadczeń życiowych”, wskazuje Ray Chou.

Od góry do dołu
i od lewej do prawej,
Guangzhou E-Park
Complex z dużą
nawierzchnią Sea Silver
z Venis.
Fountown, przestrzeń
coworkingowa. Biblioteka
publiczna Shanghai
Jiading. Fragment Song
Art Museum.

Zeng Qiling

„Lubię przekształcać materiały, Porcelanosa
zapewnia pewność i jakość, dostarcza wyjątkową różnicę
w innowacji”.
Zeng Qiling otrzymał w tym roku nagrodę
projektanta roku, przyznawaną przez
12th China International Architectural Decoration
and Design za wybitne prace w dużych
hotelach pięciogwiazdkowych, sieciach miejsc
rozrywki i przestrzeniach handlowych, które
są rozproszone po całym kraju. Ponadto, jest
on dyrektorem projektowym w China State
Construction Engineering Corporation oraz
dyrektorem Design Academy of Environment
and Art Design.
Zachodnie wiatry z Europy pozostawiły
głęboki ślad w życiu i wykształceniu Zeng Biling,
od jego początków jako student na wydziale
architektury na Politechnice w Mediolanie.
Obecnie uważany jest on za jednego
z 10 najbardziej wpływowych projektantów
w Chinach; wiatr ze wschodu, który zaczyna
wiać na całym świecie. Orientacja twórcza
Zeng Qiling zawdzięczana jest, przede wszystkim, jasnemu zrozumieniu biznesu i innego
podstawowego dla niego narzędzia, analizy danych. Ta bardzo ważna metodologia pomaga
mu zrozumieć motywacje klientów i docelowych odbiorców. „Projekt generuje wartość, ale
jest określony za pomocą modelu biznesowego, szczególnie w moim profilu projektanta
przestrzeni czysto handlowych”, mówi projektant.
Z drugiej strony, jego twórcza wrażliwość skupia się na tworzeniu lepszych doświadczeń.
„Potrzebny jest sens, a także wrażliwość dla pracy; precyzuje pomysły i obawy
z czterech różnych punktów widzenia: jako komunikator, użytkownik, inwestor i projektant”,
wyjaśnia Qiling.
We wspaniałych przestrzeniach, które tworzy, kolor i światło wyłaniają się w istotny
sposób, elementy zmieniają się wraz z upływem czasu. „Światło jest duszą moich
projektów, wnętrza ożywają za pomocą światła, to jest jak sól na talerzu. Lubię przemieniać
materiały, a te z Porcelanosa dają pewność i jakość, zapewniają wyjątkową różnicę
w zakresie innowacji i specjalnych szczegółów. Po ustaleniu podstawowych materiałów,
światła, wody i innych ulotnych elementów, mogą nadać kształtu i nowego powietrza
przestrzeniom; to one też interesują mnie najbardziej, dobra baza i tymczasowe elementy”.
W tej linii, bardziej związanej ze sztuką, współpracuje jako kreatywny wspólnik
z Li Hong, znaną projektantką mody i tekstyliów, która pracuje ramię w ramię z Qiling,
któremu przekazuje siłę związku między sztuką i rzemiosłem, z przyrodą jako stałym
źródłem inspiracji.
Wśród najbardziej znanych dzieł projektantów znajdują się Office Building of Sichuan
Rural Credit Cooperatives, Bank of Beijing (Xi`an Branch), Chengdu Western City Center
building, Yunnan Qujing Eastern Plaza, Yuelianhua bar, Wan Zi Fang coffee shop itd.,
a także hotele, wszystkie pięciogwiazdkowe, Chengdu Xin Xin He International Financial
Hotel, Beijing Imperial City Hotel, Hilton Guizhou Bailing Hotel, Chengdu Creative
Dream Factory Hotel.
Hong Zeng i Li Qiling stanowią symbiozę prądów ze Wschodu i Zachodu, tego co
pragmatyczne i poetyckie, postępów i przeglądów technologicznych, wraz z dynamiką
doświadczenia publiczności, która przeżywa ich przestrzenie z dużym natężeniem. /

Po lewej, Yunnan Dali
Thai Accor Hotel.
Poniżej, od lewej do
prawej, hotel Meliá Xian
i Chengdu Pengshui
Shuiyun Jian Holiday
Resort.

Jardines de Nivaria

Odnowić doskonałość

Studio ImpulsArq to mistrz, który dokonał zmiany w pięciogwiazdkowym hotelu Jardines
de Nivaria - innowacyjnej i wyjątkowej przestrzeni znajdującej się w Adeje, na
Teneryfie i uznawanej za jeden z dziesięciu najlepszych hoteli „ekologicznych” w Hiszpanii.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA Zdjęcia: CARLOS A. SCHWARTZ

Powyżej, widok z zewnątrz
na restaurację La Cúpula,
a obok niej, wodospad
w hotelowych ogrodach.
Po lewej, Solarium
z widokiem na morze.
Podłoga z Tavola Foresta
Antislip, 19.3x120 cm,
od Venis.

Powyżej, restauracja
La Cúpula z ciepłym
oświetleniem nocnym.
Poniżej, bar Tiffany, którego
koktajle są bardzo
wysoko cenione.
Na drugiej stronie,
bar La Cascada i, poniżej,
kierownik hotelu,
Rafael Adrián, wraz
ze swoim synem
i architektem hotelu,
Juliánem Adriánem.

H

otel Jardines de Nivaria,
w stylu neo-art decó, inspirowany
jest tradycyjną architekturą wysp
i wyróżnia się szczególnie swoim
ogrodem botanicznym z bujną oraz
cenną roślinnością autochtoniczną.
W celu interwencji architektonicznej
i aranżacji wnętrz, wybrano materiały
z certyfikatami, które gwarantują
jakość nieruchomości - wyjaśnia
architekt Julián Adrián dla Lifestyle.
„Przeprowadzono kompleksową
reformę wszystkich pokoi w hotelu,
w których przestarzałe instalacje
grzewcze i klimatyzacyjne zostały zastąpione innymi,
bardziej wydajnymi dla środowiska. Ponadto, w celu
zaoferowania odnowionego wizerunku całości, opracowano

projekt oświetlenia o niskim zużyciu
energii”, wskazuje.
Proces twórczy Impuls Arq
rozpoczął się od uproszczenia
wszystkiego, co wydawało
się nadmierne i homogenizacji
przestrzeni. Były to pierwsze kroki
w kierunku jasnego pojęcia
całości, aby następnie zaakcentować
mocne strony hotelu, takie jak
gastronomia i relaks.
„Ulepszanie czegoś, co jest już
doskonałe samo w sobie, wymaga
dbania o każdy szczegół. Dlatego
też, każda część interwencji została zaprojektowana
tak, jakby była niepowtarzalnym elementem w ramach
globalnej strategii, w której uczestniczył także zespół

Spa to jedna z najbardziej
emblematycznych
i atrakcyjnych części hotelu.
Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, recepcja z blatem
i ścianami z XLIGHT.
Wykończenie z Code
White Nature, od
Urbatek, materiału użytego
również w przedniej części
wejścia. Widok pokoju
wypoczynkowego i jednego
z korytarzy łączących różne
przestrzenie Spa z patio
ze strumieniami wody,
z posadzką Arizona Calisa
Antislip, o wymiarach
43,5 x 65,9 cm.
Na drugiej stronie, róg
wspaniałego basenu w Spa.

projektantów wnętrz ze Stone Design. Spa jest najbardziej
kameralnym miejscem, schronieniem z własną atmosferą.
Solandra, główny bufet, jest chlubą projektu, który wyraża
się w dynamice kształtów i różnorodności przestrzeni
podkreślanych światłem. Bar Cascada to wspaniały
salon na świeżym powietrzu, który dostosowuje się do
niesprzyjających warunków pogodowych, chroniony
jest przed słońcem lub deszczem, a także przed silnymi
wiatrami. I, wreszcie, La Cúpula - bajeczny punkt widokowy
na panoramę otaczającego krajobrazu i latarnia morska,
która wznosi się, aby być widoczna z wszystkich stron”,
mówi Julián Adrian.
Materiały od Porcelanosa były bardzo istotne
w tej zmianie: „Ogólnie rzecz biorąc, łazienki stały się
nieco przestarzałe. W trakcie ich renowacji, postanowiono
potraktować je jako całość, jednoczące rozwiązanie dla
wszystkich łazienek na wspólnych obszarach,

Po prawej stronie, prysznice
w Spa z mozaiką Armour
Caramel, 30x30x0,8 cm,
od L’Antic Colonial;
posadzka Arizona Caliza
Antislip, 43,5x65,9 cm.
Na drugiej stronie, łazienka
na basenie z umywalkami
z kolekcji Pure Line firmy
Noken; posadzka Cascais
Natural Antislip, 44x66 cm,
firmy Venis; nawierzchnia
Oxo Spiga, 31,6x90 cm, od
Porcelanosa; bufet Solandra
ze strukturą z KRION®.
Poniżej, wanna Soleil Round
170 SX4; posadzka Britania
Gales, 19,3x120 cm,
od Porcelanosa;
nawierzchnia Calacata
Gold, 31,6x90 cm, od
Porcelanosa.

z połączeniem Forest Carrara Blanco od Dover Spiga
Caliza, które zapewniają teksturę, oraz Marmol Carrara
Blanco PV lub Marmi Blanco PV, które nadają całości
świeżość i światło.
Materiał XLIGHT w Spa zapewnia spokojny wygląd
na zewnątrz i pozwala na łatwe dostanie się do recepcji.
Wewnętrzne patio pokryte jest Armour Caramel, złotym
materiałem kontrastującym z krągłością i trzeźwością
czarnego kamienia wulkanicznego, wybranego do wnętrza
spa. W bufecie Solandra, użycie KRION® daje nam
maksymalną swobodę tworzenia tej krętej sylwetki, która
wije się, dostosowując do przestrzeni i wydobywając
maksymalną wydajność, a jednocześnie wzmacniając
oświetlenie tej przestrzeni bez naturalnego światła.
Ponadto, użyto materiałów Victorian Diamond
Marmara-Mir do wskazania kluczowych elementów tej
przestrzeni, takich jak piekarnik i stanowisko z chlebem. /

Na Cersaie 2017, głównej wystawie
najnowszych trendów w branży ceramicznej
i projektowaniu łazienek, firma Porcelanosa
Grupo zaskoczyła ponownie swoim
imponującym stoiskiem i starannym doborem
materiałów. Porcelanosa wraz ze swoimi
rewolucyjnymi posadzkami inspirowanymi
szlachetnym drewnem. L’Antic Colonial
z najnowszymi kreacjami mozaikowymi.
Gamadecor z innowacyjnymi
wykończeniami mebli łazienkowych. Venis
z posadzką inspirowaną estetyką
klasycznego świata. Butech
z wyrafinowanymi systemami do kabin
prysznicowych bez brodzika. KRION® by
Systempool ze wszystkimi możliwościami
techniki zastosowanej w tym wyjątkowym
materiale. Noken ze swoją linią łazienek
o współczesnym pięknie.
Urbatek i jego prestiżowa kolekcja XLight,
inspirowana marmurami.

Ce rsaie

Nowości na targach w Bolonii

Ciepło nawierzchni z kolekcji
Par-ker Delaware Nogal łączy zalety
ceramiki z naturalnością drewna,
z kolorami i teksturami o doskonałej
rozdzielczości oraz właściwościach.

