lifestyle

XXV

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ
MARBLE HOUSE Kosmiczne wyzwanie. FENWICK / IRIBARREN ARCHITECTS Doświadczenie i wrażliwość.
NOBU Maksymalny luksus w Marbelli. SPECJALNIE Z FRANCJI Projekt, sztuka i elegancja.
SKOK W PRZYSZŁOŚĆ ISA, nowy, wirtualny asystent. K·LIFE, materiał, który oczyszcza powietrze.
XI NAGRODY PORCELANOSA Architektura i projekt wnętrz.

NUMER 32 / 5 EURO

95% RECYCLED
100% COMFORT

Forest Arce 22x90 / 14,3x90 cm
Designed and manufactured with recycled materials

customer support (+34) 901 100 201
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WNĘTRZ Fiesta architektury w hotelu Villa Magna w Madrycie.
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26 WYWIAD Fenwick / Iribarren Doskonałość, funkcjonalność
i awangarda hiszpańskiej architektury.
32 MARBLE HOUSE Studio Openbox realizuje mistrzowską
interpretację, w której łączy projekt, architekturę i pejzaż.
40 PROJEKT DLA UTERQÜE Modna sieć odnawia linię swoich
sklepów z materiałami Grupy.
44 HOTEL NOBU Marbella przyjmuje najnowszy budynek pod znakiem
najbardziej pożądanej sieci hotelowej.
54 XXV MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ŚWIATOWEJ
ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ Osiem marek Grupo
Porcelanosa przedstawia swoje nowości.
64 ISA (INTELLIGENT SURFACE ASSISTANT) Technologia najnowszej
generacji podczas wizyty w salonie wystawowym Porcelanosa.
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68 SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL W Calpe powstaje wieża
z najlepszymi widokami na Morze Śródziemne.
74 SPECJALNIE Z FRANCJI Trzy wspaniałe studia podają swoje
sposoby na to jak wyrażać elegancję i wielkość w najlepszych
projektach.
82 HUERTA DE LAS PALMERAS Dzieło w Sewilli, w którym nowe
przestrzenie integrują się w strukturze domu pałacowego.
86 K·LIFE Rewolucyjny materiał, który oczyszcza powietrze
i polepsza jakość życia ludzi.
92 ORIENTALNE WYRAFINOWANIE Dom położony na angielskiej
wsi emanuje swoją delikatną japońską istotą.
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96 MARRIOTT AIRPORT GENEVA Naturalny kamień dla projektu
nowego hotelu na szwajcarskim lotnisku.
98 EL TRINQUET DE PELAYO Restauracja, katedra piłki pilota
z Walencji, odnawia swój wizerunek za pomocą mrugnięć z przeszłości.
100 KLINIKA TENA Jasne tony dla medycznego otoczenia.
103 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
106 BĘDZIE MOWA O... Ellen van Loon ingurowała właśnie Danish
Architecture Centre w Kopenhadze.
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Z A R Z Ą D W Y D AW N I C TWA

MAKSYMALNE
WYRAFINOWANIE
Widok w nocy
z zewnątrz na wspaniały
dom znajdujący się
w urbanizacji
La Zagaleta, w Marbella.
Zdjęcie:
Charly Simon Photo.
Architekt:
Tobal Arquitectos.
Budowa:
Jamena Construcciones.
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Podstawa prawna: V-1633-2018
Porcelanosa Grupo
nie bierze odpowiedzialności
za opinie wyrażone w artykułach, które
są wyłączną odpowiedzialnością
różnych autorów.

ARTYKUŁ R EDAKCYJNY

Inspiracja i ewolucja

Doskonałość to nie koniec drogi. To jest droga. Porcelanosa
Grupo nie jest sama w tej podróży, ma najlepszych towarzyszy
drogi. Architekci, projektanci, deweloperzy, wszyscy dopasowali
się do ludzkiego zespołu, zespołu naszej Firmy, która szanuje i
pielęgnuje wartości, które uczyniły nas wyjątkowymi
w tym sektorze, który chce uczynić życie ludzi piękniejszym
i wygodniejszym. Sektorze, którego Porcelanosa jest
bezwarunkowym sprzymierzeńcem, oferującym technologię,
pasję, doświadczenie i poświęcenie.
Hasła takie jak zrównoważony rozwój, czystość środowiska
i jakość życia, nie są ozdobą bez treści; są obecną
rzeczywistością w naszych ośmiu markach, z których każda
posiada najwyższy poziom specjalizacji.
Z tego powodu, XXV Międzynarodowa Wystawa Światowej
Architektury i Projektu Wnętrz, która odbyła się w Vila-Real,
przyjęła w tym roku ponad 14.000 gości, a nasze rozdanie
Nagród Architektury i Projektu Wnętrz, najbardziej oczekiwana gala
w Madrycie, zgromadziły świetnych profesjonalistów i przyjaciół.

SZT UK A

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Zawsze nowatorski Berlin
Architekt John Pawson podjął się,
w ostatnich miesiącach, odnowy dawnego
bunkra telekomunikacyjnego z II Wojny
Światowej, znajdującego się w berlińskiej
dzielnicy Kreuzberg, aby uczynić z niego
nowy dom dla kolekcji sztuki Feuerle. Kolekcja
Feuerle zawiera, wśród swoich dzieł, od
starożytnych okazów z południowo-wschodniej
Azji do dzieł sztuki współczesnej różnych
autorów, takich jak John Cage, Adam Fuss,
Cristina Iglesias lub Anish Kapoor.

Nagi szkielet konstrukcji zachował
się taki, jaki był, prezentując grube
ściany i betonowe kolumny bez ozdób.
Sukces odwiedzających, od momentu
jego otwarcia, skupia się na istocie
muzeum, które oparło swoją wizytę
na wciągającym doświadczeniu.
Oświetlenie scenograficzne wytwarza
rodzaj światłocieni, przez które można
obserwować każdy element, teatralny
efekt oferujący inną perspektywę.

Tamara Kreisler

WŁAŚCICIEL INTERNETOWEJ
GALERII SZTUKI

J

est ona jednym z pionierów sprzedaży
internetowej sztuki w Hiszpanii.
Od dzieciństwa związana jest ze
światem sztuki, ze względu na swój związek
z galerią rodziny Kreisler w Madrycie.
Studiowała ekonomię w Madrycie i na
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i
przez lata zajmowała się komunikacją
w The Wall Street Journal. Następnie założyła
ona fundację Theodora w Hiszpanii, w której
nadal się udziela. Przez ostatnie dwa lata
poświęcała się wyłącznie pracy „właściciela
galerii internetowej”, na stronie, która
pomnożyła pięciokrotnie swoje początkowe
sprzedaże. Jej głównymi wzorami są Saatchi
i Artsy, aspiracyjny cel, który sprawia, że
podejmuje ona zdecydowane kroki w swoim
rozwoju. „Koordynuję cały proces,
z artystami, zarządzanie siecią, komunikacją,
sprzedażą itp. Jest to żmudna praca, ale
największą satysfakcją jest poczucie, że
otwierasz inną drogę. Jest dla mnie bardzo
stymulujące wiedzieć, że istnieje coraz więcej
osób, które zajmujemy się internetową
sprzedażą sztuki, mając na celu przybliżenie
i dostarczenie sztuki jak największej liczbie
ludzi, przełamując bariery tradycyjnej
koncepcji kolekcjonera, która istniała do tej
pory. Dzięki nowym technologiom i kanałom
sprzedaży, internetowa sprzedaż sztuki
jest nie tylko możliwa, ale również łatwa,
szybka i przyjemna”. Kreislerart.com

SZTUKA I PROJEKT W BARCELONIE ORAZ MADRYCIE
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Side Gallery i MachadoMuñoz to dwie przestrzenie,
które przedstawiają szereg
nowych talentów, rzemieślników,
architektów i projektantów, którzy
wprowadzają nową wizję obu
światów, sztuki i wzornictwa,
między funkcją i swobodą
wypowiedzi.
W Madrycie, Machado-Muñoz
wyprodukował i zaprezentował
w swojej przestrzeni dzieła
Lucasa Muñoza (na zdjęciu),
Aurèli Muñoz lub Antóna
Álvareza. W Barcelonie, Side
Gallery pokazuje włoskie,
brazylijskie i hiszpańskie projekty
oraz rękodzieło z XX i XXI wieku.

MIGUEL VALLINAS. Raíz N.º1 to jedna z prac, które
sprzedano w internetowej galerii Kreisler. Fotograf Miguel
Vallinas tworzy fotografie koncepcyjne z ogromnym
wcześniejszym planowaniem i świetną postprodukcją.

PROJE K T OWA NIE W N Ę T R Z

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Petra Blaisse

PROJEKTANT WNĘTRZ I ARCHITEKT
KRAJOBRAZU

Sewilla jest na bieżąco

P
Zdjęcia: Juan Delgado.

Po sukcesie odnowy restauracji
Los Patios, architekci Cristina Domínguez
Lucas i Fernando Hernández-Gil
zaprojektowali wnętrze swojej drugiej
restauracji w Sewilli: Casaplata, której projekt
radykalnie odbiega od nostalgii. Na neutralnym
tle, w kolorze srebrnoszarym, wyróżniają się
zaprojektowane również przez nich meble
z perforowanej i pokolorowanej blachy,
zaokrąglone, a zarazem subtelne.

MODNA
RESTAURACJA.
Czyste linie i
neutralne tło ścian
restauracji Casaplata
w Sewilli są głównymi
bohaterami jej aranżacji
wnętrz, mającymi
na celu większe
wyeksponowanie
mebli.

PÓŁNOC I POŁUDNIE CATE & NELSON
Cate Högdahl (Sztokholm) i Nelson Ruiz-Acal (Sewilla) założyli w 2006
roku studio architektoniczne w Szwecji, po wspólnych studiach projektu
w IED w Madrycie. Teraz, z Londynu, pracują nad projektem produktu
i wnętrz w oparciu o prostotę i rygor nordyckiego
designu oraz hiszpańskiej pasji do
zrównoważonego rozwoju
i funkcjonalności. Jednym z ich
ostatnich sukcesów jest kolekcja
mebli dla szwedzkiej marki
BLÅ Station.

etra Blaisse (Londyn, 1955) jest
projektantem wnętrz i architektem
krajobrazu, ale najbardziej znana
jest ona ze swoich „zasłon”, ponieważ
projektantka ozdabia budynki tkaninami od
wewnątrz i na zewnątrz. Współpracuje
z najlepszymi architektami na całym świecie
i powstają z jej ręki projekty pełne prostoty
i wspaniałości, z silną tekstylną podstawą,
na przykład, niedawny remont muzeum
Kunsthal w Rotterdamie lub Rabobank, dla
wnętrz i natury dla projektowania ogrodów.
„Moja praca w naszym studio Inside Outside
sprawia, że mam kontakt z fotografami,
projektantami mody, publicystami,
architektami, inżynierami itp. o szerokiej
wizji poprzecznej, którą rozpoczęłam
w Stedelijk Museum w Amsterdamie,
a teraz kontynuuje z tym wzorem
wszechstronnej wizji, jako architekt
krajobrazów i projektant wnętrz.
Kiedy rozpoczynamy projekt, najpierw
badamy wszystkie aspekty, kraj,
miasto, miejsce, światło, klimat, kulturę
i, oczywiście, budynek. W obecnym
momencie kończymy park Biblioteca degli
Alberi w pobliżu Porta Nuova w Mediolanie,
nową sieć połączenia z zielenią dla osób
mieszkających w mieście; ważne jest,
aby stworzyć ośrodki spotkań z naturą
w miastach”.

ZASŁONY W PIERWSZYM PLANIE. Szczegół zasłony
w muzeum Kunsthal w Rotterdamie. Jest to element, który
dominuje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
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ARCHIT E K T URA

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Meksykański kolor odradza się w Monterrey
Studio Moneo Brock zainaugurowało
pod koniec stycznia jeden z najbardziej
oryginalnych projektów w Monterrey. Belén
Moneo i Jeff Brock zaprojektowali dom
o intensywnym zabarwieniu inspirowanym
meksykańską kulturą. Zainspirowany dziełami
architektów Barragán lub Legorreta dom został
wybudowany w Meksyku z okazji loterii
Sorteo del Tecnológico w Monterrey

i będzie dostępny do zwiedzania przez
6 miesięcy. W czerwcu 2018 r., odbędzie
się losowanie pierwszej nagrody, na loterii,
która ma na celu zebranie pieniędzy na
stypendia dla najbardziej potrzebujących
uczniów. „W tym projekcie, staraliśmy się
wprowadzać innowacje, a jednocześnie
ratować lokalne tradycje. Zastosowane
zostały najbardziej wydajne materiały,
takie jak posadzka
Tortona 1L Strada na
podłodze całego domu,
marmur Arctic White
Clásico Mate w głównej
łazience, a w łazience
gościnnej położyliśmy
Gravity Aluminium
Metal na ścianach, na
podłodze mozaiki Metal
Brick Acero i umywalkę
Epoque, wszystkie
z Porcelanosa”, mówi
Belén Moneo dla
naszego magazynu
Lifestyle.

Zdjęcie: Frans Parthesius. Dzięki uprzejmości OMA.