Cersaie Porcelanosa

Nowości na targach w Bolonii

Nieustanne innowacje firmy w zakresie badań i rozwoju docierają na Cersaie z rewolucyjnymi
nowościami w zakresie ceramicznych posadzek Delaware. Inspirowane
są one drewnem dębu, klonu i buka - dla bardziej naturalnego stylu –, a także cementem wraz z kolekcją Bottega,
małymi odblaskowymi kryształami, do bardziej przemysłowych wnętrz.

Cersaie L’Antic Colonial

Nowości na targach w Bolonii

Firma zaskakuje na Cersaie swoimi awangardowymi wnętrzami. Jej nowe modele mozaik oferują
szeroki wybór dla użytkownika: Skyline - innowacja z tablicą; Aqua, ze szklanym połyskiem; Worn, o wyglądzie vintage
i Form - figury geometryczne. Ceramika z kolekcji Nazarí i Touch, kamień naturalny Ocean Wood i drewno
w kształcie kołka Downtown, tworzą piękne otoczenie o silnej osobowości.

1. Mozaiki Aqua pływają w świeżym
i spontanicznym środowisku dzięki
odbiciom, śródziemnomorskim
kolorom i swojemu materiałowi.
2. Wielki ruch generowany przez
tą mozaikę na czarnej tablicy,
Skyline Wave Dark, osiągany
jest dzięki nierównomiernemu
falowaniu z cienkimi, wystającymi
paskami. Jest ona przeznaczona
do nowoczesnych i innowacyjnych
przestrzeni.
3. Mozaiki Form oferują wiele
kombinacji i kontrastów dzięki
swoim dwóm formatom i trzem
różnym kolorom. Ich geometryczne
kształty naśladują papierowy
kogucik w stylu origami oraz
inny, o sześciokątnym kształcie,
naśladujący kostkę w 3D.
4. Wzór, który oferuje unikalną
opcję do wnętrz w stylu vintage
i dostępny jest w czterech
wariantach.

1. Posadzka Delaware łączy
w sobie ciepły i elegancki
wygląd drewna z odpornością
i wszechstronnością ceramiki,
poprzez pięć różnych wzorów,
które wyróżniają ją i nadają własną
osobowość: orzech, naturalny,
klon, stal i jesion. Modele posiadają
emaliowane wykończenie i
jedwabisty dotyk, nie odbijają
światła oraz są dostępne
w czterech różnych formatach
(29’4 × 180 cm, 19’3 × 180 cm,
29’4 × 120 cm i 19’3 × 120 cm),
z wyjątkiem Delaware Arce, który
jest dostępny wyłącznie
w rozmiarach 29’4 × 180 cm
i 19’3 × 180 cm. Ponadto, oferuje
możliwość znalezienia tej nowej
kolekcji w formacie Antislip
(19’3×180 cm).
2. Kolekcja Bottega, z czterema
różnymi odcieniami (w stali),
dostępna jest również w wapieniu,
szarym kolorze i graficie, oraz
oferuje szerokie możliwości
zastosowania z różnymi formatami:
120 x 120 cm, z efektem
ciągłości i szerokości; 80 x 80 cm
i 59,6 x 59,6 cm.
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Cersaie Gamadecor

Nowości na targach w Bolonii

Dwie nowe serie łazienkowe, kolekcje Magma i Mertens, są nowościami firmy na targi
w Bolonii - wszystkie one inspirowane światłem i naturalnym otoczeniem, aby tworzyć przestrzenie, które oddychają
trzeźwością i ekskluzywnością, oraz łączą opcje mebli, głównie z granitu.

1

2
3

1. Seria Magma proponuje mebel
wykonany na strukturze
z aluminiowego profilu, pokrytego
panelami oraz z drzwiami
z przyciemnionego szkła. Ten rodzaj
kompozycji posiada wewnętrzne
oświetlenie, które pozwala widzieć,
co przechowywane jest w module.

2. Gamadecor stawia na umywalkę
z naturalnego granitu. Materiały
te nadają meblom dystyngowany
wygląd, a jednocześnie dostarczają
spokoju pomieszczeniu, w którym
się znajdują.
3. Drewniane meble z serii Mertens
to moduły wykonane z okleiny
z naturalnego dębu w wiejskim
stylu, w którym widoczne są
głębokie słoje. Seria ta łączy kilka
opcji zlewu i blatu.

4. Wyróżniają się tutaj różne
wykończenia serii Mertens
w drewnie dębowym i powłoka
ceramiczna.

4

Cersaie Venis

Nowości na targach w Bolonii

Nowa kolekcja firmy podąża za trendami branży, z nowościami inspirowanymi na klasycznej
przeszłości (kamień Piacentina), z większą technologią oraz przyszłościowymi
produktami, takimi jak Dayton, posadzka i nawierzchnia, które łączą w sobie twardość naturalnego
kamienia i właściwości ceramiki. Idealne do zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni.
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1. Różnorodność i możliwości
kombinacji podczas projekcji
przestrzeni z serii Dayton
pomnożone są przez trzy tony
(Graphite, Sand i Ash) oraz trzy
dekoracje (Croix, Duna i Deli)
w dwóch formatach: 33,3x100 cm
i 45 x 120 cm.

2. Wygląd i tekstura drewna oraz
wzór z małymi kłosami dodają
świetlistości i elegancji nawierzchni
Maia Tanzania Almond tonacjach
Starwood. Dostępna jest ona
w 12 tonacjach i może być
stosowana w toaletach, a także
jadalniach, a nawet sypialniach.
3. Zużyty wygląd uzyskany dzięki
solidnym i zwracającym uwagę
częściom, charakteryzuje posadzkę
i nawierzchnię Ontario, która

dostępna jest w dwóch odcieniach
(Silver i Dark).
4. Kolejna nawierzchnia,
w tym przypadku, Sydney Silver,
dostarcza pomieszczeniu elementu
elegancji i atrakcyjności. Jej projekt
jest idealny, aby połączyć go
z innymi nawierzchniami i nadaje
ceramice jeszcze więcej charakteru.

Cersaie KRION® by Systempool

Nowości na targach w Bolonii

Nowości firmy Systempool na Cersaie opierają się na różnych możliwościach litej
powierzchni Krion®, takich jak kolekcja łazienkowa Pure by Yonoh, która pozwala łączyć różne materiały
z umywalkami z Krion®; brodzik prysznicowy Line lub kolekcja Terazzo Series, która odzyskuje technikę
ponownego wykorzystania materiałów.

Cersaie Butech

Nowości na targach w Bolonii

Firma specjalizująca się w systemach budowlanych, zaprezentowała jako nowość
na Cersaie wydajny klej do zakładania płytek podłogowych i ściennych, ONE FLEX Premium,
a także nowe kabiny natryskowe bez brodzika ani pochyłości, Shower deck i Micro-stuk,
niezwykle dekoracyjną nawierzchnię odporną na wodę i ogień.

1. Umywalka z Krion® jest
najbardziej rozpoznawalnym
elementem kolekcji. Czyste,
nieskończone i organiczne formy
z geometrycznymi i prostolinijnymi
elementami tworzą funkcjonalny,
kreatywny i przełomowy zestaw.
2. Pure posiada elementy
łączące otwarte i zamknięte
przechowywanie, aby dostosować
się do wielkości i funkcjonalnych
potrzeb każdej łazienki, od drewna
do mebli z dębu, białego jesionu
i orzecha, po uzupełnienia i dodatki
metalowe w czarnym i miedzianym
kolorze, które kontrastują
z wytrzymałością Krion®.
3. Ławy pokazują różne możliwości
modeli Terazzo Serries. Jest to
Bianco Classico: Krion® z dużymi
czarnymi cząsteczkami na białym
tle, ze strzępami w różnych
odcieniach i stylu, który przypomina
marmur.
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1. Brodzik prysznicowy Shower
Deck przeznaczony jest do
najbardziej ekskluzywnych łazienek.
Jego drewniany wygląd
z ceramicznymi właściwościami
posiada również nieprzepuszczający
wodę system. Woda jest filtrowana
przez otwarte połączenia między
ceramicznymi elementami
przyklejonymi do prowadnic.
2. Wydajna powłoka ciągła
Micro-stuck posiada dużą wartość
dekoracyjną. Wykonana jest
ona z zapraw cementowych
z wysoce wytrzymałymi polimerami
i stanowi najlepszy przykład ewolucji
chemicznej oraz technologicznej.
Ten nowy materiał charakteryzuje
się ekstremalną wytrzymałością
i elastycznością przy minimalnej
grubości
nałożonego materiału.
3. Kolejny przykład kabiny
prysznicowej bez brodzika ani
pochyłości to Shower Deck,
z serii Manhattan, gdzie woda jest
bezpiecznie filtrowana poprzez
połączenia.

Cersaie Urbatek

Nowości na targach w Bolonii

Nowa paleta cienkiej porcelany o dużej powierzchni XLIGHT, z marmurowymi,
drewnianymi i cementowymi elementami, po raz kolejny zaskoczyła na CERSAIE. Powierzchnie do tworzenia
są nieograniczone, eleganckie i staranne w każdym szczególe.

Cersaie Noken

Nowości na targach w Bolonii

Firma specjalizująca się w wyposażeniu łazienek zaprezentowała na Cersaie kolekcję Nature,
inspirowaną nordyckim stylem i ponadczasowym projektem, składającym się z mebli łazienkowych i luster oraz
nowych możliwości eleganckiej kolekcji Arquitect.

1. XLIGHT Ewood naśladuje ciepło
drewna, zapewniając pogodne
i przyjemne doznania w dużym
formacie porcelanowym; Camel,
Honey i Nut.
2. Zaskakująca wspaniałość
XLIGHT Golden White,
błyszczącego marmuru z żyłkami
w odcieniach szarości, beżu i złota
na miękkim białym tle z delikatnie
cieniowaną tonacją.
3. Imponujący czarny marmur
przecinany subtelnymi
i nieskończonymi, popękanymi
żyłkami w złotych odcieniach,
XLIGHT Nylo Black, stanowi
doskonałe lustrzane wykończenie.
4. XLIGHT Ars Beige, o ciepłej
tonacji, posiada przeplatające
się cienkie żyłki w kolorze kości
słoniowej, które zapewniają
przezroczystość i świetlistość.
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1. Całość wykonana jest
z naturalnej okleiny dębowej
połączonej z ceramiką,
z wykończeniem z marmuru
calacatta. Elegancja tej kolekcji
tkwi w nordyckiej i geometrycznie
czystej prostocie.

2. Szafa, która jest ukryta z boku
lustra zwiększa pojemność zestawu
i dostarcza wizualnej czystości
Nature, z liniami i zaokrąglonymi
krawędziami.
3. Kolekcja Arquitect wciąż
rośnie dzięki temu zawieszonemu
meblowi, który dostępny jest
w dwóch rozmiarach i odcieniach,
szarym i czarnym, co dodaje mu
elegancji i lekkości.

4. Wnętrze podzielone jest różnymi
przegródkami do przechowywania
wszystkich akcesoriów
w łazience, i wyłożone jest
teksturowanym laminatem,
na podobieństwo skóry, który
oferuje trzeźwą jakość całości.

HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA

Światło
śródziemnomorskiego raju
Drugi hotel pod patronatem firmy Zafiro Palace został
otwarty w Palma de Mallorca, stawiając na wysokiej jakości turystykę,
z najnowszymi materiałami od Porcelanosa oraz światłem
i naturalnymi odcieniami wyspy.
Tekst: Rosa Marqués

Powyżej, widok
z lotu ptaka na obiekty
hotelowe z kilkoma
basenami, a, po prawej,
taras apartamentu
typu junior suite,
zaprojektowany tak,
aby można było nim się
cieszyć w parze.
Na drugiej stronie, basen
do którego można
dostać się bezpośrednio
z apartamentów,
z nawierzchnią Newport
Natural, o wymiarach
59,6 x 59,6 cm
i nawierzchnią Newport
Natural anti-slip ,
45x120 cm, obie
od Venis.

Z prawej, hol hotelowy
z oknami, które
oświetlają każdy
szczegół. Funkcjonalne
i współczesne wnętrze,
aby powitać gości.
Poniżej, barwna
i pozytywna atmosfera
baru Zafiro Lounge
Bar, miejsca relaksu
i spotkań, w którego
kawiarni stoi
majestatyczna fasada
budynku
z porcelanowego
marmuru XLIGHT
Premium o wymiarach
120x250 cm i grubości
zaledwie 6 mm,
od Urbatek.

O

statnie dwa sezony w mieście Palma wyraźnie
wskazują na to, że co roku na wyspie obserwuje się
wzrost napływu turystów i bite są rekordy pobytów.
Mimo, że są to dane, które logicznie mają miejsce, sektor
hotelowy twierdzi, że dąży do stworzenia modelu turystyki,
który stawia na inwestycję, przekształcenie „dojrzałych”
obszarów i zrównoważony rozwój. Chodzi o to, aby nie
utracić istoty tej wyspy i pracować dla dobrze zrozumianej
turystyki, która stanowi długoterminową inwestycję.
W tym klimacie dobrobytu, a także doskonałości
turystycznej, otworzony został nowy kurort, który jest
również świadkiem całego doświadczenia sagi hotelarskiej
z Majorki. Nowa marka nazywa się Zafiro Palace,
a ostatnim otwartym hotelem jest pięciogwiazdkowy

Po lewej, restauracja-bufet
The Market ze nawierzchnią
stołu wykonaną z Kala White
Polished od Urbatek
o wymiarach 150x320
i 120x250 cm, użyta również
do dekoracji przedniej fasady
tej restauracji.
Poniżej, bar Fizz Lobby Bar,
którego bar został wykonany
z Dover Spiga Topo od
Porcelanosa, gdzie można
wypić drinka lub koktajl,
amerykańska koncepcja, która
cieszy się sukcesem wśród
europejskiej klienteli.

hotel położony w południowo-zachodniej części wyspy,
Zafiro Palace Palmanova, którego DNA jest wynikiem
doskonałego połączenia gościnności, jakości obiektów
i usług z bardzo zaakcentowanym w szczycie sezonu
rodzinnym elementem i bardziej skoncentrowany na sporcie
oraz wellness poza sezonem.
„Kiedy mój ojciec stawiał pierwsze kroki w turystyce,
był to już bardzo rozwinięty na Balearach biznes”, mówi
Antonia Plomer, właścicielka nowej marki. „Byliśmy jednak
pionierami w tworzeniu hoteli o bardziej nowoczesnej
strukturze, z większą ilością ogrodów, większymi basenami.
Krótko mówiąc, to właśnie pozwoliło nam dzisiaj posiadać
obiekty, które po 30 latach są wciąż nowoczesne i mają
możliwości dostosowania się do teraźniejszości, dzięki
ciągłym reformom, których podejmujemy się corocznie”.
To właśnie w tej filozofii transformacji i ciągłych oraz
istotnych aktualizacji pojawia się Grupo Porcelanosa:
„Zawsze uważałam ją za jedną z najlepszych firm
w branży, ale nigdy nie pracowałam z Grupo. Dzięki
pomocy znajomego, odwiedziłam jej budynki i nie
miałam wątpliwości, że miała ona produkty najlepszej

jakości, oprócz właściwych marek dla każdego projektu”,
mówi Plomer. „Przede wszystkim, Noken, Urbatek i
Porcelanosa, których wyniki były wyjątkowe”.

ŚWIATŁO JEST BOHATEREM

Podczas realizacji projektu Zafiro Palace Palmanova wzięto
pod uwagę światło Morza Śródziemnego, to samo, które
zainspirowało twórczość Joan Miró, który przez większą
część życia uczynił wyspę ośrodkiem swojej twórczości.
Ogromne okna hotelu umożliwiają wejście światła,
oświetlając wszystkie elementy i tworząc wyjątkowe
przestrzenie, takie jak bar Fizz Lobby Bar, „zwykła
przestrzeń w amerykańskich hotelach, ale ryzykowny
zakład w europejskim hotelu wakacyjnym”, w którym lada

Po prawej, wejście do
Spa Zen, z posadzkami
Dover Arena
59,6x59.6 cm od
Porcelanosa.
Poniżej, basen spa,
który jest jednym
z najbardziej cenionych
pomieszczeń w hotelu,
którego ściany
zdobi nawierzchnia
Avenue Dark Matt
59,6x120 cm od Venis.

Po prawej, widok
na łazienkę z baterią
umywalki z wysokim
mieszalnikiem. Bateria
wannowa i akcesoria
łazienkowe Hotels,
wszystkie od Noken.
Nawierzchnia Carrara
Blanco Natural
59,6x120 cm od
Porcelanosa - specjalna
produkcja inspirowana
marmurem.
Powłoka ceramiczna
XLIGHT zapewnia
wyjątkowe ciepło dzięki
swojej kolekcji opartej na
drewnie i dzięki dużemu
formatowi 120X250 cm.
Z drugiej strony,
apartament typu junior
suite w kolorach ziemi
z posadzką Oxford
Blanco o wymiarach
22x90 cm firmy
Porcelanosa
i nawierzchnią stołu
z Carrara Blanco
Natural o wymiarach
59,6x120 cm specjalnym produktem
inspirowanym
marmurem.

Antonia Plomer,
właściciel Zafiro Hotels,
z jedenastoma,
4 i 5-gwiazdkowymi
hotelami na Majorce
i Menorce.

baru, stworzona z Dover Spiga Topo,
od Porcelanosa, zaprasza na koktajl; lub Zafiro
Lounge Bar, do którego wybrano porcelanowy,
wielkoformatowy marmur - XLIGHT Premium,
o lustrzanym wykończeniu z Urbatek, który
nadaje eleganckiej nuty całości.
„Stworzyliśmy rodzaj kurortu z kilkoma basenami,
niektórymi z nich prywatnymi, różnymi rodzajami
pokoi, górnymi tarasami z jacuzzi, balijskimi
łóżkami, miejscami dla dorosłych itd. Wszystko
w odcieniach, które uzupełniają się z roślinnością
i światłem wyspy, w pokojach, które przekazują
spokój, i w których elementy, takie jak kafle
Oxford White od Porcelanosa, dodają więcej
światła, jeśli to możliwe, apartamentom
z prywatnymi tarasami rozmieszczonym w ośmiu, niskich
budynkach, które otaczają baseny.
Łazienki w łagodnych kolorach ziemi zamieniają się w ośrodki
dla przyjemności i zachęcają do relaksu. Wielkoformatowe,
porcelanowe elementy z XLIGHT od Urbatek, inspirowane
drewnem, zapewniają elegancję szlachetnych materiałów,

a elementy łazienkowe wykonane są z materiałów marki
Noken. Ale jeśli mówimy o relaksie, prawdziwą oazą
hotelu jest jego Spa. To tutaj, Venis odcisnął swój znak
powłokami z Avenue Dark Matt na ścianach i basenach.
Pięć tematycznych restauracji dopełnia jakościowe
doświadczenie w hotelu przeznaczonym dla par i rodzin
w szczycie sezonu, ale także dla turystyki wellness, aby
urozmaicić swoją ofertę poza sezonem. W tej nowej,
zrównoważonej formule hotelowej, współczesność
materiałów, ich funkcjonalność, bez utraty ani odrobiny
innowacji i projektu, noszą nazwę Porcelanosa. Antonia
Plomer poświadcza: „Jesteśmy tak zadowoleni z rezultatu,
że pracujemy już z jej markami nad naszym nowym
projektem, Zafiro Palace Andratx, który otworzy swoje drzwi
w 2019 roku”. /

PROF IL

Martha Thorne

Architektura
jako życie

Martha Thorne jest jednym z najbardziej prestiżowych
na świecie ekspertów w dziedzinie architektury.
Z pochodzenia Amerykanka - gdzie studiowała sztukę
i urbanistykę, a następnie ekonomię w Londynie przyjechała do naszego kraju dwadzieścia lat temu,
gdzie jest już uważana za hiszpankę z rozumu i serca.
Tekst: MARTA SAHELICES. Zdjęcia: Alex del Rio.

O

becnie łączy ona pracę dyrektora wykonawczego
nagród w dziedzinie architektury Pritzker ze stanowiskiem
dziekana w IE „School of Architecture and Design”
w Madrycie.
Przyszłość jej studentów z IE i ewolucja architektury idą
spokojnym i refleksyjnym krokiem po tematach, które ma
ona na swojej głowie, wśród których znajduje się walka
o włączenie, na zasadach równości, kobiet do sektora lub
większa równowaga i umiar funkcjonalny architektury.
Innym pomysłem, na którym skupia ona swoją
uwagę, jest rozwój innowacji w XXI wieku, na przykład,
ewolucja materiałów i nieustanne zmiany technologiczne,
które napędzają większą jakość i nowe zastosowania
w projektowaniu oraz architekturze. W październiku
odwiedziła ona fabrykę Porcelanosa w Villarreal w Castellón
i sprawiło jej to wielką niespodziankę.
Martha Thorne opowiada nam o swoich wrażeniach
z wizyty w budynkach firmy Porcelanosa.
Nie spodziewałam się takiego zaangażowanego
i wrażliwego wdrożenia środków futurystycznych. Oprócz
jakości produktów i ich zaawansowanych systemów
produkcyjnych, zaskoczyła mnie organizacja przestrzeni,
zaprojektowanych z wielką starannością oraz rozsądkiem.
Gdy firma troszczy się do tego stopnia o wspólne
przestrzenie, można pomyśleć, że jakość rozszerza się
na każde działanie, każdą propozycję, w bliskim związku
z nowym użytkownikiem i z troską o środowisko. Idea
innowacji postrzegana jest ponad tym co ustalone, jako
oczywisty sposób na podejmowanie kroków w przyszłość.
Jak wiążesz swoją pracę od architektury do
projektu i od projektu do architektury?
Czasy w projekcie są bardziej efemeryczne i produkcja
jest szybsza, jednak w architekturze czas od pomysłu,

Gdy firma taka jak Porcelanosa troszczy się do tego stopnia
o wspólne przestrzenie, można pomyśleć, że jakość rozszerza się
na każde działanie, każdą propozycję, w bliskim związku
z nowym użytkownikiem i z troską o środowisko.

Architekci i projektanci odgrywają ważną
rolę w możliwym ulepszaniu projektu, który
istnieje w teraźniejszości i przyszłości.
Trzeba iść naprzód wraz ze zmianami sposobów
interakcji z przestrzeniami, oświetleniem,
meblami, tworzeniem różnych środowisk, a ciągłe
innowacje są podstawą.

zlecenia, aż do wykonania jest znacznie dłuższy.
Dobry projekt i skuteczny dobór materiałów wymaga
od projektanta i producenta pomyślenia o ulepszaniu
produktów. Wyszukiwanie, które musi odpowiadać
fizycznej i psychicznej potrzebie użytkownika, oraz
być wrażliwe na środowisko naturalne poprzez zasady
zrównoważonego rozwoju.
Dzięki swojej pracy przy kierownictwu organizacji
wykonawczej prestiżowej nagrody w dziedzinie
architektury - Pritzker, jest ona w kontakcie z projektami
architektonicznymi znajdującymi się w różnych zakątkach
świata. Martha Thorne zarządza całym procesem nominacji
i współpracuje blisko z każdym członkiem jury, nigdy nie
wyraża opinii o możliwych zwycięzcach i stara się być
obiektywna w stosunku do wszystkich propozycji.
Jak można w tym momencie zdefiniować postać
architekta?
Istnieje bardzo głęboka rewizja zawodu w obecnych
chwilach zamieszania i kryzysu, oraz istnieje wiele modeli
i wszystkie one są ważne, zarówno te, które koncentrują
się na zarabianiu dużych pieniędzy lub władzy, jak i te,
które próbują dać rozwiązania stałym problemom, które
się zdarzają.
Jakie wartości bierze pod uwagę jury nagród
Pritzkera przyznając corocznie nagrodę?
Jestem przyzwyczajona do wysłuchiwania opinii
i dyskusji ekspertów z całego świata i mogę powiedzieć,
że, z jednej strony, jury tych nagród bierze pod uwagę,
przede wszystkim, jakość – cechę, która wywodzi się
z historycznego dziedzictwa doskonałości i przenosi ją
do teraźniejszości.
Z drugiej strony, poczucie służby dla ludzkości nabiera
wielkiego znaczenia. Organizacja najważniejszych
dla wszystkich przestrzeni życiowych, bardziej
uniwersalnych, związanych z globalizacją jako częścią
procesu zaangażowania gospodarczego, politycznego
i społecznego.
Jaka jest Twoja osobista wizja architektury w
przyszłości?
Mam nadzieję, że możliwa jest większa synergia ze
społeczeństwem i, że w większym stopniu wykorzysta się
szeroką i głęboką wiedzę, którą zdobyła architektura i jej
specjaliści. Miasto i jego rozwój to wyzwanie, a szybkość
zmian jest ogromna.

A co z projektem wnętrz?
Architekci i projektanci odgrywają ważną rolę
w możliwym ulepszeniu projektu, który istnieje
w teraźniejszości i przyszłości. Trzeba iść naprzód
wraz ze zmianami sposobów interakcji
z przestrzeniami, oświetleniem, meblami, tworzeniem
różnych środowisk, a ciągłe innowacje są podstawą.
Projektowanie wnętrz musi być wykonane tak, aby
jednoczyć osoby, a przestrzenie fizyczne muszą być
zdrowe, możliwe do zamieszkania, demokratyczne
i zrównoważone.

Jakie dziedzictwo masz zamiar przekazać
przyszłym profesjonalistom ze szkoły architektury
i projektu, w której jesteś dziekanem?
Najważniejsze przesłania skupiają się na tym, że
nie ma jednego modelu architekta. W ostatnich latach
istnieje ich projekcja skupiająca się na innych aspektach
wykorzystania przestrzeni fizycznej miasta, nowych
systemach i formułach dla ośrodków miejskich
i ich otoczenia.
Staramy się, aby istniała zbiorowa i indywidualna
świadomość, o analitycznym i krytycznym znaczeniu, która

wpływa na ślad, który zamierzamy zostawić
na tym świecie, w perspektywie krótko-, średnioi długoterminowej.
Odpowiedzialność profesjonalistów jest ważna, ponieważ
działają oni w bardzo konkretny sposób w życiowym
doświadczeniu społeczeństwa. Przestrzenie, w których
żyjemy i mieszkamy oraz ich związek z otoczeniem,
mobilnością, zielonymi przestrzeniami, wypoczynkiem,
pracą, wszystko musi być zaprojektowane w taki sposób,
aby było funkcjonalne, ale także piękne, aby było harmonią,
która poprawi życie i współżycie ze wszystkimi. /

RÓWNOWAGA I SYMETRIA
Martha Thorne sfotografowana
w ogrodzie, wewnątrz
Instituto de Empresa (IE)
w Madrycie, podczas jednego
z nielicznych momentów,
kiedy nie pracuje jako
nauczyciel ani nie podróżuje
po całym świecie.

HOTEL STAATS

Przykład
aktualnego projektu

W Haarlem, jednym z najbardziej stylowych ośrodków
miejskich w Holandii, zainaugurowano właśnie nową przestrzeń,
ekskluzywny hotel Staats, najnowszy projekt holenderskiego
studio ESTIDA. Hotel i jego restauracja, De Ripper, pojawiają się
już na liście najpopularniejszych miejsc w tym znajdującym się na
zachodzie od Amsterdamu mieście.
Tekst: sara morillo

U

lica Ripperdastraat oferuje nam miłą niespodziankę.
Ekskluzywny hotel Staats (hotelstaats.nl), położony
w centrum Haarlemu, to nowe popularne miejsce
w niniejszym holenderskim mieście. Mistrzem
odpowiedzialnym za przebudowę tej starej szkoły jest Michel
Ruijgrok, dyrektor artystyczny ESTIDA. Wpływ prestiżowej
holenderskiej pracowni zajmującej się projektowaniem
wnętrz, dostrzegalny jest nawet w najmniejszym szczególe.
Wysoko ceniona za wprowadzenie na scenę współczesnych
wnętrz, praca studio ESTIDA wykracza poza przestrzenie
hotelowe i obejmuje restauracje, sklepy koncepcyjne,
designerskie kawiarnie, ośrodki pielęgnacji urody, biura
i apartamenty. Przy tej okazji, studio sprawiło, że hotel ten
przywiązuje wagę do doskonałości architektury, z dodatkiem
atrakcyjnej oferty dla smakoszy, która zwiększa wartość tego
nowego miejsca spotkań w mieście Haarlem. W tym celu,

Powyżej, widok restauracji
De Ripper z otwartą kuchnią
i wystrojem inspirowanym
XVII wiekiem z nawierzchnią
XLIGHT Premium SAVAGE
Dark Polished od Urbatek,
120x120 cm i nawierzchnią
Signature Tile Cooper firmy
L’Antic Colonial, 7,5 x 15 cm.
Po lewej stronie, klasyczna fasada
hotelu z odsłoniętej cegły, dawnej
szkoły, w której znajdują się
sklepy koncepcyjne i designerskie
kawiarnie. Na drugiej stronie,
wystrój wnętrz hotelu z trzeźwością
i elegancją w nordyckim stylu
oraz nawierzchniami XLIGHT
Premium KALA White Polished,
120x120 cm, (duży rozmiar)
i XLIGHT Premium NYLO Black
Polished, 120x120 cm,
od Urbatek.

Zdjęcie: Sebastiaan Rozendaal.

Po prawej, awangardowa
łazienka w jednym z pokoi,
łącząca meble w stylu
vintage i materiały najnowszej
generacji z nawierzchniami z
XLIGHT Premium
NYLO Black Polished,
120x250 cm, od Urbatek,
absolutnie czarny marmur
z lustrzanym wykończeniem
i posadzką z Newport Dark
Gray od Porcelanosa,
59,6 x 59,6 cm.
Poniżej, prysznic jednej
z łazienek, w naturalnych
odcieniach z posadzką
Cosmos 80x80 cm
High-Tech od Venis, ścianą
umywalki z mozaikami
Wood Square Aged od
L’Antic Colonial i posadzką
Bluestone Topo, 80 x 80 cm,
od Porcelanosa.
Poniżej, po prawej stronie,
kabina prysznicowa bez
brodzika w innej łazience,
o bardziej przemysłowym
wzorze z nawierzchnią
Cosmos, 59,6x59,6 cm,
High-Tech od Venis i tą
samą posadzką o wymiarach
33,3x100 cm.
Na drugiej stronie, restauracja
hotelowa z przodem baru
z Mosaic Gravity Aluminium
3D Hexagon Gold firmy
L’Antic Colonial i powłoką
Krion® Atlantic Blue Star
od Systempool.

Powyżej, Michel Ruijgrok,
dyrektor artystyczny w Estida
i Claudia van den Berg,
była dyrektor marketingu
w ESTIDA.

liczono na współpracę najbardziej prestiżowych firm w branży,
takich jak Grupo Porcelanosa.
Dzięki eklektycznemu stylowi (z dbałością o szczegóły),
21 pokoi oferuje 21 stylów i nienaganne wykończenia dzięki
powłokom z wielkoformatowej porcelany XLIGHT Premium
od Urbatek, w pokojach i na korytarzach. Łazienki w pokojach
pokryte są mozaikami z naturalnego drewna L’Antic Colonial
i posadzkami ceramicznymi STON-KER® firmy Porcelanosa.
Do pryszniców, Estida wybrała płytki z Venis, ceramiczne
nawierzchnie najnowszej generacji High-Tech, również
z Venis, i kamienne nawierzchnie z L’Antic Colonial. Jedną
z wartości hotelu jest jego awangardowe powołanie, dzięki czemu
wspólne pokoje i sypialnie stanowią ciepłe połączenie mebli
w stylu vintage i najnowocześniejszych materiałów. Określają one
Staats jako autentyczny sklep koncepcyjny 3D, który podkreśla
nienaganną jakość i piękno materiałów oferowanych przez różne
marki wchodzące w skład Grupo Porcelanosa.
Sekcja gastronomiczna zarezerwowana jest dla De Ripper
(deripper.nl) i została pomyślana z taką samą precyzją w wykończeniach: okładziny z porcelany
z esencją marmurów XLIGHT Premium od Urbatek i ceramiczne posadzki STON-KER®
firmy Porcelanosa. W jadalni znajduje się otwarta kuchnia z widokiem na podwyższony salon.
Przestrzeń jest mieszanką wpływów, gdzie wyróżniają się zwłaszcza inspiracje stylem z XVII
wieku i uznany hołd dla bogatej historii tej starej szkoły.
Na czele Staats stoi Claudia van den Berg, była dyrektor marketingu w ESTIDA,
która proklamuje swoje doświadczenie w świecie międzynarodowych restauracji, prowadząc
wzorowy zespół profesjonalistów stanowiących przykład obsługi i życzliwości. /

WYW IA D

kiko lamata

Puebloastur,
sztuka życia

Rozmowa o projektowaniu, architekturze, sztuce i doskonałości
hoteli z Kiko Lamata, dyrektorem naczelnym Grupo Nature, to
przywilej. Ten przedsiębiorca i architekt wnętrz wita nas
w Puebloastur, pięciogwiazdkowym i ekologicznym kurorcie, który
postawił bardzo wysoko poprzeczkę, nie tylko w Asturii.
Zdjęcia: Alex del Rio.

„Wspieramy ducha
wiejskości, ale
dostosowanego,
aby zaskoczyć
klienta
przyzwyczajonego
do wyrafinowanych
poziomów
estetycznych
i komfortu”.