FUNDACJA GALERIES LAFAYETTE
Architekt Rem Koolhaas, 73 lat, podpisał tym projektem swój pierwszy
budynek w Paryżu. Francuska sieć domów towarowych Galeries
Lafayette otwiera fundację, która zajmie pięciopiętrowy budynek przy
paryskiej ulicy Rue du Plâtre. Projekt i stworzenie, wraz z badaniami,
będą motorem tego nowego centrum wystawienniczo-rozrywkowego,
zlokalizowanego w le Marais, bardzo blisko centrum Pompidou.
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NOWA WIEŻA
Oryginalny budynek
pochodzi z 1900
roku i podjęto próbę
zachowania historycznej
jego struktury,
interweniując głównie
na wewnętrznym
dziedzińcu, gdzie
powstały ruchome
podłogi, które zmieniają
konfigurację, zgodnie
z zaprogramowaną
działalnością.

Blanca Fajardo López
ARCHITEKT I URBANISTA

B

lanca Fajardo López jest jednym
z architektów i urbanistów
o największej krajowej projekcji.
Była ona prezesem COAC - Kolegium
Architektów Wysp Kanaryjskich i pierwszym
dziekanem nowego COALZ - Kolegium na
Lanzarote, przez siedem lat. Jednym
z głównych znaków rozpoznawczych jej
pracy jest rozwój zachowania terytorium
i jej szczególny sposób projektowania
krajobrazu za pomocą architektury.
Jej praca rozpowszechniona jest na kilku
wyspach archipelagu Wysp Kanaryjskich,
szczególnie na Lanzarote; niedawno
ukończyła ona restaurację 24 Grados;
Suite Hotel Fariones na Lanzarote; Hotel
Aguere w La Laguna oraz zoo Rancho
Texas, znajdujące się w Puerto del Carmen.
Wyróżniają się również sklep MIAC
i odnowienie historycznych budynków.
„Lanzarote jest wyspą pejzażu, delikatną
wyspą, która musi łączyć, w trudnej
równowadze, naturalny i kulturowy krajobraz,
stworzony przez człowieka.
Używając terminu „krajobraz” mamy na myśli
środowisko, w którym człowiek się porusza
i przestrzeń, w której żyje.
Na Lanzarote, jeszcze bardziej, jako że jest
to punkt odniesienia, krajobraz staje się tutaj
rozpoznawaną przez wszystkich marką,
obecną w pamięci, częścią gospodarki,
historii, teraźniejszości i przyszłości,
z wszystkimi związanymi z nią podwójnymi
znaczeniami. Krajobraz to nie tylko marka, ale
również obraz, ślad pozostawiony
w indywidualnej i zbiorowej pamięci.
Pozostają nam codzienne zadania, architekci,
którzy projektujemy w tych naturalnych
środowiskach, musimy łączyć szacunek dla
środowiska z nową architekturą, mimetyzując
i działając delikatnie na te krajobrazy, albo
interpretując je, zmieniając architekturę
w krajobraz”.

PREM IE RY

Carabela gotuje
w Santo Domingo

Linia kuchni Gamadecor, autorstwa Porcelanosa Kitchens, była
bohaterem prezentacji, którą Carabela, jedna z najważniejszych firm
dystrybucyjnych na Dominikanie, zorganizowała w swoim sklepie
w Santo Domingo. Yissel Feliz, dyrektor marketingu w Carabela, wyraziła
zadowolenie z nowej linii: „W Carabela rozszerzyliśmy nasz katalog,
aby zapewnić pełniejszą obsługę, wprowadzając słynną linię kuchni
Gamadecor: Porcelanosa Kitchens”. Joaquín Muniesa, przedstawiciel
Porcelanosa Grupo, podziękował Carabeli za włączenie wyposażenia
i rozwiązań firmy do swojej oferty. José Herrerias, dyrektor Gamadecor,
powiedział: „Kuchnie Gamadecor są awangardowe, łączą estetykę
i funkcjonalność, charakteryzują się jakością najlepszych materiałów
i wykończeń, nie zaniedbując stylu”.

Na powyższej ilustracji,
od lewej do prawej:
Giuliano Chizzolini,
Gelsomina Holguin-Veras,
Manuel Piquero, Mariella
Acerboni i Joaquín Muniesa.
Uczestnicy imprezy odbyli
lekcje gotowania na żywo,
przeprowadzone przez
dietetyków: Wendy Durán
i Carmen Olavarrieta.
Laura Amelia Fernández
z Caramella Bakery
zaoferowała hiszpańskie
słodycze.
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XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018

Z

Wkład Architektury,
Projektu Wnętrz
i Promocji Nieruchomości
w tworzenie i zachowanie
piękniejszego oraz bardziej
zrównoważonego świata
znalazło odzwierciedlenie
w XI Edycji Nagród
Porcelanosa,
międzynarodowej nominacji
wielkich profesjonalistów.
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DUŻE
PROJEKTY

aangażowanie estetyczne i środowiskowe, innowacje technologiczne oraz kreatywna pasja stanowiły
filary XI Edycji Nagród w Dziedzinie Architektury i Projektu Wnętrz Grupo Porcelanosa.
Wydarzenie, które odbyło się w hotelu Villa Magna w Madrycie, zgromadziło 330 profesjonalistów z branży
architektury, projektu wnętrz i nieruchomości w tą specjalną galową noc, podczas której Porcelanosa
zdołała zrobić krok w przyszłość, aby znaleźć się w niej.
Na uroczystości rozdania nagród obecne było jury o wielkim międzynarodowym znaczeniu. Jego
członkowie, Luis Vidal, Rebecca Jones, Ricardo Mateu, Pierre-Yves Rochon i Rafael Robledo, podkreślili
jakość prac, wszystkich wykonanych ze struktur i wyposażenia Grupo Porcelanosa.
W kategorii Projekty Przyszłości, specjaliści i studenci przedstawili propozycje dla salonów wystawowych
głównych zakładów Porcelanosa Grupo w Vila-real, których plany w Autocad zostały dostarczone przez
organizację. Obie kategorie wykorzystały różne materiały z ośmiu Marek Grupy. W kategorii Zrealizowanych
Projektów, wyróżniły się prace zrealizowane między styczniem 2016 r., a lutym 2018 r., wykonane przy
użyciu produktów Grupy.
Praca nagrodzona w kategorii studenckiej Projektów Przyszłości to The Origami, od Studio Master Bim
Manager. Praca nagrodzona w kategorii profesjonalistów Projektów Przyszłości to Watercourse, od Studio
Kiga. W kategorii Zrealizowanych Projektów, Pierwsza Nagroda trafiła do Studio Morph za kompleks
mieszkaniowy Terrazas del Lago w Valdebebas, w Madrycie.
Noc miała także swoje Specjalne Nagrody, które odzwierciedlają pracę różnych specjalistów w dziedzinie
architektury, projektowania wnętrz i rozwoju nieruchomości na całym świecie, a tym samym ukazują ich
znaczenie w sektorze, który sprawia, że życie ludzi staje się piękniejsze i wygodniejsze, wykorzystując
szlachetne i awangardowe materiały. Na scenie mówiono o różnych zwycięzcach. Najlepsza Afrykańska
Nagroda trafiła do Nana Kwame Bediako, właściciela Wonda World Estates i twórcy nowej, bardziej
kosmopolitycznej, nowoczesnej i dostępnej Ghany.
Nagroda dla Wyróżniającej się Inicjatywy Mieszkaniowej
przypadła Grupo Inmoglaciar za ich wentylowaną elewację z
Krion© w projekcie Terrazas del Lago w Valdebebas, w Madrycie.
Za swoją Awangardową Architekturę został nagrodzony
deweloper Kronos Homes, który współpracuje z takimi architektami
takimi jak Rafael de La-Hoz, Joaquín Torres i Jesús Gallego.
Za wykorzystanie materiałów Porcelanosa w Sali Emiratów
Arabskich w ONZ w Genewie nagrodzono studio Adeli & de Rham,
prowadzone przez Siavosha Adeli i Joakima de Rham.
I wreszcie, jako ostatni element tego wyjątkowego wieczoru,
zostały wręczone Honorowe Nagrody.
Za zasługi dla rozwoju hiszpańskiej architektury na świecie,
nagrodę otrzymała firma Fenwick/Iribarren Architects.
Za swoje zasługi dla świata architektury, nagrodę otrzymało
studio Conran&Partners.
Za swoją krajową i międzynarodową karierę, nagrodę otrzymał
RCR Arquitectes, zwycięzca Pritzker 2017.
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XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018
1. Od lewej do prawej:
Juan José Divason, Rafael
Robledo (architekt), Marta
González (architekt), Bárbara
Rubio, Hector Colonques (prezes
Grupo Porcelanosa),
Mark Fenwick (architekt),
Carlos Rubio (architekt), Gaspar
Sánchez-Moro (architekt), Paloma
O’Shea, José Antonio Pérez
(Porcelanosa Madrid).
2. Od lewej do prawej:
Macarena Gea (blogerka
i architekt), Irene Echevarría
(blogerka i dekoratorka w Blanco
Metro), Nacho Viñau (dziennikarz
w Decoesfera) i Leticia Blanco
(blogerka i dekoratorka
w Vintage&Chic).
3. Od lewej do prawej:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Silvestre Segarra
(wiceprezes wykonawczy firmy
Porcelanosa), Rebecca Jones
(członek jury) Chris Harvey
z RD Jones i María José Soriano
(dyrektor generalny firmy
Porcelanosa).
4. Goście z Grupo Santander
w towarzystwie Héctora
Colonques, Prezesa Porcelanosa
Grupo, Anny García-Planas
(czwarta od prawej)
i Anny Colonques, dyrektora
finansowego Porcelanosa Grupo
(pierwsza od prawej).
5. Goście podczas koktajlu.
6. Od lewej do prawej:
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
(C+C Arquitectos), Elena
Caballero (MKV Arquitectos),
Enric Torner Mondragon (Torner
Arcuitects), Ana Pesudo (GPAD
Architects), Victoria Whenray
i Simon Kincaid (Conran &
Partners), Ricardo Mateu (UHA
London), Patricia Tamaral (UHA
Madrid) i Leonie Turner (Jestico
+ Whiles), Javier Rodríguez
(kierownik studia Porcelanosa
Clerckenwell) i Jaume Guinot
(Porcelanosa Grupo).
7. Od lewej do prawej:
José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Santiago
Darder, Julio Gómez-Perretta
(Perretta Architecture), Rubén
Muedra, Jaime Martínez (Vimarvi),
José María Tomás Llavador,
Antonio Altarriba, Jaume
Chiralt (Chiralt Arquitectos),
Marta Ferraz i Fran Fernández
(Porcelanosa Valencia).
8. Héctor Colonques, prezes
Porcelanosa Grupo, witając się
z Guillermo Morenés.
9. Goście podczas kolacji.
10. Architekt Julio Touza podczas
uroczystości.
11. Od lewej do prawej:
Cristina Colonques (dyrektor
marketingu Porcelanosa Grupo),
Vicente Dalmau CebriánSagarriga (Marqués de Murrieta),
Nieves Álvarez (prezenterka
podczas imprezy), Michi Primo de
Rivera i Sandra del Río.
12. Od lewej do prawej:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Rebecca Jones (członek
jury) i Chris Harvey; dwie ostatnie,
ze studio RD Jones.
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XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018
13. Héctor Colonques, Prezes
Porcelanosa Grupo.
14. Héctor Colonques wręcza
honorową nagrodę Carme Pigem
i Ramonowi Vilalta ze studio RCR.
15. Członkowie Kiga Studio
odbierają nagrodę w kategorii
Profesjonalnych Projektów
Przyszłości z rąk Pierre-Yvesa
Rochon.
16. Cesar Frías, studio Morph,
odbiera nagrodę w kategorii
Projektów Zrealizowanych przez
Rebecca Jones (RD Jones)
i Ricardo Mateu (UHA Londyn),
obojga członków jury, wraz
z Nieves Alvarez.
17. María José Soriano, dyrektor
naczelny Porcelanosa, wręcza
jedną ze Specjalnych Nagród
Kwame Bediako Nana, prezesowi
Wonda World Estates.
18. Hector Colonques, prezes
Porcelanosa Grupo, wręcza
jedną z nagród specjalnych
Jordi Roig, dyrektorowi
operacyjnemu Inmoglaciar.
19. Jordi Roig, dyrektor ds.
Operacji w Inmoglaciar.
20. Said Hejal, współzałożyciel
Kronos Homes, odbiera jedną
ze specjalnych nagród
z rąk pana Colonques, prezesa
Porcelanosa Group.
21. Mark Fenwick,
współzałożycieli Fenwick Iribarren
Architects, odbiera honorową
nagrodę za swój wkład w rozwój
hiszpańskiej architektury na
świecie. Na drugim planie, Nieves
Alvarez, prezenterka podczas
wydarzenia, i Héctor Colonques,
prezes Porcelanosa Grupo.
22. Silvestre Segarra, Wiceprezes
Wykonawczy Porcelanosa,
wręcza jedną z nagród
specjalnych Siavosh Adeli,
założycielowi studio Adeli &
de Rham.
23. Simon Kincaid, Studio
Conran & Partners, otrzymał
jedną z nagród specjalnych.
Nieves Alvarez, Silvestre Segarra,
Wiceprezes Wykonawczy
Porcelanosa i Victoria Whenray
ze studio Conran&Partners.
24. Rafael Robledo, członek
jury, wręcza nagrodę w kategorii
Projekty Studentów dla
Przyszłości dla Luis Orbaiceta,
Rubén Aldaba i Santiago de
Pablo, wszyscy studenci CICE.
25. Zdjęcie wszystkich
laureatów XI Nagród
w Dziedzinie Architektury
i Projektu Wnętrz 2018.
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XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018