Czy potrafisz zdefiniować koncepcję hotelu Puebloastur? Puebloastur to
spełnienie marzeń. Jest to obsesja dzielenia się istotą pradawnego życia
i pokazania światu, co mieszkańcy tej niewielkiej wsi w Asturii (Cofiño), liczącej nie
więcej niż 20 mieszkańców, odkrywają codziennie rano, po obudzeniu się
i otwarciu okien: raj.
Autentyczność, tradycja i nowoczesność łączą się w nowej koncepcji hotelu,
zbudowanego w 2016 roku na murach stuletniego domu, pieczołowicie
odremontowanego i uzupełnionego różnymi nowymi budynkami, w których drewno
kasztana i kamień z lokalnych kamieniołomów harmonizują się z krajobrazem,
współczesną sztuką i nowymi materiałami.

Wraz z Kiko Lamata (na zdjęciu
we wspaniałej winnicy ośrodka)
zwiedziliśmy posiadłość, w której
dzieła sztuki (takie jak rzeźba Newtona
autorstwa Salvadora Dali) współistnieją
z pięknym krajobrazem
i pięciogwiazdkowymi obiektami.

Wspieramy ducha wiejskości, ale dostosowanego, aby
zaskoczyć klienta przyzwyczajonego do wyrafinowanych
poziomów estetycznych i komfortu. Oferujemy naturalne
piękno w najczystszym stanie, wraz z elementami
awangardowej technologii. Stawiamy na turystykę emocji,
dlatego każdy szczegół jest ważny.
Oprócz panoramicznych pokoi (z pięknymi widokami na
dolinę Sueve) i naszych wspaniałych apartamentów oraz
pokoi typu junior suite, kurort posiada przestrzenie do
pielęgnacji zdrowia i dobrego samopoczucia: zewnętrzny
basen infinity, podgrzewany basen, hydroterapię, centrum
estetyczne oraz terapeutyczne i możliwość odkrycia
najlepszej lokalnej oraz międzynarodowej gastronomii
w dwóch restauracjach: Restaurante & Lounge Puebloastur
i El Halcón Gourmet. Konie asturyjskie, owce rasy „xalda”,
świnie (gochos) asturyjsko-celtyckie, kury (pitas) cętkowane,
gęsi… wszystkie one żyją na 19 hektarach pastwisk, sadów
i zalesionej okolicy, gdzie możemy odkryć ważne elementy
tradycyjnej asturyjskiej architektury (spichlerze, pralnie, młyn
itd.) bez wychodzenia z posiadłości. Miasto w mieście.
Jaką rolę odgrywa architektura, projekt i sztuka
w Puebloastur? Koncepcja eko-kurortu przyciągnęła
nas od pierwszej chwili. Dysponujemy systemem
geotermalnym, który pozwala zaoszczędzić do
70% zużycia energii elektrycznej, dzięki czemu uzyskujemy
dostęp do ciepłej wody i klimatyzacji za pomocą
naturalnych metod. Posiadamy tradycyjne ogrody
i zwierzęta z gospodarstwa domowego, które dostarczają
nam warzyw, jarzyn kwiatów, jaj, mleka, serów i mięs
najwyższej jakości, unikając zanieczyszczeń wynikających
z produkcji przemysłowej i transportu. Posiadamy
własne źródło wody i 100% oświetlenia dostarczane jest
za pomocą żarówek LED, zapewniając odpowiednią
oszczędność energii. Awangardowe ekspresje artystyczne
– rzeźba, malarstwo i fotografia – przedstawiane nam są w
przestrzeni, która sama w sobie jest sztuką. Mamy przywilej
posiadania Newtona, ośmiometrowego dzieła w brązie
autorstwa Salvadora Dali, które wita nas na głównym placu
Puebloastur i ukrywa metaforę, która najlepiej pomaga
zrozumieć istotę tego kurortu: „Newton, ojciec praw natury
istnienia, jest przedstawiony ustawiając jego postać
w kierunku postępu i rozwoju”. Ponad 50 prac wypełnia
sztuką współczesną, zewnętrzną i wewnętrzną, przestrzeń
Puebloastur. Od hiszpańskich autorów, takich jak: José
Planes, Joaquín Vaquero Palacios, Jesús Díaz, „Zuco”,
Ernesto Knorr; po międzynarodowych artystów, takich jak
meksykanki: Tania Esponda Aja i Karla de Lara, lub dzieła
wzornictwa przemysłowego autorstwa Philippe Stark,
Thierry Dreyfus, Marcel Wanders, Patricia Urquiola itd.

Zewnętrzne krajobrazy i staranna
dekoracja wnętrz autorstwa Kiko
Lamata. Posadzka Dover Antique
firmy Porcelanosa wyróżnia się
w jednej z restauracji i we wszystkich
łazienkach eko-kurortu.

„My, którzy
przywiązujemy
tak dużą wagę
do jakości
i wzornictwa,
wierzymy,
że mamy
wspaniałego
sojusznika
w Porcelanosa”

Czy możesz podać mi klucz do projektu
biznesowego Grupo Nature? Grupa posiada pięć
hoteli 3, 4 i 5-gwiazdkowych w Asturii (w Cangas de
Onís, Covadonga, Torazo, Cofiño i Oviedo). 35 lat temu
otworzyliśmy pierwszy hotel w Cangas de Onís, gdzie
byliśmy pionierami tworząc wykwintny hotel na wsi (Hotel
Los Lagos Nature), gdzie postawiliśmy na gastronomię jako
element wyróżniający. Po nim zostały wybudowane dwa
4-gwiazdkowe hotele (Gran Hotel Pelayo de Covadonga
i Hostería de Torazo Nature), przeznaczone dla rodzin i par
o średnich możliwościach finansowych. Czwartym hotelem
grupy jest Hotel Nature Oviedo, ekskluzywny budynek
w centrum miasta, z którym wchodzimy na rynek klienta
biznesowego i mieszkańców miasta.
Dzięki jakim materiałom i przestrzeniom Puebloastur
liczy na Grupo Porcelanosa? Projekt,
w którym jakość jest kluczem do wszystkiego, sprawił, że
wybraliśmy materiały w bardzo dokładny sposób. W Grupo

Porcelanosa znaleźliśmy dokładnie takie podłogi, jakich
szukaliśmy do łazienek wszystkich pokoi hotelu i jednej
z restauracji. W Asturii wciąż można znaleźć imponujące,
ręcznie malowane, hydrauliczne płytki podłogowe
z cementu, w większości okazałych rezydencji z początków
XX wieku. Biorąc pod uwagę ich kruchość, nie był to
idealny materiał do hotelu i zdecydowaliśmy się na podłogę
z porcelany, która utrzymywała to przywiązanie do tradycji
asturyjskiej, ale zapewniając funkcjonalność i odporność.
W ten sposób wybrano kolekcję Antique od Porcelanosa,
której udaje się zachować estetykę vintage o wyglądzie
rękodzieła, której szukaliśmy, ale w wysokiej
jakości ceramicznej posadzce.
W głównej restauracji hotelu zdecydowaliśmy
się również na posadzkę firmy Porcelanosa.
Dover Antique zapewnia dokładnie taki styl,
jakiego szukaliśmy, dla powierzchni
200 m², która łączy meble z odzyskanego
wiązu z kawałkami stali oraz szkła. Jej wysoka
wytrzymałość sprawia, że idealnie nadaje
się do restauracji o dużym natężeniu ruchu,
dodając nostalgicznego akcentu, który nie
pozostawia nikogo obojętnym.
Czy możesz opowiedzieć mi
coś o swoich następnych projektach?
W Puebloastur jesteśmy już na początku
budowy drugiej fazy, która obejmować będzie
8 willi, które zostaną dodane do 30 pokoi
i apartamentów, które obecnie posiadamy.
W 2018 roku rozpoczniemy również renowację
i kompletną reformę winiarni Palacio de
Nevares, kilka kilometrów od Puebloastur.
Mamy tam 32 hektary winnic i sadów, które
za kilka lat zaczną produkować pierwsze
białe wina i naturalne cydry. Pracujemy nad
projektem architektonicznym, aby wyposażyć
winnice w pomieszczenia techniczne,
powierzchnię kadzi oraz dużą przestrzeń do
degustacji i organizowania imprez.
Czy nadal będziesz współpracował
z markami Grupo Porcelanosa? Oczywiście.
My, którzy przywiązujemy tak dużą wagę do jakości
i wzornictwa, wierzymy, że mamy wspaniałego sojusznika
w Porcelanosa. Właśnie zainstalowaliśmy w naszej nowej
restauracji w Oviedo (Nature Chigre) wszystkie podłogi
i łazienki z Porcelanosa, a także posadzki Dover, które
użyliśmy ponownie w barze, oraz drewniane podłogi
Starwood, które były prawdziwym odkryciem
i umieściliśmy je w jednej z jadalni, ponieważ zapewniają
dużo ciepła i komfortu. /

A

Stadion Cerámica
odnowił koncept
przestrzeni sportowej.
Jego nowe obiekty
to złożone dzieło
architektury i projektu
wnętrz, gwarantowane
najlepszymi materiałami
ceramicznymi.

NOWY STADION Villarreal c.f.

Zwycięzka propozycja

„Spektakularna zmiana starego stadionu Villarreal, zwanego
dawniej El Madrigal, a obecnie Estadio de la Cerámica,
ożywiła koncepcję boiska piłkarskiego, dzięki propozycji opartej na ceramice motorze regionalnej gospodarki”.

rchitekt, który wykonał reformę, Juan Antonio
Villasante Cabañas, mówi nam, że, tak naprawdę,
rozpoczęła się ona pod koniec 1997 roku, chociaż ta
najgłębsza i najbardziej widoczna miała miejsce od zeszłego
roku. „Jest to kompleksowa rehabilitacja, ponieważ
Klub ma na celu nadanie stadionowi otoczenia, którego
wcześniej on nie miał. Dążono do wykonania bardzo
reprezentatywnego dzieła z materiałów ceramicznych
w nawierzchniach, posadzkach, ścianach i, oczywiście,
w żółtej elewacji, która nadaje nową perspektywę placowi.
Fasada, wspaniałe dzieło wykonane z LED, pozwala na
zmiany kolorów, co nadaje dynamiki, uniwersalności
i atrakcyjności placowi”. Wchodzimy na stadion i widzimy
bardzo widoczne zmiany, począwszy od samego boiska,
gdzie zyskano przestrzeń po bokach, aby umożliwić
trenerom i asystentom poruszanie się wzdłuż krawędzi
z większym komfortem podczas meczów. Juan Antonio
Villasante mówi nam: „Prace trwają. Nadal brakuje
kilku ławek z tyłu, po północnej stronie. Na trybunach,
zastąpiliśmy i rozdzieliliśmy przestrzenie, których jest
teraz mniej, ale są one większe; podobnie jak casals,
które zostały całkowicie odnowione”. Każdy casal należy
do sponsora Klubu, ale nie są one dożywotnie, a ich
posiadanie odnawiane jest corocznie. Nie mniej jednak,