PRZYSZŁOŚCIOWE / PROFESJONALNE PROJEKTY
PIERWSZA NAGRODA

Studio KIGA

Miguel Ángel Mayo, Silvia Díaz, Carmen Córcoles i Borja Cuevas

WATERCOURSE BIEG RZEKI

22

Koncepcja opiera się na biegu rzeki dzięki materiałom Grupo Porcelanosa. Przeszklony
strumień, który proponowany jest do głównego salonu wystawowego Porcelanosa, znajduje się
w Vila-real i posiada pięć poziomów. Na górnym z nich, biały kolor jest protagonistą ośnieżonych
szczytów. Przestrzeń, która reprezentowana jest przez najnowszą generację litej powierzchni
mineralnej Krion® Solid Surface i wyposażenie łazienkowe Noken. Następny poziom
przedstawia odwilż i skały, z jasnoszarymi tonami, w których porcelanowa kamionka zalewa
wszystko. Najciemniejsze skały reprezentują następne stadium, wraz z kamieniem ceramicznym
Ston-ker. Drewniane stadium przedstawione jest za pomocą podłóg wyłożonych parkietem
ceramicznym Par-ker i kilkoma propozycjami z naturalnego drewna od L’Antic Colonial.
Na ostatnim poziomie znajduje się morze z falami w najlepszym wydaniu. Miejsce utworzone
z technicznej porcelany Urbatek z wykończeniem z efektem marmuru. Jest wyrazem dobrobytu
człowieka i ziemi; naturalnego cyklu ewolucji.
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XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018

XI NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ 2018

PRZYSZŁOŚCIOWE / STUDENCI

ZREALIZOWANE PROJEKTY

PIERWSZA NAGRODA

PIERWSZA NAGRODA

Studio Máster BIM Manager Centro CICE

Luis Orbaiceta de Navascués, Rubén Aldaba Vizcay i Santiago de Pablo Fernández

THE ORIGAMI
Projekt, który proponuje atrakcyjne rozwiązanie dla salonu
wystawowego w głównych budynkach Porcelanosa Grupo
w Vila-real, opiera się na nieskończonych możliwościach
oferowanych przez hiszpańską orografię.
Przedstawiona jako jaskinia, kompozycja ta tworzy siatkę, która
przebija materiał i odtwarza naturalne miejsce dla odwiedzającego.
Wybrane materiały z Porcelanosa Grupo odtwarzają naturalne
kontrasty harmonijnego, skalistego i kolorowego miejsca.
Przestrzeń nie jest oświetlana za pomocą sztucznych źródeł lecz
okien na sufitach, które, z kolei, tworzą symbiozę między skałą
i siatką, aby dać schronienie tym, którzy się tam znajdują.
Dystrybucja wykorzystuje istniejący obwód budynku, aby
zlokalizować pomieszczenia mieszkalne (powierzchnie wystawowe).
Wejście światła uwalnia centralny rdzeń z oknem dla pojedynczych
cyrkulacji i ekspozycji. Ponadto, sama siatka ogranicza różne
przestrzenie, z wyjątkiem stref obwodowych, które podzielone są
między sobą przegrodami o różnych wykończeniach.
Użyte materiały to Porcelanosa, L’Antic Colonial, Venis, Noken,
Butech, Urbatek, Gamadecor i Krion®.
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Studio MORPH

César Frías Enciso i Miguel Pradillo

PROJEKT MIESZKAŃ

TERRAZAS DEL LAGO
Według architekta Césara Fríasa, innowacja „powstała
w wyniku ciekawości, chęci ulepszenia i ciężkiej pracy”.
Stąd powstały pierwsze szkice rezydencji Terrazas del Lago,
konstrukcji zaprojektowanej i wykonanej przez Fríasa wraz
z Pradillo i grupą Inmoglaciar. Usytuowana naprzeciwko
parku Felipe VI i jeziora Valdebebas, drugich zielonych płuc
Madrytu, grupa 83 domów zawierająca od 1 do 5 sypialni,
posiada ponad 2.000 m² tarasów, a także basen, boisko
do padla i ogród.
Zakrzywiona elewacja została zbudowana z Krion® i Stonker, od Porcelanosa Grupo, i została zaprojektowana
w celu maksymalnego wykorzystania światła słonecznego.
Każde z dziewięciu pięter budynku będzie posiadało system
energetyczny wykorzystujący promienie słoneczne. Ponadto,
główna posadzka domów będzie składała się z laminatu
Lama Supreme o wymiarach 24,3x220x0,8 cm od L’Antic
Colonial, a łazienki zostaną wykonane w systemie Krion®
od Systempool. Awangardowy i zrównoważony design. /
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WYW IA D

Tekst: MARISA SANTAMARÍA Zdjęcia: JAVIER SALAS

Fenwick / Iribarren
NIEBIESKA ARCHITEKTURA
AWANGARDOWA
Na przestronnym, oszklonym i wypełnionym ogrodem parterze
kompleksu Arbea w Alcobendas, w Madrycie, pracują architekt
pochodzenia baskijskiego, Javier Iribarren, i Mark Fenwick
z Wielkiej Brytanii, wraz z zespołem pięćdziesięciu osób.
Para opowiada, że od 1990 roku rozwija swoje pomysły
i projekty w Hiszpanii oraz, że skupiła się w ostatnich latach na
pracach w Europie, Chinach i na Bliskim Wschodzie.

O
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d pierwszej chwili widzimy pomiędzy obojgiem prąd
niezwykłego współudziału: patrzą na siebie i zgadzają się
we wszystkim, śmieją się, opowiadając anegdoty dotyczące
swoich prac w ostatnich latach, widać, że lubią pracować
i rozmawiają z nami z determinacją i entuzjazmem
o ewolucji ich studio i karierze zawodowej.
W tej chwili, wśród innych projektów, zarysowują oni
ostatnie szczegóły piątej wieży na Paseo de la Castellana,
która zostanie otwarta w 2020 roku, oraz trzech
stadionów, które zostaną zbudowane na Mistrzostwa
Świata w Katarze w 2022 roku.

funkcje, nie ma konfliktu, ponieważ podstawa myśli jest
taka sama.
MARK FENWICK
Ze względu na moje brytyjskie pochodzenie, początkowo
zaczęliśmy rozwijać prace zagranicznych firm, które
otwierały swoje siedziby w Hiszpanii, jak na przykład HP,
i była to okazja, którą przyjęliśmy z wielką naturalnością.
Jeśli chodzi o nasz sposób wspólnej pracy, prawdą jest,
że jesteśmy różni. Wychodząc ze wspólnej bazy, ja jestem
handlowcem i kreatywną osobą, a Javier jest bardzo
solidny i bardziej oddany finansom.

Kiedy zaczęliście swoją wspólną ewolucję jako
Fenwick Iribarren Architects?
JAVIER IRIBARREN
Zaczęliśmy razem w latach dziewięćdziesiątych po różnych
doświadczeniach. Jesteśmy dwiema uzupełniającymi
się osobami, jedna bardzo dobrze sprzedaje, a druga
pobiera pieniądze - śmieją się. Jest to uproszczenie, które
oznacza, że dogłębnie się znamy i mamy przypisane

Jak radzicie sobie z wyzwaniem każdej pracy?
J. I.
Każdy dobry budynek jest dobrym klientem. Niniejszy silnik
naszej pracy ma związek z troską o szczegóły i zwracaniem
dużej uwagi na potrzeby każdego wyzwania.
Nie współpracujemy z Administracją Publiczną, dlatego
budżety odpowiadają dokładnie wydatkomi, nie
przekraczamy ich. Od tego momentu, bardzo ważne jest,
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aby podążać za wskazówkami i potrzebami klienta oraz
kontekstem, w którym będzie miała miejsce budowa, a po
ustanowieniu go, rozpocznie się nasza twórcza interwencja
i wszystkie elementy zostaną skoordynowane do końca.
M. F.
Mamy młody i dynamiczny zespół, który dostarcza wiele
pomysłów i zachęcamy do horyzontalnego sposobu pracy.
Dajemy dużo swobody: interweniujemy na początku,
wyznaczając ogólne wytyczne wśród wszystkich.
Innowacja w każdym wyzwaniu jest bardzo ważna,
w studio zajmujemy się trzema dziedzinami architektury:
projektowaniem budynków, projektowaniem wnętrz
i zagospodarowaniem terenu; są również bardzo ważne
nowe materiały, takie jak ceramika Porcelanosa i jej
dopasowanie do projektu, od najbardziej konkretnych
szczegółów, aż pote globalne.
Jakie jest znaczenie głównego przesłania, którym
definiujecie swoją architekturę: Blue Architecture?
J. I.
Równowaga, „zielona architektura”, od lat wpływa
na wszystkie procesy pracy, ale z naszego podejścia
brakowało jej elementu ludzkiego i humanistycznego,
i jest to kluczowa cecha, którą wprowadziliśmy w sposobie
myślenia i robienia tego, co nazwaliśmy „Niebieską
Architekturą”. Jest to kolejny krok, rozszerzenie wszystkiego
tego, co ekologiczne, zielone i zrównoważone, troska
o ludzkie doświadczenie w każdym środowisku wydaje
się transcendentalna.
M. F.
Uciekamy od architektury scenicznej, bardziej interesuje
nas funkcjonalne tło niż forma estetyczna, sposób
w jaki wchodzi się w interakcje z każdą z przestrzeni, które
tworzymy, doświadczeniem życiowym budynku.
Znak naszej Blue Architecture sprawia, że jesteśmy bardzo
wymagający w związku z całym procesem.

KONSULTANCI UEFA. Studio Fenwick Iribarren jest jednym z wielkich
specjalistów w projektowaniu stadionów piłkarskich. Na mistrzostwa świata
w Katarze w 2022 r. zlecono im opracowanie trzech z ośmiu stadionów.
Najbardziej imponującym projektem jest boisko, które pojawia się
na zdjęciach i które jest całkowicie przetwarzalne, wykonane z pojemników.
Na pozostałych zdjęciach pojawia się nowy biurowiec na ulicy O’Donnell
w Madrycie.
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Jaki związek ustanowiliście między futbolem
i architekturą?
J. I.
Wygraliśmy konkurs na stadion RCD Espanyol, który
odniósł olbrzymi sukces zdobywając międzynarodową
nagrodę stadionów piłkarskich w 2009 roku.
Nie spodziewaliśmy się tego, okrążył cały świat i ustawił
nas, a potem przyszedł ten z Walencji. Na stadionach
stosujemy te same kody, co w innych pracach; jesteśmy
świadomi widoczności i entuzjazmu generowanego przez
projekty tego rodzaju i wielkości.
M. F.
Jesteśmy konsultantami UEFA w dziedzinie architektury
boisk piłkarskich, podróżujemy z nimi po całym świecie
i zdajemy sobie sprawę z wpływu, jaki sport ten wywiera
na społeczeństwo.
Do 2022 roku przygotujemy trzy z ośmiu boisk, które będą
obecne w Katarze na Mistrzostwach Świata. Wielkim

„Opracowaliśmy
Blue Architecture.
To ewolucja zielonej
architektury, do której
dodaliśmy specjalne
zaangażowanie
w humanistyczny
aspekt budynków”.
Javier Iribarren
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„Uciekamy od
architektury scenicznej,
bardziej interesuje nas
funkcjonalne tło niż
forma estetyczna, jak
wchodzi się w interakcję
z każdą z przestrzeni,
które tworzymy,
z doświadczeniem
życiowym budynku”.
Mark Fenwick
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wyzwaniem był dla nas w 100% zrównoważony stadion,
który zostanie wybudowany z wyjmowanych modułów
przemysłowych lub pojemników, który był dla nas zabawą
i wiemy, że odniesie sukces na całym świecie.
W ostatnich miesiącach został już postawiony
pierwszy kamień piątej wieży na ulicy Castellana.
Jak zmierzyliście się z wyzwaniem wpłynięcia na
nowy horyzont w Madrycie?
J. I.
W Madrycie możemy mówić o bardzo intensywnym
powrocie pracy; po latach, odzyskaliśmy miasto z siłą
projektów takich jak budowa budynku na ulicy Gran Via 68,
biurowca na ulicy O’Donnell 12, hotelu studenckiego
w starej drukarni gazety sportowej AS, a na koniec, w 2020
r. ukończony zostanie kompleks Caleido, który obejmuje
obiekty handlowe, szpital i wieżę poświęconą edukacji.
M. F.
Budynek ma kształt odwróconej litery T, który w pionowej
swojej części pomieści Instituto de Empresa, a w jego
podstawie będzie znajdowała się klinika Quirón. Chcieliśmy
powrócić do początków nowoczesnej architektury i wysokich
budynków, takich jak Hancock w Chicago czy Mies van der
Rohe. Caleido jest ożywającą rzeźbą, która podsumowuje
naszą filozofię pracy, z jednej strony, naszą troskę o
ochronę środowiska naturalnego i, z drugiej strony, trwałość
doświadczeń, które będą przeżywane w budynku, skupione
się na funkcjonalności pomieszczeń w stosunku do ludzi.
Ze swojej pracowni w Madrycie, Mark Fenwick i Javier
Iribarren wypuszczają na świat swoją silną i zaangażowaną
wiadomość: Blue Archutecture, sposób na połączenie
nowatorskiej architektury z równowagą i ludzkim
doświadczeniem jako całości. /

POZOSTAWIĆ ŚLAD NA HORYZONCIE. Kompleks Caleido, który zaczął
właśnie być budowany i który pojawia się na tych zdjęciach, zmieni profil
miasta Madrytu. Będzie to piąta wieża na północy hiszpańskiej stolicy.
Będzie miała kształt odwróconej litery T, u podstawy pomieści kompleks
medyczny, a w najwyższej jego część będzie siedzibą Instituto de Empresa,
jednej z najlepszych szkół biznesu na świecie.
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MARBLE HOUSE