Na tych liniach, schody na
trybuny VIP. Ściany wewnętrzne
klatek schodowych zostały
wykonane z nawierzchni
Manhattan Silver od
Porcelanosa, o wymiarach
19,3 x 180 cm i 29,4 x 180 cm.
Na lewo, widok na casal
od Porcelanosa i jego
bezpośredni dostęp do trybun
i na boisko. Na drugiej stronie,
okładzina ścian casal została
wykonana z Toscana Caliza
od Porcelanosa, 45x120 cm;
posadzka z Ston-Ker Boston
Bone, 80x80 cm; nawierzchnia
mebli i drzwi z XLIGHT Emotion
Snow, 100x300 cm,
od Urbatek; a blat z XLIGHT
Basic Snow Nature,
100x300 cm, od Urbatek.

istnieje niewielka rotacja i sponsorzy zwykle pozostają
przez długi czas, są już klubem firm z branży ceramicznej,
które czują się częścią historii i przyszłości
Villarreal Club de Fútbol.
„Rehabilitacja stadionu piłkarskiego to skomplikowane
przedsięwzięcie. Mamy tylko od półtora miesiąca do roku.
W tym przypadku przeprowadziliśmy bardzo długą
reformę na czas. Najtrudniej było przenieść centrum
sportowe, które było przyłączone do budynku.
W ubiegłym roku zostało ono zburzone i można było
w ten sposób wybudować plac i powstała żółta fasada,
która jest teraz wizerunkiem Klubu. Centrum sportowe jest
obecnie budowane w innej części miasta. W ten sposób
wszyscy zyskują”. Zmieniły się również wnętrza nowego
stadionu Cerámica, i teraz wkraczamy w otoczenie,
w którym materiały nadają całości ciepło i nowoczesność.
Rozmawiamy z projektantką wnętrz tego ambitnego
projektu, Luz Lozano, która mówi nam: „Zmiana nazwy
wynika z pomysłu prezesa, Fernando Roig, który chce
połączyć „wielką wizytówkę” piłki nożnej z wartością
sektora ceramicznego poprzez międzynarodową projekcję
Villarreal C.F., tworząc również porozumienie i współpracę
z dużymi firmami ceramicznymi, aby uczestniczyły i były
obecne w tym projekcie. Dla projektantki produktu i wnętrz,
wyzwanie to było dla mnie bardzo ważne
i satysfakcjonujące: od współpracy z odważną decyzją
o żółtym kolorze na nawierzchni elewacji - na cześć

Na tej stronie, powyżej, cały
obszar ubikacji został wykonany
z produktów firmy Grupo
Porcelanosa. Na tych liniach i na
drugiej stronie, ubikacje Arquitect
i Hotels od Noken, a także
umywalki Square, o różnych
kształtach, idealnie pasujące
do różnych przestrzeni. Baterie
łazienkowe wykonane są z Urban
od Noken, a wszystkie akcesoria
z Hotels. Lustra, Forma od Noken.
Obok tych linii, okładziny
ścienne Manhattan Silver,
19,3x180 cm i 29,4x180 cm.
Na drugiej stronie, widok
boiska oświetlonego z jednej ze
wspólnych części wnętrza
i portret architekta projektu,
Juan Antonio Villasante Cabañas.

legendarnej „żółtej łodzi podwodnej”- po projekt różnych
przestrzeni rozbudowanych i odnowionych, z wielką
niedogodnością terminów. Dokonano tego w rekordowym
czasie dwóch miesięcy i trzech tygodni, w lipcu i sierpniu.
Praca te różniła się od wszystkich poprzednich, ze
względu na złożoność projektu i duży nacisk położony na
charakterystykę budynku, jego lokalizację, zastosowanie
i charakter społeczny”. Innym tematem, który doceniła
projektantka wnętrz, były różne rodzaje produktów, które
można było zastosować: „Kolory, tekstury, kształty, aby
osiągnąć aktualny projekt, a, jednocześnie, ponadczasowy
i niezmienny z upływem czasu, osiągając harmonię
i świetlistość w imponującym budynku z żelaza i betonu.
W tym celu wybraliśmy chromatyczną gamę bieli
i szarości z efektami cementowymi, gładkimi bielami
i ceramicznymi drewnami”. W ten oto sposób, Luz Lozano
określa współpracę z Grupo Porcelanosa: „Współpraca
z Porcelanosa jest zawsze bardzo satysfakcjonująca,
wszystkie wybrane produkty są doskonałe pod względem
wzornictwa, koloru, wykończenia i kształtu. Zarówno
ceramiczne nawierzchnie, jak i posadzki, a także wyroby
sanitarne, baterie i oczyszczające akcesoria do łazienki. /

Oliva Nova Beach & Golf Resort

Na miarę
twoich snów

„Doskonały proces projektowania łączy aspiracje sztuki,
nauki i kultury”. Niniejsze zdanie, przypisane
północnoamerykańskiemu rysownikowi, Jeffowi Smithowi, idealnie
opisuje pracę, jaką wykonuje grupa CHG (Construcciones
Hispano Germanas) od początków swojego istnienia
— we wczesnych latach 70-tych — na wybrzeżu Costa Blanca.
Tekst: Inma Flor

Powyżej, sala jednego z pokojów kurortu z posadzką z płyt zainspirowaną drewnem
Linkfloor Hotel Air Silver, od L’Antic Colonial. Cokół od DM podbity aluminium.
Na drugiej stronie, strefa leżaków przy basenie, wykonana z Par-ker Ascot Olivo, od
Porcelanosa. W strefie otaczającej basen, z Newport Natural.

Na tej stronie, pod tymi liniami, garderoba w jednym z pokojów w kurorcie.
W łazience, baterie NK Concept od Noken i blaty z Krion® Snow White. Posadzka z płyt zainspirowana
drewnem Linkfloor Hotel Air Silver od L’Antic Colonial.
Na drugiej stronie, na górze, posadzka z płyt zainspirowana drewnem Linkfloor Hotel Air Earth
od L’Antic Colonial, blaty i brodzik prysznicowy z Krion® Snow White, bateria NK Concept od Noken,
wanna Conic od Noken z baterią wbudowaną w podłogę NK Concept, deszczownica wbudowana
w sufit Square 30 cm od Noken, mieszalnik NK Concept i słuchawka Bela od Noken.
Poniżej, szczegółowy widok jednego z pokojów. Brodzik prysznicowy wykonany z Krion®, deszczownica
wbudowana w sufit Square 30 cm od Noken, mieszalnik NK Concept i słuchawka Bela,
również od Noken.
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HG jest, niewątpliwie, studiem architektonicznym
z własnym i rozpoznawalnym językiem wizualnym,
nauką i mądrością opartą na prawie pół wieku
doświadczenia i ciągłej inwestycji w B+R+I; o szerokim
zrozumieniu koncepcji wakacji.
Propozycje CHG - twórcy Oliva Nova Beach & Golf
Resort - oznaczają, przede wszystkim, zmianę. Nie jest
to już przestarzały model interpretacji wypoczynku lub
model związany z sezonowością, lecz doświadczenie,
które odpowiada potrzebom i marzeniom każdego klienta.
Kurort Oliva Nova Beach & Golf Resort, który liczy
również na solidność ELO Construcciones — firmy
z Walencji, która jest wyspecjalizowana
w najwyborniejszych projektach — to więcej niż
5-gwiazdkowy kurort. Jest to, przede wszystkim, styl
życia, który został zapoczątkowany w latach 70-tych przez
niemiecko-hiszpańskiego biznesmena Siegfrieda Borho
i który jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Potwierdza
to 7.500 klientów, pochodzących z całej Europy,
którzy corocznie przyjeżdżają do tej uprzywilejowanej
enklawy na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Kurort
położony jest w pierwszej linii brzegowej, otoczony jest
przez gaje oliwne i pomarańczowe, między Gandía
(Walencja) i Denia (Alicante), i posiada najlepsze połączenie
słońca, morza oraz gór.
Ta wyjątkowa przestrzeń może stać się dla wielu osób
rzeczywistością wykonaną na miarę. Oferta jest szeroka:
od hotelu i jego przepięknych budynków, po ekskluzywne
apartamenty i poddasza lub wille z całym bogactwem
akcesoriów. Wszystkie przestrzenie oferują komfort
i luksus dzięki doborowi ekskluzywnych materiałów,
najlepszych projektów i idealnych właściwości oraz
wykończeń. Wkład Porcelanosa do tego wspaniałego
kurortu polega na awangardowych projektach w łazienkach
z NK Koncept lub brodzikom, umywalkom i wannom
z KRION® - minerału, który zrewolucjonizował branżę
dzięki swoim właściwościom technologicznym, takim
jak brak porów i szczególne właściwości antybakteryjne.
Dbałość Porcelanosa o szczegóły jest maksymalna.
Doceniamy to również w baterii z mieszalnikiem o projekcie
architektonicznym i świadomości ekologicznej Noken oraz
w meblach kuchennych z Gamadecor, z wbudowanym
sprzętem gospodarstwa domowego oraz wykorzystaniem
nowych materiałów, takich jak szkło lub KRION® wszystkie z Porcelanosa. Jak mówią twórcy projektu,
Oliva Nova Beach & Golf Resort jest „sercem godnego
pozazdroszczenia klimatu, a Aigua Morta - jedna z plaż
z dziewiczymi wydmami z białym piaskiem na naszym
wybrzeżu - szczyci się niebieską flagą. Oprócz tego, kurort
oferuje najlepszą ofertę rekreacyjną: pole golfowe
z 18 dołkami od Severiano Ballesteros, jazdę konną
i inne elitarne sporty połączone z doskonałymi
opcjami relaksacyjnymi i zabiegami w jego wspaniałym
Spa. Oliva Nova Beach & Golf Resort oznacza czuć,
doświadczać i żyć dobrym życiem”. /

BEACH CLUB CATTALEYA MAR

Uwodzicielska siła sur-Mer
Osiągnięcie, aby przestrzeń przekazywała różne wrażenia, to jest to,
co projektantka wnętrz, Susana Lozano, dokonała w tym klubie plażowym w Walencji,
który przenosi nas nad eleganckie Morze Śródziemne.
Tekst: Rosa Marqués
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o wejściu do Beach Club Cattaleya Mar, przestrzeni
o powierzchni 2.880 m², znajdującej się w pierwszej linii
brzegowej, oddychasz świetlistą nowoczesnością
i minimalistyczną elegancją. Z tego powodu, stał się on
punktem spotkań i punktem odniesienia w Walencji,
ożywiając i dodając wyrafinowania okolicy
plaży El Puig.
Bajeczna zmiana wyglądu
zawdzięczana jest galicyjskiemu
biznesmenowi mieszkającemu
w tym mieście, José Paz, który, dzięki
przetargowi publicznemu, podjął się
pracy nad tą oferującą różne możliwości
przestrzenią, w której znajdowała się
dawniej dyskoteka. Zaufał on w tym
celu wrażliwości pochodzącej z Walencji
projektantki wnętrz, autorki najbardziej

prestiżowych publikacji w dziedzinie dekoracji, Sausanie
Lozano, która mówi, ze poczuła „prawdziwą miłość
od pierwszego wejrzenia”, gdy poznała tę wyjątkową
przestrzeń nad morzem.
Lozano zastosowała filtr Côte d’Azur i zmieniła przestrzeń
w jedno z najpopularniejszych miejsc na
drinka w mieście, nadając jej niesamowitą
zmianę wizerunku, świętowaną
i uczęszczaną przez mieszkańców
Walencji oraz przejezdnych.
Otaczająca atmosfera złotego wieku
Lazurowego Wybrzeża zalewa wszystko.
Przestrzeń inspirowana jest tymi
wspaniałymi latami sześćdziesiątymi,
w których, z Cannes i Monaco, dotarła
nowa koncepcja: sur-Mer, stworzona,
aby opisać dobre życie.