Wzniosła architektura
Mistrzowska interpretacja studia Openbox, łącząca projekt, architekturę
i krajobraz, przyczynia się do nadania niniejszemu projektowi German
Design Award, nagrody o wielkim międzynarodowym znaczeniu.
Zdjęcia: WISON TUNGTHUNYA
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Począwszy od dużej kamiennej kostki, został zbudowany ten wspaniały
dom w Bangkoku - dzieło studia Openbox, pionierów w łączeniu architektury i krajobrazu. Zewnętrzne powłoki
wykonane są z XLIGHT NVY White Nature od Urbatek, 100x300 cm.
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P

Powyżej, częściowy widok, w którym widać
połączenie architektury i otoczenia, a także wytrzymałość
okładziny zastosowanej do wszystkich elementów
zewnętrznych, czyli XLIGHT NVY White Nature
od Urbatek 100x300 cm.
Po lewej, plany elewacji projektu, w którym
studio Openbox zaprojektowało dwa poziomy budynku.
Po prawej, widok w nocy, z dużymi oknami
i określonymi kształtami.
Na drugiej stronie, kątowanie przestrzeni jest bardzo
widoczne, nadając nowoczesność i jednolitość całości.
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rojekt mieszkaniowy Marble House, wykonany
w Tajlandii przez Openbox Architects, jest triumfem
integracji wewnętrznych i zewnętrznych części jako
niepodzielnej całości architektury, połączonej z krajobrazem
w dużym sześcianie z wieczną esencją marmuru.
Openbox Architects zostało założone w 2004 roku przez
Nui Ratiwat Suwannatrai i Prang Wannaporn Suwannatrai,
architekta i architekta krajobrazu, którzy są również
zespołem w życiu osobistym. W ciągu ostatniej dekady,
Openbox brał udział w licznych projektach, w których
znaczenie architektoniczne, rozwój niepowtarzalnych
pomysłów i śmiałość w zharmonizowaniu architektury
z otoczeniem, sprawiły, że zostały one odznaczone różnymi
nagrodami; ostatnia z nich to prestiżowa German Design
Award, w edycji z lutego 2018 r., przyznana projektowi
Marble House, w którym wyróżnia się pokrycie XLIGHT
od Urbatek. Ta międzynarodowa nagroda podkreśliła
innowacyjną pracę zespołu, spektakularne rozwoje projektu
i innowację zastosowanych materiałów.
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Powyżej i po prawej stronie, częściowe widoki salonów domu,
których wnętrza zachowują osobliwość architektoniczną, zapewniając
wnętrzom ciepłe materiały, takie jak drewno i naturalne rośliny.
Okna obu poziomów wykorzystują zewnętrzne światło.
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W Marble House, zgodnie z koncepcją głębokiego
poszanowania dla funkcjonalnych i estetycznych
potrzeb, zespół Openbox użył geometrycznych kształtów
powstałych z fragmentacji dużej kostki, aby uzyskać
różne połączenia.
Zbudowany na dwóch poziomach, ten imponujący
budynek oparty jest na solidnej kamiennej podstawie, na
której rozpościera się duża objętość, jakby to była piękna
rzeźba, która opiera się grawitacji. Ten duży, monolityczny
element przeplata się z materiałami różnych przestrzeni
wewnętrznych, aby zwiększyć wyrazistość kamieni, drewna,
belek metalowych i czarnych profili. Skierowany w stronę
ogrodu dom, chroniony jest przed zmianami klimatycznymi
i temperaturowymi za pomocą takich nieprzepuszczalnych
materiałów, jak osłony, a także rozmieszczenia okien, które
umożliwia wejście bezpośredniego światła, oraz szklanych
lufcików w dachach, które zapewniają najlepszą wentylację.
Jego dwa piętra zagospodarowane są w obszar dzienny na
parterze, połączony z zewnętrznym ogrodem za pomocą
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Na górze, jeden z pokoi,
w którym wystrój wnętrz
i architektura zewnętrzna
łączą się, nadając piękno
całości. W łazienkach
przestrzegano maksymy
„Mniej znaczy więcej”
i zastosowano białe meble
i drewno, tak jak w pokoju
po prawej.
Na drugiej stronie, powyżej,
jeden z tarasów, na którym
widać fasadę pokrytą
XLIGHT NVY White Nature
od Urbatek 100x300 cm.
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dużego okna, i w górne piętro z prywatnymi przestrzeniami,
które wyposażone są w balkony i okna, zapewniające
absolutną prywatność mieszkania i wykorzystujące
naturalne światło otoczenia.
Jednym z najciekawszych punktów projektu jest
zastosowanie cienkiej warstwy porcelanowej glinki XLIGHT
od Urbatek, z Porcelanosa Grupo, jako materiału,
z którego wykonane jest pokrycie całości. XLIGHT
zapewnił ciągłość elewacji zewnętrznej w kanciastych
bryłach połączonych z wnętrzem domu, tworząc projekt
wyróżniający się swoim pięknem i wyjątkowością.
Obecnie, Openbox poszerza swoje oczekiwania
dotyczące uszlachetniania architektury i krajobrazu,
podkreślając w mistrzowski sposób koncepcję
ujednoliconego projektu. Dla tego studio, innowacja
materiałów, piękno w połączeniu z funkcjonalnością
i harmonia, jaka musi istnieć między architekturą,
krajobrazem i otoczeniem, jest duszą jego zawodowego
i osobistego projektu. /
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THE APARTMENT / UTERQÜE

Jasne linie

Kiedy wchodzisz do The Apartment, nowego
sklepu Uterqüe przy ulicy Claudio Coello 52 w Madrycie,
odczuwasz radość z oglądania ubrań, obuwia, wyrobów
skórzanych i dodatków o wyjątkowej elegancji, w otoczeniu
zaprojektowanym tak, aby uchwycić całą uwagę
klienta i, w bardziej subiektywny sposób, ciepło, które przenika
wszystko, zachęcając do pozostania na dłużej, aby odłączyć
się i delektować atmosferą mody oraz designu.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY Zdjęcia: ALEX DEL RÍO

Powyżej, po lewej stronie,
wentylowana elewacja budynku
z naturalnego kamienia Vancouver
Classico, 3 cm, od L’Antic
Colonial; i elementy dekoracyjne
witryny z naturalnego kamienia
Travertino Moka Sand.
Poniżej, okładzina ścian
wewnętrznych wykonana
z naturalnego kamienia
Amsterdam Beige Classico.
W obszarze skrzyń, meble
za skrzyniami i okładzina strefy
wykonane są z Amsterdam
Grey Classico.
Powyżej, ogólny widok sklepu
z wewnętrzną posadzką
z naturalnego kamienia
Amsterdam Grey Sand,
100x100x2 cm,
od L’Antic Colonial.
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T

o samo uczucie muszą doświadczać fani Uterqüe
w jego sklepach w innych miastach w Hiszpanii,
Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Rosji, Rumunii, Polsce,
Holandii, Portugalii itd. Niniejszy oddział Inditex mógł
liczyć na pomoc dekoratorów wnętrz firmy, którzy
znają istotę i ducha marki, aby nadać jego lokalom
wzniosły obraz, zgodny z oferowanymi produktami.
Na 170 m² nowego sklepu w Madrycie, na
minimalistycznej powierzchni w kształcie pudełka, wita
nas duża kanapa w skandynawskim stylu. Wokół niej,
pozostali bohaterowie to meble nordyckie stworzone
specjalnie dla Uterqüe, półki z kamienia, metalu i drewna,
na których spoczywają edycje sztuki, stoliki uratowane
z paryskich antykwariatów, bambusowe podłogi,
dywany inspirowane perskimi, przedmioty z oryginalnej
ceramiki niemieckiej w żelazie i brązie, popiersia o
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Powyżej, po lewej stronie,
wewnętrzna posadzka
z naturalnego kamienia
Amsterdam Grey Sand,
100x100x2 cm,
od L’Antic Colonial.
Poniżej, meble i półki pokryte
naturalnym kamieniem
Amsterdam Beige Classico.
Powyżej, po prawej stronie,
drzwi wyłożone są naturalnym
kamieniem Air Slate Bombay.
Poniżej, po prawej stronie,
lada z Habana Dark Classico.
Na prawej stronie, okładzina
wewnętrznych filarów
z naturalnego kamienia Travertino
Moka Sand, wszystkie
z L’Antic Colonial.
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bardzo odważnym projekcie, z dzikimi roślinami. Idealna
scenografia, z dawką przepychu z minionych epok,
która idealnie pasuje do mieszkania. Moment panowania
Eamesa, Caldera, Gropiusa lub Le Corbusiera; z kamienia,
drewna, z krzywymi i prostymi liniami. Lokal, z powiewem
Mid-Century, bez zbędnych szczegółów, z subtelnym
wyrafinowaniem ścian i sufitów podwieszanych, które
rozjaśniają przestrzeń, aby różne kolekcje współistniały
w harmonii z elementami z marmuru, trawentynu
i drewna, jest przytulny, ciepły oraz sugestywny. I właśnie
tam, rodzina L’Antic Colonial podkreśla swój talent do
wysławiania miejsc, które otacza. Na przykład, kamień
Vancouver Classico na elewacji, Amsterdam Grey Sand
na wewnętrznej posadzce lub Travertino Moka Sand
na wewnętrznych filarach.

Na szczególną uwagę zasługuje również oświetlenie:
subtelna gra świateł i cieni ukryta przed wzrokiem, która
dzięki ekologicznemu i najnowocześniejszemu systemowi
odtwarza śródziemnomorskie światło w fałszywym oknie
otwartym na dachu. Nowa koncepcja sklepu Uterqüe,
patrząc wstecz, na jego trzeźwe linie, geometryczne
kształty, prostsze wykończenia, bez wielu szczegółów, ale
z wysoką funkcjonalnością i dostosowaniem się
do współczesności, łączy w sobie trzeźwość i organiczny
duch z połowy ubiegłego stulecia, w żeńskim kluczu.
Krótko mówiąc, nowy sklep Uterqüe jest sam w sobie
doświadczeniem w projektowaniu. /
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HOTEL NOBU MARBELLA

“The place to be”

W dzielnicy Milla del Oro, w elitarnej części Marbelli, narodziła się
gwiazda gastronomii i wysokiej jakości hotelarstwa. Mówimy o Nobu,
najnowszym sukcesie braci Shamoon, wielkich przedsiębiorców
w sektorze luksususu i międzynarodowych rozrywek.

Ogólny widok na basen
hotelu Nobu. Architektura
szanuje andaluzyjską
tożsamość, zapewniając
maksymalnie komfortową
przestrzeń w każdym
szczególe.

Zdjęcia: CHARLY SIMON
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A

by wyjaśnić koncept Nobu, powiemy, że
w świecie luksusu Marbelli pierwsze były Marbella Club
i Puente Romano, wspaniały ośrodek, geograficzne
i przedsiębiorczo połączony z tym poprzednim, który
oznaczał nowy blask dla tego uprzywilejowanego zakątka
na Costa del Sol. Puente Romano i Marbella Club były
i nadal są przykładami stylu, obsługi, gastronomii, sportu
i nocy w Marbelli. Wystarczy powiedzieć,
że oferta restauracji w Puente Romano, na jej niezwykle
popularnej Plaza Village, jest wykwintna, zaczynając
od BIBO Daniego García, z dwiema gwiazdkami Michelin,
a teraz wraz z nadejściem restauracji Nobu i jej
wspaniałej karty, dzieła Nobu Matsuhisa, kucharza
i twórcy Nobu na świecie. W tej oazie rozkoszy, gdzie
wszystko wydawało się być wykonane i działać, bracia
Shamoon, właściciele Marbella Club, Puente Romano
i Lodge Sierra Nevada w Hiszpanii, postanowili dać
o jeden krok dalej i, w ten sposób, z ich ręki, zrodził się
Nobu, międzynarodowy mit zjednoczonej z hotelarstwem
gastronomii, która w Hiszpanii inauguruje swoją podróż w
Marbella, w Puente Romano, ale różniąca się

Salon hotelu Nobu.
Posadzka Legacy Cognac
od L’Antic Colonial.
Dekoracja oparta na
życiowym doświadczeniu
Jeana Pierre Martela w jego
podróżach dookoła świata,
jest doskonałym połączeniem
awangardy i komfortu.

JEAN PIERRE MARTEL wraz z córką i współpracownikiem,
CHLOE MARTEL, dają nam mistrzowską lekcję nowoczesności i kultury.
Od 1987 roku, kiedy to niniejszy projektant wnętrz, kolekcjoner sztuki,
galernik i, przede wszystkim, wyjątkowy obywatel świata przybył do Marbelli,
przejął on lokalne projekty, które stanowią koniec i początek dobrego smaku
zastosowanego w projekcie. Doprowadziło to do podpisania przez niego
projektów na połowie świata, a ze wszystkich zakątków przywiózł wspaniałe
przedmioty, które są wystawiane i sprzedawane w jego galerii,
Andrew Martin, znajdującej się w Marbella Club.
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Po prawej stronie, widok
z boku na wnętrze restauracji
Nobu. Posadzka jest z Venis.
Projektant wnętrz chciał
zachować japońską istotę
Nobu, dzieła japońskiego
szefa kuchni Nobu Matsuhisa.
Na drugiej stronie, recepcja
restauracji Nobu. Posadzka
od Venis.
Na dole, bar w klubie
nocnym The Suite,
znajdującym się w Plaza
Village w Puente Romano.
Mozaika wykonana jest z
Elite Lava Stone Mix Gold
od L’Antic Colonial.
Na dole, po prawej, taras
restauracji Nobu, położonej
w czarującej Plaza Village,
miejscu, w którym znajduje
się skupisko restauracji
i nocnych klubów Marbelli.
Doskonałość i luksus
łączą się w tym pełnym
sukcesu projekcie.

od niego pod względem filozofii, projektowania, architektury
i przestrzeni.
Właściciele zaufali ponownie Jean Pierre Martel pod
względem architektury wnętrz, pozostawiając przesłankę,
oprócz własnego stylu, że zostanie zachowana różnica
od Puente Romano, i że pod względem projektu wnętrz
wyraźnie dotrze się do profilu wysokiej klasy klienta dla
tego nowego przeboju.
Jean Pierre i jego córka Chloe, oprócz zwykłych
współpracowników studio Martel, przyjęli wyzwanie, które
doskonale komponuje się jednocześnie z ich eleganckim
i awangardowym charakterem. Jean Pierre mieszka w
Marbelli od 1987 roku, a z jego pracowni i odnoszącej
sukces galerii, zostały wykonane krajowe i międzynarodowe
projekty dużych rozmiarów. W galerii Andrew Martin, której
jest właścicielem, łatwo jest znaleźć zabytkowe meble,
klasyczne samochody (jak, na przykład: Jaguar Cabrio z lat
50-tych), chińskie tkaniny z XVIII w., krzesła o oryginalnym
nordyckim projekcie, plakaty i oryginalne prace znanych
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międzynarodowych fotografów, cenne miniatury,
obiekty z odrobiną kiczu itd. Całość gdzie nic nie jest
zbędne i obiekty mówią o kulturze i światowości.
Wystrój hotelu Nobu Marbella wydaje się przypadkowy,
ale nie pozostawia nic przypadkowi. Dzięki wyraźnemu
zbliżeniu się do lat 60-tych pod względem dekoracji
przestrzeni wspólnych oraz spokojnemu luksusowi
i precyzyjnym liniom w pokojach oraz pomieszczeniach
wypoczynkowych, Jean Pierre Martel wyraźnie odróżnił
filozofię Puente Romano Resort i Nobu, które trzymają się
razem jako epicentra nocy i zabawy w Marbelli.
W tym projekcie, jak również w innych, polegał on na
Grupo Porcelanosa i jej różnych markach. Materiały
z Grupo Porcelanosa są wyraźnie reprezentowane
w restauracji Nobu, na której podłodze zastosowano
posadzkę Venis. Spektakularny bar w dyskotece The Suite,
w Plaza Village, posiada mozaikę Elite Lava Stone Mix
Gold od L’Antic Colonial. W holu hotelowym, posadzka
wykonana jest z Linkfloor Contract Clay, a w łazience
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Powyżej, salon hotelowy
z nawierzchnią Linkfloor
Contract Clay
firmy L’Antic Colonial.
Na drugiej stronie,
element jednej z łazienek
salonu hotelowego,
w której zastosowano
naturalne materiały
od L’Antic Colonial.
Po lewej stronie,
w pomieszczeniu, posadzka
to Carrara Blanco
Natural 59,6x120 cm,
od Porcelanosa.
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Po prawej stronie, łazienka
w apartamencie hotelowym.
Nawierzchnia i okładzina
Kala White 120x120
i 250x120 cm od Urbatek.
Blat, umywalka i wanna
K-Life od Systempool.
Bateria Nk Concept, natrysk
prysznicowy Neptune Slim
i Pack Ducha Nk, wszystkie
od Noken.
Poniżej, korytarz kompleksu
apartamentów z posadzką
Linkfloor Roll Contract
Sand od L’Antic Colonial.
Poniżej, po prawej, jeden ze
wspaniałych apartamentów
Nobu. Posadzki Kala White
120x120 cm od Urbatek.
We wszystkich
apartamentach, studio
Jean Pierre Martel
oparło się na jakości,
zdolnościach adaptacyjnych
i doskonałości materiałów
Grupo Porcelanosa.

salonu wyróżnia się czarny marmurowy zlew od L’Antic
Colonial. W pokojach hotelu, których projekt pozwala
uchwycić i zachować niemal wieczne światło zewnętrzne,
materiały Urbatek, K-Life od Systempool i baterie Noken
wyróżniają się czystością linii i ciepłem chromatycznym.
Od czasu niedawnej inauguracji, międzynarodowa
popularność Nobu sprawiła, że oferta luksusowego
wypoczynku w Hiszpanii stała się bardziej solidna
i efektowna. Dzięki udanej kombinacji materiałów,
osobowości przestrzeni, zrozumieniu życzeń gości, którzy
chcą cieszyć się ofertą Marbelli, hotel ten stał się punktem
odniesienia dla modnej, kosmopolitycznej publiczności, która
wie, jak najlepiej wykorzystać swoje dni i, oczywiście, noce.
W ramach przedsięwzięcia biznesowego zainstalowanego
w doskonałości, Nobu oferuje odważny wystrój wnętrz
z własnym stemplem, architekturą, która globalizuje luksus,
zachowując jednocześnie stylistykę Andaluzji, jej kulturę,
klimat i skłonność do dobrego życia. /

FRANCESCO ROCCATO, dyrektor generalny hotelu Nobu
w Marbelli, podkreśla znaczenie tego nowego projektu rodziny
Shamoon dotyczącego wysokiej jakości turystyki, z naciskiem na
typ dorosłego klienta, który uwielbia ofertę gastronomiczną
i życie nocne. Polityka hotelu Nobu jest jasna: luksusowe
apartamenty tylko dla dorosłych, z maksymalnym wyrafinowaniem
i możliwością dzielenia niektórych obszarów wspólnych z Puente
Romano, zachowując prywatność w innych strefach, które są
przeznaczone wyłącznie dla gości hotelowych.
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LAT
PROJEKTU

Kiedy po raz pierwszy otworzono jej drzwi, wówczas nazywanej Międzynarodowym Pokazem
Ceramiki i Łazienki, istniały tylko trzy firmy: Porcelanosa, Venis i Gamadecor, ponieważ
pozostałe spółki Grupy nie zostały jeszcze utworzone. Targi te były pierwszym krokiem
na drodze, która doprowadziła do tego, że wydarzenie zorganizowane przez Porcelanosa
Grupo jest obecnie jednym z najważniejszych w branży na poziomie międzynarodowym.
W ciągu tych 25 lat powstały Systempool, L’Antic Colonial, Butech, Noken
i Urbatek, marki, które przyczyniły się do tego, że Porcelanosa Grupo, jest obecna
na pięciu kontynentach w ponad 1.000 zakładów. Umiędzynarodowienie Grupy i Targów
potwierdza 14.000 wizyt w edycji z 2018 roku, z czego 72% odpowiada zagranicznym
odwiedzającym z 80 krajów.
Ćwierć wieku później, innowacje i technologia ponownie wyznaczają drogę dzięki
innowacyjnym produktom i instalacjom, które ułatwiają proces produkcji. Wyróżnia się
odnowiona wystawa Porcelanosa, całkowicie zdigitalizowana, wyposażona w wirtualnego
asystenta ISA - Intelligent Surface Assistant, który wita gości w samych drzwiach salonu
wystawowego i pomaga im łączyć oraz wybierać produkty, prezentując jednocześnie
najnowsze propozycje. Drugą wielką nowością jest nowa fabryka powłok. Budowla
składająca się z 90.000 metrów kwadratowych, która stanie się najbardziej zaawansowaną
i wydajną fabryką ceramiczną na świecie. W ten sposób, Porcelanosa Grupo zwiększy
swoją produkcję o 25%, osiągając 8 milionów metrów kwadratowych powłoki rocznie.
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Jedną z gwiazd Targów
w 2018 roku, była
innowacyjna koncepcja
wystawy z wirtualnym
asystentem ISA, który
pozwala poznać preferencje
użytkownika i pomóc
w wyborze produktu
końcowego i jego możliwych
kombinacji. ISA ułatwia
także wybór elementów
ceramicznych, wysyłając
spersonalizowany katalog
drogą elektroniczną.
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Porcelanosa

Venis

Forest to nowa seria parkietu ceramicznego PAR-KER, jedynego produktu Grupo Porcelanosa
wykonanego w 95% z przetworzonego materiału. Celem jest zminimalizowanie wpływu emisji, ograniczenie ilości
odpadów i zwiększenie właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki wykorzystaniu przetworzonych
materiałów, w procesie produkcji uzyskuje się oszczędność sięgającą 40% emisji CO2.

Marka przedstawia nową powłokę Sydney, atrakcyjny i elegancki produkt, który tworzy
rysunki małych kołków i promieniuje określoną jasnością. Ponadto, umożliwia skupić uwagę w każdej przestrzeni.
Jest to zmaterializowane światło, które doskonale łączy się z gładkimi i monochromatycznymi
powłokami oraz posadzkami.

1
2

3

1
2

1. Dzięki swojej odporności, Forest (na zdjęciu, odcień
Klon) może być używany jako wykładzina podłogowa
i ścienna, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
ponieważ posiada antypoślizgowe wersje i zapewnia
dużą wytrzymałość na działanie zewnętrznych
czynników atmosferycznych. Zgodnie z tym założeniem,
nowa kolekcja Porcelanosa posiada niską porowatość,
która służy jako ochrona w wilgotnych pomieszczeniach,
takich jak łazienki i kuchnie.
2. Forest dostępny jest w dwóch formatach
(22 × 90 cm i 14,3 × 90 cm) oraz w odcieniach:
Naturalny, Klon, Popiół i Stal (na zdjęciu). Projekty,
które rzucają wyzwanie czasowi, dzięki lekkiemu
wykończeniu, które doskonale odzwierciedla słoje
i rysunki drewna.

56

1. Ceramiczna nawierzchnia Sydney Gold 33,3x100 cm od Venis, idealne metalowe wykończenie,
aby tworzyć przestrzenie, w których poszukiwany jest uprzemysłowiony charakter, i posadzka
Starwood Nebraska Coffee. Sydney ma format 33,3x100 cm z późniejszym ponownym
fugowaniem. Oznacza to, że fuga między małymi kołkami i spojenie części będzie podobne
(będzie mierzyć to samo), więc będzie naturalne i nie będzie widoczne połączenie między kawałkami.
2. Powłoka Sydney Pearls 33,3 × 100 cm oferuje błyszczące białe wykończenie,
przekazując czystość i harmonię.
3. Powłoka Sydney Silver 33.3x100 cm, posadzka Starwood Tanzania Nut 25x150 cm.
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Gamadecor

Krion® by Systempool

Kuchnia najnowszej generacji Carnival jest głównym bohaterem w Gamadecor. Jest to kuchnia
wykonana z najlepszych materiałów, zaprojektowana tak, aby nikt nie pozostał obojętny, kuchnia stworzona
dla zaspokojenia wszystkich codziennych potrzeb w wygodnej i eleganckiej przestrzeni. Do tego dochodzą
propozycje mebli łazienkowych o naturalnej inspiracji, takich jak model Mertens i Magma.

1

1. Kuchnia Carnival. Przody w rzeźbionym wykończeniu ze skóry dębowej. Drewno poddawane jest
obróbce, w której eliminuje się najdelikatniejsze włókna, co daje bardzo naturalny w dotyku efekt.
2. Kolekcja łazienkowa Mertens. Bohaterem jest zawieszony szklany blat, z zabezpieczeniami przeciw
zadrapaniom i odciskami palców, zwieńczony fazowaną ramą u dołu w dębie, która chowa podpory
do ściany. Poza tym, Mertens posiada lustro z niewidocznym schowkiem.
3. Kolekcja łazienkowa Magma. Wyróżnia się zlew wykonany w całości z naturalnego granitu.
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K-Life wchodzi na rynek. Opatentowana technologia KEAST, która za pomocą fotokatalizy, przekształca
powierzchnię w element, który aktywnie poprawia jakość powietrza, jest antybakteryjny i odporny
na plamy. Systempool stawia na kolekcje wykonane z nowej generacji kolorów i tekstur z Krion® Solid Surface
oraz autorskich projektów, takich jak kolumna prysznicowa Tono, we współpracy ze studiem Foster + Partners

2

1

3

2
3

1. Krion® prezentuje 16 nowych kolorów uzupełniających paletę chromatyczną firmy. Wśród nich znajduje się
seria Opale; cztery kolory, które wyznaczają trendy i umożliwiają podświetlenie materiału.
2. Deca rozszerza kolekcję ekranów Systempool z wytrzymałymi profilami aluminiowymi w kolorze matowego
srebra i hartowanego szkła zabezpieczającego o grubości 10 mm.
3. Seria Tono została rozszerzona o nową kolumnę we współpracy ze studiem Foster + Partners,
która wprowadza praktyczność i elegancję do całości.
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L’Antic Colonial

Butech

Range to nowa kolekcja z naturalnego drewna od L’Antic Colonial, składająca się z czterech różnych,
wielkoformatowych odniesień. Kolekcja przedstawia stare i zużyte wykończenie, uzyskane dzięki
śladom wykonanym w górnej warstwie. Niniejsze drewno dębowe ma widoczną zmianę tonalną, która jest
wyczuwalna jest w każdej listwie i podkreślona w jego węzłach.

Elewacja jest jednym z charakterystycznych elementów w każdym budynku, dlatego bardzo ważne są jej projekt
i wykonanie. Konieczne jest zastosowanie technologii, która pozwala na jej idealne umieszczenie i poleganie na wiodących
firmach w tego typu projektach. Butech posiada duże doświadczenie w opracowywaniu systemów
i realizacji projektów elewacyjnych, wykorzystując tak złożone materiały jak Airslate lub Krion®.