Od góry do dołu, element dekoracji inspirowany stylem Côte d’Azur i wejście do Club Cattaleya Mar.
Po prawej, basen z czarnobiałymi balijskimi łóżkami. W tych trzech przestrzeniach
użyto nawierzchni z Oxford Blanco Antislip od Porcelanosa, o wymiarach 22x90 cm.

Od góry do dołu, jeden
z zakątków klubu plażowego
z Concrete Black od Urbatek
i posadzkami Oxford Blanco
Antislip, o wymiarach 22x90 cm,
od Porcelanosa; balijskie łóżka
wokół basenu, również z posadzką
Oxford Blanco Antislip
od Porcelanosa.
Powyżej, po prawej stronie,
wejście do łazienek z wewnętrzną
nawierzchnią Retro Blanco
od L’Antic Colonial i nawierzchnią
pergoli z Marmi China Line
od Porcelanosa.
Po prawej, Susana Lozano,
projektantka wnętrz.

Przyjemność morza i jego możliwości przeżyte
z elegancją są obecne w każdym zakątku, od strefy Open
Air Club do strefy wypoczynkowej basenu, z leżakami,
trzcinowymi parasolami, balijskimi łóżkami i pergolą
z 4-ma listwami, wszystko z czarnobiałą nutą retro,
charakterystyczną dla tego stylu.
The Beach Club to pierwsza faza projektu, która
obejmuje różne usługi. Obecnie, na jego tarasie na świeżym
powietrzu, w kuchni, pojawiają się klasyczne dania znad
Morza Śródziemnego, podczas gdy jego menu koktajlowe
ma absolutnie międzynarodowy charakter.
Susana Lozano, przyzwyczajona do realizacji projektów,
w których ma ona pełne prawo do decydowania
o kryteriach estetycznych pod względem materiałów,
kolorów i powłok, stwierdza: „było jasne, że nawierzchnia
pergoli i wejście do toalet powinny zostać wykonane
z Marmi Chiny Line od Porcelanosa”. Nigdy nie miała
o tym najmniejszych wątpliwości.
Zdecydowana miłośniczka materiałów firmy, dzięki jej
nieustannym innowacjom - „co roku inwestuje w badania
i rozwój; co jest widoczne we wszystkich oferowanych
przez nią produktach”- chciała połączyć grę bieli i czerni,
aby nadać przestrzeniom elegancji i glamour, używając
posadzki Oxford Blanco od Porcelanosa; wewnętrznej
nawierzchni łazienek Retro Blanco od L’Antic Colonial
i Concrete Black od Urbatek, jako materiału źródłowego
itp. W skrócie, zwycięska kombinacja elementów sprawia,
że „młoda i dynamiczna atmosfera, która przenika plażę
El Puig” otrzymała nową nazwę Beach Club Cattaleya Mar,
jako nowe popularne miejsce, które jest i będzie bohaterem
najlepszych sezonów letnich. /

PROJE K T Y / E nd a z e I n tern atio n a l S c h ool

Wentylowana fasada
i powłoka ceramiczna,
nowe technologie

Studio architektoniczne prowadzone przez Roberto Yagüe jest odpowiedzialne za
budowę nowej brytyjskiej szkoły Endaze International School z siedzibą w Majadahonda.
Projekt, w którym nowoczesność tego centrum edukacyjnego została osiągnieta
dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych produktów i rozwiązań budowlanych
firmy Porcelanosa Grupo.
Wśród najważniejszych aspektów architektonicznych budynku znajduje się system
wentylowanej fasady z Butech, elewacji zbudowanej zgodnie z DIT 530/11 (Dokumentem
Aprobaty Technicznej, który poświadcza optymalne rezultaty tej struktury). Łącznie 3.000 m²
wentylowanej fasady pokryto ceramiczną powłoką Porcelanosa Ston-ker Factory firmy.
Aby uzyskać elegancki, a jednocześnie nowoczesny wygląd powierzchni, kierownicy
projektu zdecydowali się na połączenie dwóch modeli kamienia ceramicznego Ston-ker
z kolekcji Factory firmy Porcelanosa: Factory Moka i Factory Beige. Wybór różnych
formatów powłok ceramicznych, zainstalowanych ze spojeniem o grubości 8 mm, pomaga
podkreślić modułowość elementów, a także różne objętości, z których składa się budynek.
Jedną z zalet, które doprowadziły do wyboru wentylowanego systemu fasad Butech
z powłoką ceramiczną, są jego doskonałe właściwości termiczne, ponieważ rozwiązanie
to przyczynia się do optymalizacji zużycia energii w klimatyzacji obiektów, zmniejszając
w ten sposób wpływ ośrodka na środowisko i przyczyniając się do oszczędności
w kosztach utrzymania budynku.
Aby ujednolicić wygląd centrum edukacyjnego, w budynku użyto również
niezwykle wytrzymałe kafle ceramiczne Ston-ker Factory firmy Porcelanosa, zarówno
na posadzkach jak i powierzchniach niektórych ścian. /

W fasadzie zastosowano
dwa modele kamienia
ceramicznego Ston-ker
z kolekcji Factory
marki Porcelanosa:
Factory Moka 59,6 x 120 cm
i Factory Beige
29,4 x 120 cm. We wnętrzu
budynku, zarówno na
posadzkach jak i ścianach
wybrano płytki ceramiczne
Ston-ker Factory
z Porcelanosa.
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Ambitny
kompleks z 109
mieszkaniami

1. Na tych zdjęciach
można zobaczyć fasadę
budynku mieszkalnego
Pont de Fusta, z materiałem
porcelanowym XLIGHT.
2. Taras na poddaszach
z widokami na koryto
rzeki Turia, z nawierzchnią
Manhattan, od Porcelanosa.

2

1

Choć wciąż w budowie, Pont de Fusta - projekt
109 rezydencji znajdujących się w uprzywilejowanym
miejscu obok Jardines del Real, jest już na językach
całej Walencji. Z idealnym połączeniem komunikacyjnym
i znajdując się o krok od stacji Pont de Fusta, budynek
ten jest pierwszym dziełem deweloperskiej firmy Livanto
w stolicy Turii. Apartamenty z 3 i 4 sypialniami, dużymi
tarasami oraz poddaszami z 2, 3 i 4 sypialniami, posiadają
garaż, schowek, solarium i duże tarasy z przepięknymi
widokami, także współczesny projekt wysokiej jakości.
Promotor z Vitorii zaufał materiałom firmy Porcelanosa
Grupo, aby zaoferować wyjątkową jakość. Zewnętrzna
fasada tych domów jest jednym z jego listów
rekomendacyjnych, dzięki zastosowaniu porcelany
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3. Łazienki z nawierzchnią

Dover Caliza o wymiarach
31,6x90 cm, od Porcelanosa
i posadzką Manhattan
Cognac o wymiarach
19,3x180 cm i 29,4x180 cm;
kolumna prysznicowa
Smart od Systempool,
z brodzikiem akrylowym
Arquitec również od
Systempool i blat z KRION®,
z podwójnym wnętrzem Kole
od Systempool; baterie
ekologiczne NK Concept
firmy Noken i nawierzchnia
Dover Modern Line Caliza
o wymiarach 31,6x90 cm.
Toaleta oraz bidet z linii Hotels
firmy Noken.
4. Kuchnia Residence
R3.70 / R3.10 Blanco Snow
firmy Gamadecor.
Posadzka Manhattan Maple
o wymiarach 19.3x180 cm
i 29,4x180 cm.
5. Szafy Fusion F2.80 Tortola
Leather od Gamadecor,
które łączą się z posadzką
Manhattan Maple o
wymiarach 19,3x180 cm
i 29,4x180 cm.

3
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najnowszej technologii XLIGHT. Wewnątrz, wszystkie
mieszkania (o podwójnej orientacji i tarasach zgodnych
z kryteriami zrównoważonego rozwoju) są
w pełni wyposażone: kuchnie i szafy z Gamadecor, drzwi
pancerne, ogrzewanie i klimatyzacja podłogowe, system
domotyki i elementy ceramiczne, sanitarne oraz krany
marki Grupo Porcelanosa.
Budynek rozmieszczony jest na parterze, sześciu
piętrach i poddaszu. Jest to wysoka jakość życia, szanując
jednocześnie środowisko naturalne. /
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porcelanosa na ŚWIECIE

1
2

1. Zewnętrzna część salonu wystawowego Grupo Porcelanosa w Bordeaux (Francja). 2. Otwarta ponownie przestrzeń wystawowa firmy z Vila-real w Solihull (Zjednoczone Królestwo).

porcelanosa na ŚWIECIE

polska

BiaŁystok
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434
Bielsko BiaŁa
ADARI
Piekarska 20
T: +48 33 822 0449
F: +48 33 822 0449
P.H.U. CERAMED
Piekarska 163
T: +48 33 829 8770
F: +48 33 829 8773
Bydgoszcz
SALON MO (BYDGOSZCZ)
ul. Łęczycka 14
T: +48 52 348 93 43
F: +48 52 348 93 54
CzĘstochowa
P.H.U. FUGA
ul. Krakowska, 45
T: +48 343682944
F: +48 343682944
Gliwice
ADARI
Dojazdowa 1
T: +48 32 232 2155
F: +48 32 232 2155
ART CERAMIKA
Kujawska 100
T: +48 32 339 8200
F: +48 32 339 8209
SANIMEX
ul. Łabędzka 24
T: +48 32 270 8029
Gorzów Wlkp
SALON MO
(STUDIO DEKOR)
ul. Żwirowa 41 A
T: +48 95 721 41 08
F: +48 95 721 41 08
STEMAR
ul. Mała 5
T: +48 95 720 45 55
Kalisz
SALON MO
(SPECTROOM)
ul.Skarszewska 42/1
T: +48 62 502 10 15
F: +48 62 502 20 66
Katowice
ADARI
ul. Rozdzieńskiego, 188
T: +48 32 258 9574
F: +48 32 258 9574
MAX FLIZ
Aleja Walentego
Roździeńskiego, 191
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
T: +48 32 735 27 14
Kielce
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
KoŁobrzeg
SALON MO (KOŁOBRZEG)
ul. Sienkiewicza 19
T: +48 94 355 18 88
F: +48 94 355 18 80
Konin
SALON MO (KONIN)

ul.Torowa 2C
T: +48 63 243 31 14
F: +48 63 243 30 97
Kraków
MAX FLIZ
Zakopiańska 58
T: +48 01 229 07060
F: +48 01 229 07060
Leszno
SALON MO (LESZNO)
Al. Krasińskiego 34
T: +48 65 529 63 63
F: +48 65 529 63 63
ŁódŹ
CERMAG SP ZOO
ul. Brukowa 15B
FUMINO
ul. Lipowa 77
T: +48 426373767
GRES
ul. Wigury 7
T: +48 0814 450 301
Lublin
AND-BUD
ul. Fabryczna 2
T: +48 081 469 9617
Salonika
Związkowa 35, 20-148
T: +48 81 740 99 30
Olsztyn
KWADRAT
ul. Stalowa 8
T: +48 89 539 1646
Opole
CERMAG SP ZOO (OPOLE)
ul. Prószkowska 54
T: +48 42 616 55 44
Ostrów Wlkp
SALON MO (OSTRÓW WLKP)
ul.Prądzynskiego
T: +48 62 735 81 12
F: +48 62 737 28 91
PoznaŃ
SALON MO (POZNAN)
ul. Glogowska, 248
T: +48 61 835 97 50-54
F: +48 61 830 23 78
STEMAR
ul. Dabrowskiego 496
T.: +48 61 642 58 02
Radom
CAMERO DESIGN
ul. Dębowa 4
T: +48 48 385 14 00
Rybnik
SANIMEX
ul. Budowlanych 89
T: +48 32 424 44 34
Rzeszów
AND-BUD
ul. Rejtana 36
T: +48 017 785 1020
F.H. BOZ S.A.
Geodetów 3
T: +48 17 850 0315
F: +48 17 850 0341
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
ul. Lwowska 53
SŁupsk
SŁUPSK - GRESMAX
ul.Słowackiego 46		
T: +48 59 843 4153
F: +48 59 843 4153
Sopot
SALON MO (SOPOT)