1. Elewacja tego domu na Majorce,
zaprojektowana przez studio jle
z Palma de Mallorca, obejmuje
duże okapy wykonane z Krion®,
zamocowane za pomocą systemu
budowlanego K-FIX od Butech.
2 i 3. Kolekcja profili dekoracyjnych
inspirowana czystym metalem,
idealnie pasuje do aranżacji wnętrz
za pomocą powłok inspirowanych
drewnem, kamieniem
lub cementem. Metaliczne linie
Pro-part Cast Copper (zdjęcie 2)
i Pro-part Cast Iron (zdjęcie 3),
wykonane z mosiądzu, łączą
się z szeroką gamą materiałów.

1
2
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Kolekcja Range jest prezentowana w dużym formacie 220x22 cm.
To naturalne drewno wyróżnia się różnorodnością faktur w swoich listwach
i ma powierzchnię o wyraźnym reliefie. Zainspirowana pracą dawnych
stolarzy, tekstura oferuje produkt o wyglądzie rękodzieła. Połączenie listew
tworzy ekskluzywny i sugestywny zestaw.
Na zdjęciu: Range 1L Alsacia.

3
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Noken

Urbatek

Czarny kolor, największy trend 2018 roku, jest idealny do nowych łazienek. Nowoczesny i klasyczny jednocześnie,
wszechstronny i elegancki. Noken Porcelanosa Bathrooms oferuje matowe czarne wykończenie
w bateriach. Ponowne odkrycie koncepcji odnowy biologicznej lub nowych mebli łazienkowych Lounge lub Nature
jest już znakiem rozpoznawczym firmy pioniera w dziedzinie najnowocześniejszych technologii.

Wyjątkowo cienka porcelanowa kamionka, sygnatura firmy, maksymalizuje jej możliwości w tej nowej edycji wystawy,
zwiększając dostępne wykończenia i grubości. Ze względu na swoją innowacyjność, duży format i minimalną
grubość, XLight od Urbatek jest odniesieniem w projektach o dużych wymaganiach, osiągających doskonałość
w powłokach, posadzkach i fasadach, które dążą do ciągłego wykończenia.

3
4

1
2

1
2

3

Firma Noken wprowadza nową globalną koncepcję „Noken Professional”,
w której można już znaleźć szeroki zakres usług i wsparcia technicznego.
Noken Professional obejmuje programy audiowizualne i szkoleniowe na
wszystkich etapach procesu.
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1. Meble Lounge. Nowy design i wykończenie w kolorze ciemnoniebieskim dla
mebli z kolekcji Simone Micheli. Styl i charakter dla wyrafinowanych łazienek.
2. Noken Porcelanosa Bathrooms potwierdza swoją inwestycję w wellness
dzięki nowemu sprzętowi elektronicznemu do wanien z hydromasażem:
chromoterapii, aromaterapii i muzykoterapii.
3. Matowe czarne wykończenie. Styl i nowoczesność dociera do łazienki
wraz z nowymi wykończeniami do baterii umywalek i pryszniców Round.
4. Seria Nature. Skandynawska esencja w szafce i lustrze o dużej
praktyczności oraz pojemności.

1. Kolekcja Arcan Dark 120x250 cm. Rozwój technologiczny umożliwił
metaliczne wykończenie z bogatymi i różnorodnymi fakturami.
2. Kolekcja Haven Bone Nature 120x250 cm i 120x120 cm. Elegancki marmur
z charakterystycznym trawertynem, który przeplata beżowe
i kremowe odcienie.
3. Nawierzchnia XLight Liem Grey Polished 120x250 cm.
63

ISA, rewolucyjny asystent
wirtualny firmy Porcelanosa,
przybliża użytkownika
do przyszłości. W wyniku
strategii połączenia
najnowocześniejszych
technologii i funkcjonalności
usług, ISA zmieni sposób
zbliżania się i wybierania
różnych materiałów
i elementów.

I SA
INTELLIGENT

SURFACE

A S S I S TA N T

Z okazji XXV Międzynarodowej Wystawy Światowej Architektury
i Projektu Wnętrz, firma Porcelanosa dokonała
jednej z najważniejszych reform w zakresie swojego salonu
wystawowego w ostatnich latach. Gruntowna
reforma, która posiada technologię i funkcjonalność
jako podstawowe filary.

64

C

uldeSac, to kreatywna i strategiczna firma
konsultingowa, która była odpowiedzialna za
zaprojektowanie nowej koncepcji wystawy, dostosowując
struktury i ekspozytory, a nawet tworząc nowe trasy
dla odwiedzających. Wszystko po to, aby osiągnąć
wyjątkowe doświadczenie u użytkownika.
Trzy duże ekrany witają gości od momentu, gdy
wchodzą oni na wystawę. Pierwszy służy jako prezentacja
ISA - Intelligent Surface Assistant - i pokazuje wywiady
z osobistościami związanymi ze światem architektury,
hotelarstwa lub projektu, takimi jak Julio Touza lub Quique

Dacosta. Mówi się w nich o doświadczeniach tych
współpracowników z produktami Porcelanosa i o ich
stosowaniu w odpowiednich dziedzinach.
Na dwóch pozostałych ekranach można zobaczyć
inspirujące filmy o Ston-ker, Par-ker i kolejnej nowości
na ten 2018 rok: połączeniu White & Colours.
Jeśli chodzi o samą wystawę, to jest ona podzielona
na trzy przestrzenie Klubu Towarzyskiego, odtworzone,
aby pokazać wszystkie nowości firmy: Meeting Point,
Business Club i Private Lounge. Obok nich znajduje się
strefa Par-ker, która zaprasza do odkrycia wszystkich
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kolekcji ceramicznego parkietu
obok nowych serii Delaware i
Forest. Niektóre materiały, które
można zobaczyć w symulatorze 3D
za pomocą okularów VR, można
używać w mieszkaniu, zmieniając
podłogę wszystkich pomieszczeń za
pomocą różnych modeli Par-ker.
Wizyta kończy się w nowej
zautomatyzowanej bibliotece
ceramicznej, w której ISA pomoże
klientom Porcelanosa w wyborze
wszystkich swoich materiałów,
w oparciu o ich preferencje
i doświadczenia zarejestrowane
na wystawie.

Regulowana bransoletka,
która może zarejestrować
wszystkie preferencje
podczas wizyty.
Zautomatyzowana biblioteka
ceramiczna, ekrany dotykowe
i możliwość dowolnego
połączenia materiałów, a
nawet dodawania nowych
opcji. Technologia ISA
pochodzi od Porcelanosa
i służy temu, aby użytkownik
przeżył niepowtarzalne
doświadczenie, zanurzenie
w świecie wysokiej
technologii stosowanej do
najlepszych produktów
i materiałów ceramicznych
na świecie.
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W SERCU PORCELANOSA
ISA - Intelligent Surface
Assistant - to nowy wirtualny
asystent firmy Porcelanosa,
który jest w stanie zarejestrować
preferencje dotyczące materiałów
eksponowanych w salonie
wystawowym firmy, a następnie
wejść w interakcję z użytkownikiem.
Działa on za pomocą bransoletek,
które odwiedzający otrzymuje na
początku swojej wizyty, i które
zachowują informacje o jego
preferencjach. Po uruchomieniu
urządzenia, klient musi, po prostu,
przybliżyć bransoletkę do „totemu”
pożądanego materiału.
W ten sposób, ISA zapisuje i analizuje jego wybór, a
następnie przedstawia swoje wnioski.
Po zakończeniu wizyty, klient uzyskuje dostęp do
zautomatyzowanej biblioteki ceramicznej, w której wita
go ISA. Wrzucane są tam wszystkie produkty, które
najbardziej się spodobały, proponując jednocześnie
kombinacje materiałów lub nawet alternatywne produkty.
Tace modeli oświetlane są w celu ułatwienia ich lokalizacji
i są one wyświetlane na ekranach dotykowych wraz z ich
arkuszem technicznym. Wszystko to w celu ułatwienia
wyboru materiałów i osiągnięcia naprawdę wyjątkowego
doświadczenia przez klienta.
Na zakończenie, ISA żegna użytkownika, wysyłając
mu pocztą elektroniczną dopasowany do jego
potrzeb, kompletny katalog zgodny z jego preferencjami.
Asystent, który pomoże poznać możliwości świata
Porcelanosa. /
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SUITOPÍA SOL I MAR SUITES HOTEL

Projekt
z widokami
Hotel, ze swoją imponującą
i innowacyjną obecnością, gdzie
projekt jest dostrzegalny w każdym
zakątku, jest nowym sposobem
na zrozumienie rozrywki. Pasja,
dobry gust i nowoczesność są jego
cechami charakterystycznymi.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY
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Skybar (powyżej) znajduje
się na 29-tym piętrze
hotelu i oferuje najlepsze
widoki na zatokę Calpe i
wspaniałą skałę Ifach. Góra,
o 332 m wysokości, jest
wielkim klejnotem Parku
Narodowego położonego na
północy prowincji Alicante.
W przedpokoju (powyżej
tych linii) zastosowano
nawierzchnię Concrete
Grey Nature od Urbatek,
w wersji wielkoformatowej
o wymiarach 100×30 cm,
osiągając jednorodność
i elegancję.
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W przypadku Lobby Bar, na ilustracjach po prawej stronie, duży efekt wizualny był
poszukiwany przez jedną z najbardziej błyszczących mozaik od L’Antic Colonial,
Metal Bronze 3D Cubes. Ta metaliczna mozaika w kolorze miedzi osiąga ogromną
jasność dzięki zawartości jasnych płytek. W pomieszczeniu tym, postanowiono
połączyć elegancję brązu z dominującym wykończeniem z białego marmuru na
ścianach. Do podłogi całego holu zdecydowaliśmy się użyć nawierzchni z winylu, która
gwarantuje maksymalną wytrzymałość i trwałość, biorąc pod uwagę, że jest to jedno
z najczęściej uczęszczanych miejsc w całym hotelu

N
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a pierwszy rzut oka wyróżnia się doskonałość jego
projektu wnętrz i materiały nadające mu kształt. Jest to
dyskretny luksus, gwarantowany dzięki metalowi, który jest
wielką gwiazdą jego wykończeń.
Można łatwo zauważyć, że Xavier Pastor, odpowiedzialny
za projekt, zwrócił szczególną uwagę na szczegóły,
zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, których jest wiele. Hotel w Calpe,
w Alicante, posiada trzy sale rozrywki dla dzieci,
wyposażone w najnowszą technologię, m.in., mobilną
platformę wirtualnej rzeczywistości; cztery baseny
tematyczne; restaurację; bar przy basenie; Sky Lounge
Bar na 29-tym piętrze, skąd roztacza się fantastyczna
panorama; siłownię i garaż podziemny. Do tego musimy
dodać strefę spa, z jego Thalasso Spa, sauną, wanną
do hydroterapii, kabinami zabiegowymi itd.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że projektant wnętrz
miał dużo pracy i, oczywiście, wykonał ją z pasją.

Dobrym przykładem tego jest Lobby Bar: hotel ma wiele
do powiedzenia, ale nie wszystko jest się w stanie opisać
słowami i dlatego Xavier Pastor użył efektu wizualnego.
Osiągnął on to dzięki jaśniejszym mozaikom Metal Bronze
3D Cubes od L’Antic Colonial, które dzięki miedzianemu
tonowi osiągają efekt dużej jasności, poprzez zawartość
jasnych płytek. Projektant wnętrz połączył ten brązowy akcent
z dominującym białym marmurowym wykończeniem ścian
i trwałej oraz wytrzymałej wykładziny winylowej, niezbędnej
dla jednej z najbardziej ruchliwych przestrzeni
w hotelu. Coś, co również wziął pod uwagę w hallu, używając
powłoki Concrete Grey Nature od Urbatek, to fakt, że jest
ona nie do pokonania dla nieskończonej ilości kroków.
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Poniżej, okładzina środkowej ściany pokoi, na której znajduje się wezgłowie łóżka,
to wyrafinowany Linkfloor Wall Contract Zinc firmy L’Antic Colonial,
w połączeniu z różnymi jasnymi tonami, takimi jak niebieski, brązowy lub różowy. Zarówno podłoga, jak
i okładzina ścian pokoi pochodzi z kolekcji Dover Caliza od Porcelanosa w kształcie kwadratu.
Na drugiej stronie, łazienka z okładziną z kolekcji Belice Caliza, również od Porcelanosa,
z wyposażeniem roku z serii Hotels od Noken. Łazienki we wspólnych pomieszczeniach posiadają
okładzinę Gravity Aluminium Hexagon od L’Antic Colonial, w odcieniach Gold dla mężczyzn
(po lewej) i Rose Gold dla kobiet (po prawej). Okładziny łazienek we wspólnych pomieszczeniach
pochodzą z kolekcji Jersey Mix od Porcelanosa w formacie prostokątnym, 31,6x90 cm.
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Jeśli chodzi o pokoje - 200 apartamentów o powierzchni
75 m² i 32 pokoje, wszystkie ze spektakularnym
widokiem na Morze Śródziemne - wyróżnia się szczególny
nastrój każdego z nich. W tym celu, Pastor, na centralnej
ścianie z wezgłowiem łóżka użył wyrafinowanej
i wszechstronnej okładziny Linkfloor Wall Contract Zinc
od L’Antic Colonial, która w połączeniu z niebieskim,
beżowym lub różowym kolorem, w jasnych tonach,
tworzy niepowtarzalną atmosferę w każdej sypialni.
W przeciwieństwie do eleganckiego dynamizmu Linkfloor
i w zabawnej harmonii, użył kolekcję Dover Caliza
od Porcelanosa w kwadratowym kształcie, na posadzkę
i okładzinę ścian pokoi, zapewniając niepowtarzalny
i neutralny dla środowiska naturalnego wygląd. Jeśli
chodzi o łazienki, zarówno te w sypialniach, jak i w
pomieszczeniach ogólnodostępnych, należy podkreślić
wyróżniający się awangardowy design i funkcjonalność.
W celu otoczenia ich intymną i delikatną atmosferą, paleta
kolorów mozaiki Gravity Aluminium Hexagon
od L’Antic Colonial posiada trzy odcienie metaliczne.