Al. Niepodległości 942
T: +48 58 550 4235
F: +48 58 550 5459
Szczecin
STEMAR
ul. Derdowskiego 8
T: +48 91 453 17 82
CERMAG STREFA
ARCHITEKTA
ul. Ks. Bogusława x 2/2
T: +48 91 434 00 48
F: +48 91 434 07 35
Tarnobrzeg
AND-BUD
ul. Kopernika 32
T: +48 015 823 0148
Warszawa
ANICAR
Al. Jerozolimskie 185
T: +48 22 658 08 05
ANICAR
ul. Domaniewska 37 B
T: +48 22 843 70 98
ANICAR
ul. Bartycka 26
T: +48 22 673 03 71
GRESTON
Aleja Krakowska 10,
T: +48 22 720 55 25
SALON MO (WARSZAWA)
ul. J.P. Woronicza 31
T: +48 22 252 57 39
WrocŁaw
CERMAG SP ZOO
(WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: +48 717 820 021
F: +48 717 820 031
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809

hiszpania

A CORUÑA
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - 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
BIGMAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
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
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
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
A PALLISER S.L.
T: 971 357 300
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.		

PORCELANOSA
T: 971384500			
Landino Berman S.A.		T: 952 826 868 - F: 952 822 880
T: 971360264		
MELILLA
JAÉN
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
MURCIA
HERNÁNDEZ GÁMEZ
PORCELANOSA
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PAVIMENTOS AZUGRISA
PORCELANOSA
T: 953 582 963		
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
PORCELANOSA
NAVARRA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
LA RIOJA
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
RIOJACER
MONTEJO CERÁMICAS
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
LAS PALMAS
MONTEJO CERÁMICAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
CANARIOS
MONTEJO CERÁMICAS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
LEÓN
OURENSE
Diseñarte Bierzo, S.L.
BLANCO QUINTAS
T: 987 455 870
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
PORCELANOSA
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
LLEIDA
PALENCIA
J. FARRÉ
CANTALAPIEDRA
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
MATERIALS GERMANS MAURI
PONTEVEDRA
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
ALMACENES CANDA, S.L.
MATERIALS JORDI VILAR
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
ARCOLAR 2000, S.L.
MATERIALS PIRINEU
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICADOS DENA, S.L.
PRETENSADOS RIBERA
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PREFABRICADOS DENA, S.L.
PRETENSADOS RIBERA
.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
PROMOCION DE PREFABRICADOS
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SL PMP
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
T: 986 228 806
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SALAMANCA
PUJOL ELEMENTS
PORCELANOSA
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
TARREGA NOUMAG
SANTA CRUZ DE
T: 607 497 330
TENERIFE
VISAMAT
AFELSA
T: 973 801 035
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
LUGO
AFELSA
ARIAS NADELA, S.L.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
T: 982 221 254
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
ALMACENES BAHIA, S.L.
CANARIOS
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
T: 649 298 137
ARIAS NADELA, S.L.
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
T: 982 245 725
CANARIOS
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
T: 982 592 071
SEGOVIA
SONIA GÓMEZ GÓMEZ
SEGOCER
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
MADRID
SEGOCER
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 921 444 122
T: 671708692			
SEVILLA
PORCELANOSA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 916 62 32 32
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
PORCELANOSA
SORIA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MC ODORICIO
PORCELANOSA
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
TARRAGONA
MÁLAGA
COMERCIAL LLAURADO
Materiales Muñoz Pérez S.L.
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
COMERCIAL STC
PORCELANOSA
T: 977 661 951
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
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

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 Ansfelden/ 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 Burgas/ Sofia/ Varna
BYELORUSSIA Minsk
CAMBODIA Phnom Penh

CANADA Brampton/ Calgary/
Vancouver

CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Hangzhou/ Hefei/ Hong Kong/ Jiangyin/
Jiaxing/ Jin Hua/ Ningbo/ Qingdao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
COLOMBIA Bogota
CONGO REPUBLIC Kinshasa
COSTA RICA San José
CROATIA Bakar/Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
CYPRUS Girne/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia
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 (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Salo/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Andelnans/ Arcueil/
Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/Besançon/
Biguglia/ Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagne-au-Montd’Or/ Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury les Aubrais/ Guérande/
La Teste-de-Buch/ La Chapelle Saint Aubin/
La Roche sur Yon/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/ Nice/
Nîmes/ Orvault/ Paris/ Pérols/ Rantigny/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Saint Maur/ Saint-Etienne7 Saint-Péray/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim
Vert Saint Denis/ Wittenheim
FRENCH GUIANA Cayenne
GEORGIA Tbilisi
GERMANY Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/ Ballenstedt/
Bautzen/ Bergisch Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bonn-Buschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/
Dortmund/ Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/ Göttingen/
Hamburg - Lurup/ Holzgerlingen/ Karlstadt/
Kehl - Rhein/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/
Mainz/ Meschede/ München/ München/
Münster/ Nordhausen/ Nürnberg-Hafen/
Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg - Empelde/
Schramberg - Sulgen/ Schriesheim/ Speyer/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/ Waiblingen/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GREECE Ática/ 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
IRAN Tehran
IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/ Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALY Andria/ Bergamo/ Corsico/ Milan/
Montesilvano/ Roma/ Sassuolo/ Treviso
IVORY COAST Abidjan
JAPAN Tokio
JORDAN Amman
KAZAKHSTAN Almaty/Astana
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LATVIA Riga
LEBANON Beirut
LIBYA Benghazi/ Tripoli
LITTHUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
Malta Birkirkara
MARTINIQUE (FRENCH
ANTILLAS) Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Cancún/ Ciudad de México/
Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MOROCCO Casablanca/ Tangier
NEPAL Katmandu
NEDERLANDS Amsterdam
Netherlands Antilles
Saint Maarten

NEW ZEALAND Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington

NICARAGUA Managua
NORWAY Ålesund/ Bergen/ Bodø/
Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/ Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kristiansund N/
Lierskogen/ Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik
- Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/ Oslo/
Sandefjord/ Sandnes/ Skien/ Stavanger/
Tiller/ Tønsberg
OMAN Muscat
PAKISTAN Lahore
PANAMA Panama City
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
Philippines Cebu/ Manila
Portugal Aveiro/ Almancil (Loulé)/

Bela -Moncao/ Bragança/ Chaves/
Coimbra/ Godim-Peso da Regua/ Guia
ABF/ Lixa/Lisboa/ Loulé/ Monção/
Ponta Delgada/ Portimao/ Porto/ Praia
da Vitória/ São João de Ver/ Terceira/
Trofa/ Viseu

PUERTO RICO San Juan/ Guaynabo
QATAR
Republic of Kenya Nairobi
RUMANIA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/Pitesti/ Ploiesti
RUSSIA Ekaterimburgo/ Ekaterinburg/
Grozny/ Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscow/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
Sochi/ St. Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/
Vladivostok/ Volgograd
SAUDI ARABIA Al Ahsa/ Dammam/
Jeddah/ Riyadh/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrade/ Novi Sad

SINGAPORE Singapore

SLOVAKIA Bratislava/ Kosice
SLOVENIA Ljubljana/ Maribor
SRI LANCA Colombo

South Africa Le Cap/
Durban/ Johannesburg

South kOREA Busan/ Seo-Gu/Seul
SURINAME Paramaribo
Sweden Bromma/ Danderyd/ Enköping/
Göteborg/ Hässleholm/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
Switzerland Arbon/ Aubonne/
Basilea/ Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/
Zúrich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/ Taichung/
Taipei
THAILAND Bangkok/ 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 Kingdom Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/ Belfast/
Bridge Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/ Dorchester/
Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Ipswich/ Jersey Island/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth Garden City/ London/ London
Road/ Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/ Old
Wolverton Road/ Peterborough/ Petersfield/
Reading/ Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/ Swansea/ Warrington/
Watford/ Weston-Super-Mare/ Windsor
URUGUAY Montevideo/ Punta del Este

USA Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ East Brunswick/
Glendale/ Hermosa Beach/ King of
Prussia/ Miami/ New York City/ North
Bethesda/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Diego/ San
Francisco/ San José/ San Juan/ Seattle/
Walnut Creek/ Washington DC/ West
Hollywood/ Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

BĘDZIE M OWA O ...

Caleido - piąta wieża w Madrycie

Tekst: Sara Morillo / Renders: Fenwick Iribarren Architects.

W 2017 roku rozpoczęła się budowa jednego z najbardziej sugestywnych projektów
pracowni architektonicznej Fenwick Iribarren (fenwickiribarren.com). Piąta wieża
w strefie biznesowej Cuatro Torres Business Area w Madrycie, dzieło firmy
Inmobiliaria Espacio, została nazwana Caleido, i jest ambitnym przedsiewzięciem
architektonicznym, którym kieruje wspomniane studio madryckie we współpracy
z Serrano-Suñer Arquitectura.
Z budżetem o wysokości około 84 milionów euro, architektoniczne i społeczne
znaczenie piątego wieżowca w finansowej dzielnicy wzbudził zainteresowanie
innych sektorów, takich jak edukacyjny, sanitarny czy turystyczny. Podczas oficjalnej
prezentacji, Juan Villar-Mir de Fuentes, prezes Inmobiliaria Espacio powiedział:
„Jest to wyraźny przykład państwowo-prywatnej współpracy”.
Caleido stanie się kampusem Instituto de Empresa (IE), siedzibą prestiżowej szkoły
biznesu na 36 piętrach, o powierzchni 50.000 m² i miejscem dla 6000 studentów.
Kolejnym z oczekiwanych najemców budynku będzie grupa Quirón, lider w sektorze
medycyny sportowej. Projekt uwzględnia również rozmaite przestrzenie handlowe.
Kolosalny budynek na ulicy Castellana 259 osiągnie 180 metrów wysokości w dużej
pionowej konstrukcji, ekranowanej i otoczonej powierzchnią 180.000 m².
Liczby są kontynuowane: projekt oznacza stworzenie 1.559 miejsc pracy w trakcie
budowy. Rozpoczęło się odliczanie: promotorzy Caleido szacują, że prace zakończą
się w 2019 roku. /

Różne zdjęcia
infograficzne piątej
wieży Madrytu,
projekt Caleido,
autorstwa studio
Fenwicka Iribarrena,
nowa gwiazda, którą
zobaczymy na tle
panoramy stolicy
Hiszpanii.