Hotel Suitopía Sol y Mar Suites w Calpe, poza urokiem
architektonicznym, cieszy się doskonałą lokalizacją
w centrum miasta, zaledwie 50 metrów od plaży Arenal,
dzięki czemu można zapomnieć o samochodzie, a jeśli
lubimy spacerować, park przyrody Peñón de Ifach jest
oddalony zaledwie o 2,2 km. Otwarty w maju 2017 roku,
ten czterogwiazdkowy hotel jest idealny dla par i na
rodzinne wakacje. Posiada on przestrzenie i pomieszczenia
na tyle duże, aby każdy z odwiedzających mógł tu czytać,
bawić, kąpać, relaksować lub rozpieszczać się.
Mówimy o innowacyjnym, prostym i dynamicznym
zakwaterowaniu. Trzy niezaprzeczalne cechy, które
charakteryzują materiały, które zostały użyte i które oferują
komfort oraz jakość jego klientom. /
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Specjalnie
z Francji

Kreatywna
elegancja
Trzy firmy zajmujące się architekturą
i projektowaniem wnętrz, które z Paryża
rozwijają swoje kreatywne pomysły na całym
świecie. Eksportują francuski savoir faire,
a zwłaszcza ten, który umiał zachować
esencję tego co wykwintne we współczesny
sposób. Pierre-Yves Rochon,
Marc Hertrich i Nicolas Adnet
(Studio MHNA), i Oscar Ono (Maison
Numéro 20) znaleźli trudną równowagę
pomiędzy technologią, nowymi
materiałami, zrównoważonym rozwojem
oraz gustem dla luksusu i jakości.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA

1. Dekoracyjny element
we wspaniałym hotelu
Four Seasons Megève we
francuskich Alpach.
2. Luksus staje się
rzeczywistością w otoczeniu
hotelu Mövenpick Hotel
Mansour Eddahbi
w Marrakeszu, Maroko.
3. Współczesna elegancja
w zakątku hotelu
La Bourdonnais w Paryżu.
Zdjęcie autorstwa Matthieu
Salvaing / KJS Architecture.

1

PIERRE-YVES ROCHON
„Nagrody, które otrzymaliśmy, od lat są impulsem
do kontynuowania tej samej linii, stylistycznego
sposobu pracy opartego na doświadczeniu, naszym i tego,
kto cieszy się później przestrzeniami.”
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2

MARC HERTRICH I NICOLAS ADNET
„Uważamy się za artystów, którzy opowiadają historie
na całym świecie o uzdrowiskach, hotelach, rezydencjach,
sklepach..., w których interweniujemy lub tworzymy
z niczego. Każde dzieło jest scenariuszem,
który projektujemy, aby przekazywało emocje i inne
narracje, które generuje w nim życie.”

3

OSCAR ONO
„Kombinacje surowców i szlachetnych materiałów
są prawdopodobnie kolejną z tajemnic domu.
Mieszanki drewna i masy perłowej, złota, srebra i brązu,
złocone lakiery lub pokost, doskonale nadają
się do szczegółów, które wzmacniają i nadają charakter.”
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Pierre-Yves Rochon
Firma Pierre-Yves Rochon jest synonimem autentyczności,
jakości i kunsztu. Deklarują to otwarcie w każdym ze swoich
komunikatów i manifestacji, popartych ich długą i intensywną
pracą w świecie architektury i projektowania wnętrz.
Od 1979 roku, ich prace na całym świecie szukają rozwiązań
skupionych na wyrafinowanym, komfortowym i ciepłym
otoczeniu, które nadają prestiżu wysokiemu i klasycznemu
wizerunkowi. Ponadczasowe i wyrafinowane prace.
Hotele są jedną z ich najlepszych specjalności: „Nagrody,
które otrzymaliśmy, od lat są impulsem do kontynuowania
tej samej linii, stylistycznego sposobu pracy opartego
na doświadczeniu, naszym i tego, kto cieszy się później
przestrzeniami, które tworzymy.”
Do ich najbardziej znanych dzieł należą hotel Four Seasons,
Ritz-Carlton, Waldorf
Astoria, Fairmont, St. Regis,
Peninsula, Shangri-La, Sofitel,
InterContinental i liczne
butikowe hotele, takie jak
Keppler w Paryżu czy Furnas
na Azorach. Otrzymali oni
wiele nagród w swojej karierze,
najnowsze z nich to Hospitality
Design’s Platinum Circle lub
Most Influential Hotel Designer,
przyznawane przez Asia Pacific
Hotel Design Association
w roku 2015, lub Designer
of the Year, przyznawane przez
instytucję Boutique Design w roku 2012. Studio zdobyło także
prestiżową nagrodę Outstanding Contribution Award podczas
rozdania nagród European Hotel Design Awards.
Innymi obszarami ich działania są restauracje; stworzyli
otoczenia dla najlepszych szefów kuchni na świecie, wśród
których znajdują się Joël Robuchon, Alain Ducasse lub
Paul Bocuse. „Każdy szczegół ma znaczenie w odczuciach,
jakie wywołuje doświadczenie kulinarne, szczególnie wśród
tych mistrzów kuchni. To wielkie wyzwanie, nad którym
z przyjemnością pracujemy indywidualnie, z każdą z osób
zaangażowanych w projekty.”
Biura Pierre-Yves Rochon podzielone są między Paryżem
i Chicago, ale współpracują ze sobą dla każdego
klienta. Zespoły tworzone są przez specjalistów z różnych
dziedzin, aby zagwarantować każdy aspekt procesów
planowania i projektowania.
„Każdy z projektów pracy jest inny, dostosowujemy się
do każdej intencji, do każdej chwili i miejsca; to, co się
nie zmienia, to duch poszukiwania różnicy i doskonałości.
Francuska kultura luksusu zakłada posiadanie wiedzy
z odwieczną pretensją do osiągnięcia wzniosłości.”
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, element Suite 301
hotelu Four Seasons
George V w Paryżu.
Zdjęcie Grégoire Gardette.
Apartament typu Suite
z balkonem w hotelu Waldorf
Astoria Beverly Hills.
Zdjęcie autorstwa Jana
Schuenke.
Lobby w hotelu Four
Seasons George V.
Zdjęcie: Richard Waite.
Basen w spa w hotelu
Four Seasons Megeve we
francuskich Alpach.
Taras jednej z restauracji
tego samego hotelu.
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Marc Hertrich i Nicolas Adnet Studio MHNA
W kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek
zegara, jeden z pokoi hotelu
Mövenpick Mansour Eddahbi,
w Marrakeszu.
Hol w hotelu Sofitel we
Frankfurcie.
Jeden z luksusowych
apartamentów w hotelu
Mövenpick Mansour Eddahbi
w Marrakeszu, z materiałami
z Grupo Porcelanosa.
Wyróżniają się na pierwszym
planie wanna Systempool
i krany Noken.
Element salonu w hotelu
Sofitel we Frankfurcie.

Zdjęcie: Francis Amiand.

Dwadzieścia lat płodnej pracy jest filarem sukcesu
Nicolasa Adneta i Marca Hertricha, Studio MHNA, którzy
tworzą scenariusze i rozwijają przestrzenie z poszanowaniem
historii i opowieści, które leżą u podstaw każdego miejsca
i każdego klienta.
Marc pochodzi z rodziny pięciu pokoleń rzemieślników
i projektantów, którzy przywiązują dużą wagę do materiałów,
koloru, harmonii przestrzeni i sposobów krzyżowania się
wszystkich elementów. Po zakończeniu szkoły, pracował
on w pracowni architektonicznej Michela Boyera, gdzie
ukształtowane zostało jego ciekawe i twórcze spojrzenie.
Wystrój wnętrz hotelu Richemond w Genewie był jego
pierwszym wejściem w świat luksusu.
Nicolas jest samoukiem, który pasjonuje się elegancją
i koncepcją prestiżu.
Współpracował z Lanvinem
i stylistycznie usadowił
się bardzo blisko Yves Saint
Laurenta, którego uważa
za wzór.
Marc i Nicolas przez lata
określani byli jako odkrywcy
luksusu poprzez swoje
laboratoria pomysłów, aby
odkryć otoczenia
i tworzyć meble, oświetlenie,
funkcjonalność i swój
osobisty akcent, poezję.
„Uważamy się za artystów,
którzy opowiadają historie na
całym świecie o uzdrowiskach,
hotelach, rezydencjach,
sklepach..., w których interweniujemy lub tworzymy z niczego.
Każde dzieło jest scenariuszem, który projektujemy, aby
przekazywało emocje i inne narracje, które generuje w nim
życie.” - deklarują.
Jeśli istnieje coś, co znajduje się w powietrzu każdego
z ich dzieł, to jest to duch francuski i przybliżenie się do haute
couture, dzieło wykonane na miarę, przemyślane i określone.
W maju zaprezentowali swoje najnowsze dzieło, Paris
Élysées Club, klasyczny klub gier, w starym stylu i całkowicie
ponadczasowym stylu. Jednym z ich najnowszych dzieł jest
Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi w Marrakeszu, renowacja
503 pokoi i pomieszczeń wspólnych, w których współpracowali
ze znaną architekt krajobrazu Madison Cox. Kolejnym ich
wybitnym dziełem z roku 2017 jest hotel Swiss Night by
Fassbind, w którym eksperymentowali z kolorem, kształtami
i poczuciem humoru.
Imponująca jest ilość prac w toku na wszystkich
kontynentach. Kolejne inauguracje to, między innymi: Hotel
Astor w Paryżu, Opera Hotel we Frankfurcie, Kempisnki Hotel
Fleuve Congo, Club Med w Chengde w Chinach itd.
W 2016 r., wydawnictwo Fonds de France opublikowało
książkę ze zdjęciami najważniejszych ich dzieł. Marc Hertrich,
Nicolas Adnet; des univers inspirés jest to coffee table book,
w której autorka, Brigitte Fitoussi, rozmawia z twórcami
i ukazuje ich pasje oraz najlepsze przestrzenie.
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Oscar Ono Maison Numéro 20
Maison Numéro 20 jest nowym studio dekoracji i projektu
wnętrz paryskiego projektanta Oscara Ono, pseudonim Oscar
Lucien, młodego talentu urodzonego w Tulonie, który łączy
w swoich interwencjach całą barokową esencję francuskiej
dekoracji, teatralne znaczenie od klasyki, harmonii świateł i
cieni, z materiałami o najwyższej jakości i wyrafinowaniu.
Studiował ekonomię, a następnie historię sztuki w Lyon,
dopóki nie dostał się do École du Louvre w Paryżu, aby
wyspecjalizować się w sztuce starożytnej.
„Możemy mówić o teatralnym, eklektycznym i nowoczesnym
stylu, osobistym guście do równowagi odcieni (czarnego,
węglowego, ciemnoszarego, czerwieni i miedzi), gdzie ogromne
znaczenie odgrywa szlachetność wybranych materiałów i
jakościowe wykończenia, zawsze z poczuciem humoru i
fantazją.”
Oscar Lucien stał się
znany dzięki swojej pracy
z drewnianymi podłogami,
parkietami wykonanymi z
naturalnego drewna. Za
pomocą tego materiału
najwyższej jakości i
wszechstronności, któremu
nadaje zaskakujące kształty,
wykonał on prace w barze Time
Capsule.
„Wśród moich stałych
inspiracji znajdują się
światłocień Vermeera czy
La Tour, a nawet więcej,
dramatyczny i tajemniczy
wszechświat, który zbliża
do Caravaggio. Drewno
jest jednym z moich
eksperymentalnych materiałów;
staram się je formować, nadać mu kształt i sprawiać, aby
stanowiło część ciepłej i wyrafinowanej atmosfery.”
Les Jardins du Pont Neuf (Paryż), hotel Le Marquis Eiffel
(Paryż), Les Aiglons (Chamonix) lub Burdigala (Bordeaux) to
tylko niektóre z jego najbardziej znanych i podziwianych dzieł
dekoracyjnych.
„Kombinacje surowców i szlachetnych materiałów są
prawdopodobnie kolejną z tajemnic domu. Mieszanki drewna i
masy perłowej, złota, srebra i brązu, złocone lakiery lub pokost,
doskonale nadają się do szczegółów, które wzmacniają i nadają
charakter.”
Książka, która podsumowuje karierę i pokazuje zarys jego
pomysłów to À l’école de Oscar Ono, opublikowana przez
Éditions du Chêne (2012), gdzie rozważa on o szlachetności
tego co klasyczne i ponadczasowe, o jakości i wszechświecie
otaczających nas przestrzeni, które warunkują przyszłość i
ducha w naszych życiowych doświadczeń. /
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, sztuka i aranżacja
wnętrz w the Apartment,
w Londynie.
Element baru w restauracji
Les Jardins du Pont Neuf,
nad Sekwaną.
Współczesne luksusowe
otoczenie w prywatnym
mieszkaniu w Paryżu.
Salon wystawowy Oscara
Ono w Paryżu.
Wszystkie zdjęcia są
autorstwa Matthieu Salvaing /
KJS Architecture.
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HUERTA DE LAS PALMERAS

Palmy, od których wywodzi się
nazwa niniejszej przestrzeni
do organizacji uroczystości,
dominują we francuskim ogrodzie
z piaszczystą powierzchnią
charakterystyczną dla tych
znajdujących się na południu
Hiszpanii hacjend. Zabudowany
teren o powierzchni 1.474 m2
znajduje się na południu Sewilli
i przeznaczony jest do organizacji
imprez. Nowo wybudowany
budynek ma poziomą, przeszkloną
konstrukcję, aby zwiększyć
powierzchnię, utrzymując integrację
w całej hacjendzie, ale z własną
silną osobowością.

Szacunek i integracja

Dom pałacowy z początku XX wieku, w Sewilli, odnowiony przez pracownię
Tousidonis Anisi. Całość staje się przestrzenią przeznaczoną na organizowanie
uroczystości dzięki stworzeniu nowego, przeźroczystego i przeszklonego
obiektu obok głównego budynku, o dużej powierzchni i z widokami na ogród.
Projekt, rozwój i wykonanie oddziaływują w minimalny sposób.
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Tekst: JAIME ESTÉVEZ Zdjęcia: FERNANDO GUERRA
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Nowy pawilon, wraz z
oryginalnymi budynkami,
zachowuje osobowość,
którą wzmacniają aluminiowe
zamknięcia, przeszklenia
i 1200 m2, które zostały
wykorzystane w posadzce
Cascais Beige,
59,6 x 120 cm, od Venis.

P

racownia architektoniczna Tousidonis Anisi w Sewilli
szanuje wizerunek pierwotnego domu, pochodzącego z
pierwszej połowy ubiegłego wieku. Od momentu swojego
powstania, hacjenda ta była wykorzystywana jako dom
rodzinny. Interwencja zespołu kierowanego przez Anisi
zmniejsza się, ograniczając do ujednolicenia niektórych
małych pomieszczeń, aby osiągnąć większe powierzchnie,
lepiej przystosowane do swojej nowej roli jako miejsca
na organizowanie uroczystości. Niektóre budowle, które
dodawane były przez lata, zostały wyeliminowane.
Jednym z podstawowych punktów obecnego projektu
było to, że podczas rozbudowy nie stworzono nowych
przestrzeni, które stapiają się z tymi istniejącymi. Dodatek
uzupełnia i reformuje, ale nie konkuruje z pierwotną istotą.
W tym celu, ustawiono jedną przestrzeń, na jednym
piętrze, na drugiej pozycji, oddzieloną i nie przyłączoną, z
geometrią czystych linii i bardzo neutralną materialnością,
z oszklonymi trzema z jej stron, aby wprowadzić ogród
optycznie do jej wnętrza. Na strukturze pawilonu, ze
studia Tousidonis Anisi wyjaśniają: „Podczas podnoszenia
poziomej płaszczyzny, która oddali nas od podłoża, ziemi,
szukamy prawdziwego gestu powstania, ostatecznego
momentu, który prowadzi do procesu budowlanego...
Chcemy dotrzeć do tego, co ogólne, uniwersalne, ale
wrażliwe na specyficzne warunki tego miejsca. Jego część
należy do ziemi (ponieważ stworzyliśmy betonową piwnicę,
gdzie znajdują się pomieszczenia budynku) i rośnie tworząc
podium, gdzie znajduje się salon główny, którego posadzka
została wykonana z materiałów Venis”. /
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Rewolucyjny materiał,
który oczyszcza powietrze
Jego właściwości poprawiają jakość życia ludzi,
dzięki właściwościom antybakteryjnym, eliminacji produktów chemicznych
i jego łatwemu czyszczeniu. To K·Life.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY Zdjęcia: ALEX DEL RÍO / HOYOYO VISUAL LAB / LOPE MATIAS
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Rita Gasalla i jej firma
Galöw są odpowiedzialne
za przebudowę holu
hotelu Puerta América
w Madrycie, gdzie użyto
rewolucyjny kompaktowy
minerał Krion® K·Life
z Grupo Porcelanosa. Jest
to monolityczny element
zajmujący trzy strony recepcji,
rozciągający się na wysokość
3,35 metra i szerokość
27 metrów. Blat i przód
szuflad wewnątrz recepcji,
również wykonane są
z Krion®, ale w tym
przypadku z 6509 Moai
z serii Colors.
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Do nowych właściwości
materiału Krion®, który
został użyty na innych
powierzchniach hotelu, należy
dodać nowe właściwości
Krion® Eco-Active Solid
Technology (KEAST),
zwanego K·Life, który
został użyty w hotelu Puerta
América w Madrycie. Krion®
został również zastosowany
w innych miejscach
w hotelu, takich jak
blaty w The Observatory,
barze z tarasem na
najwyższym piętrze.

Jeden metr kwadratowy
K·Life może zneutralizować
do 0,5 kg NOx rocznie.

K

RION® Eco-Active Solid Technology (KEAST)
nadchodzi z pełną parą. Najnowsza innowacja od
Porcelanosa Grupo, nazwana K·Life i stworzona
dzięki niespotykanej wcześniej na świecie technologii
Solid Surface.
Do doskonałych właściwości KRION®, KEAST
dodaje cztery nowe funkcje, które sprawiają, że jest
to wyjątkowy materiał, który zrewolucjonizuje jakość
życia zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i w
naszych domach: oczyszczanie powietrza, właściwości
antybakteryjne, eliminacja produktów chemicznych i
łatwe czyszczenie. Niniejszy materiał,
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w którym zastosowano wysoką technologię, wykorzystuje
koncepcję fotokatalizy i w kontakcie ze światłem, jego
właściwości są aktywowane i zdolne do neutralizacji
szkodliwych zanieczyszczeń, którymi oddychamy.
Zwłaszcza w miastach. Zewnętrzni eksperci szacują,
że 1 m2 jest w stanie zneutralizować do 0,5 kg NOx
rocznie, gdzie pojazd wydziela 1kg rocznie (emisje diesel
Euro-6 przez pojazd napędowy, przy 12.000 km rocznie)
i posiada właściwości antybakteryjne, ponieważ hamuje
aktywność bakterii, gdy stykają się z powierzchnią, tak,
że neutralizowana jest duża ilość związków szkodliwych
dla zdrowia, takich jak pestycydy.
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Jego właściwości są stabilne
i trwałe, ponieważ aktywatory obecne w materiale
są fotokatalizatorami procesu.

Po prawej, recepcja
Laboratorium
Ortodontycznego Ortoplus,
w Maladze. Poniżej, po
prawej, kreatywny zespół
Huuun zastosował Krion®
K·Life w projekcie sklepu
Gasparina w Castellón.
Poniżej, w łazienkach hotelu
Vincci Soma w Madrycie
można znaleźć Krion® K·Life
na nawierzchniach i blacie.
W łazienkach znajduje się
umywalka Modul On Top
od Krion® Bath.
Na innej stronie, architekt
wnętrz, Javier Anibal García,
zastosował K·Life w projekcie
stacji w Valdesquí.

Oczyszczanie cieczy i brudu odbywa się łatwiej bez
użycia detergentów. Szczególnie ważne jest wspomnieć,
że korzyści są stabilne i trwałe, ponieważ aktywatory
obecne w materiale są fotokatalizatorami procesu.
Zaangażowanie w transparencję KRION® zostało
potwierdzone przez organ zewnętrzny za pomocą
deklaracji zdrowego produktu (HPD), co dowodzi,
że KRION® nie zawiera żadnych substancji
niebezpiecznych dla konsumentów. Do tego wszystkiego
musimy dodać wewnętrzne i projektowe właściwości
KRION®, materiału termokurczliwego, podświetlanego,
ognioodpornego i którego połączenia są niedostrzegalne.
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Jest to materiał popularny w hotelach, sklepach,
przestrzeniach publicznych i prywatnych na całym
świecie; klienci, inwestorzy i architekci korzystają
z oferty wartości dostarczonej przez nasz materiał.
Wyróżniająca się zrównoważona polityka firmy
KRION® K·Life poświadczona jest przez ekoetykietę
typu III. Kwantyfikowana i weryfikowalna informacja
dostępna jest w Deklaracji Środowiskowego Produktu.
K·Life jest mocno zaangażowany w poprawę stanu
środowiska.
KRION® Eco-Active Solid Technology® jest krokiem
Porcelanosa Grupo w kierunku przyszłości. /
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GRAND DESIGNS, CHANNEL 4, UK

Orientalne
wyrafinowanie

Niniejszy dom, znajdujący się w Wielkiej Brytanii, łączy
w sobie szacunek dla natury i delikatny oraz
tradycyjny japoński akcent swojego właściciela. Łazienki
przekazują elegancję w harmonii z otoczeniem.
Tekst: BETTINA DUBCOVSKY

Projekt tego domu oddycha
japońskim stylem.
Jego integracja z otoczeniem
jest absolutna. Aby wzmocnić
konserwatorskie przesłanie
obrazu, wybrano trwałe
materiały charakteryzujące się
szacunkiem dla przyrody.
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J

apońska inspiracja tego domu jednorodzinnego
ma wyjątkowy wpływ na jego projekt, aby rzucać
wyzwanie konwencjom. Jego szczególny charakter
sprawił, że stał się bohaterem jednego z odcinków
Grand Designs, programu telewizyjnego prowadzonego
przez Kevina McClouda i popularnego w Wielkiej
Brytanii dzięki oryginalnym dziełom architektonicznym
i projektom mieszkań, które pojawiają się w jego
odcinkach. South Hertfordshire to projekt o orientalnej
osobowości, położony w naturalnej przestrzeni
w Wielkiej Brytanii.
W projekcie tego domu podjęto próbę
odzwierciedlenia osobowości jego właścicieli, Chrisa
i Kayo. Położony na południu hrabstwa Hertfordshire,
wyróżnia się budową swoich łazienek, które szukają
równowagi, harmonii oraz eleganckiego i spokojnego
projektu, który oddycha się również w pozostałych
przestrzeniach. Dla małżeństwa, istotne było zachowanie
szacunku dla natury z delikatnym, tradycyjnym,
japońskim akcentem, wkładem Kayo, jego właścicielki.
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Piękno domu oparte jest na jego integralnym,
organicznym i awangardowym projekcie, zrównoważonym
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - jednym z jego
zamiarów było to, aby wewnętrzna i zewnętrzna strona
budynku były takie same i pokazywały tę samą
esencję - i, ze względu na użyte materiały naturalne, które
osiągnęły subtelne wyrafinowanie z orientalnymi klimatami.
W łazienkach wyróżnia się podłoga z Ascot Arce od
Porcelanosa, która dzięki swojej ponadczasowej elegancji
przekazuje światło i czystość linii poszukiwanych przez
właścicieli. Do tej powłoki dodano baterie Noken i Irta do
wanny Novak, a także toaletę ścienną Arquitect.
Jest to dom rodziny wielodzietnej, dlatego wybrano
produkty Porcelanosa, również ze względu na ich jakość,
naturalność i styl, a także trwałość, odporność i łatwą
konserwację.
Dom otwiera się na ogród poprzez duże okna, które
pozwalają na wejście naturalnego światła do wewnątrz
i łączą wnętrze z zewnętrzną naturą zielonego
wszechświata, który łączy się z wybranymi materiałami
szlachetnymi, takimi jak naturalne drewno i kamień.
Dzięki pracy Sophii Borkowskiej, projektanta wnętrz firmy
Porcelanosa w południowo-wschodniej Anglii, materiały
te harmonizują z resztą całości. Projektantka jest twórcą
głównej łazienki, pokoju rodzinnego i trzech łazienek
w pokoju dziecinnym. Koneserka Japonii i jej kultury, miała
okazję podróżować do Japonii, aby z większą znajomością
kultury tego kraju, zaprojektować projekt architektoniczny
charakteryzujący się tak zaakcentowanymi cechami.
Jedna z koncepcji uwzględnionych w tym projekcie
polegała na zebraniu istoty zewnętrznej przestrzeni w celu
wzmocnienia i zrównoważenia przestrzeni wewnętrznych.
Wróciła z Japonii, doskonale rozumiejąc, czego szukała
właścicielka domu. „Ten projekt był dla mnie nie tylko wielką
przygodą, ale także świetną nauką”, mówi zadowolona.
„Miałam przyjemność pracować z właścicielką, Kayo, która
grała ważną rolę w tym procesie, aż w końcu osiągnęliśmy
ten wspaniały wynik”. /
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Po lewej, w środku,
toaleta ścienna Arquitect,
firmy Noken.
Poniżej, wgłębienie wanny
o dużych wymiarach,
wykonanej na miarę
z Concept XPS Bath
od Butech, wykonanej
z parkietu ceramicznego
Ascot Arce, 29,4x120 cm
od Porcelanosa; baterie
Lounge od Noken.
Powyżej, blat z wbudowanym
zlewem, wykonany
z Krion® Snow White;
parkiet ceramiczny Arce
od Porcelanosa; baterie
Irta, od Noken.
Obok tych linii, wanna Novak
firmy Noken.
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Odpoczynek
od wysokich lotów
Lotnisko w Genewie jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie, a jego
prognozy dotyczące wzrostu są ambitne. Aby służyć wzrostowi ilości podróżnych,
sieć hoteli Marriott wybuduje Marriott Airport Geneva i zleciła projekt studiu Living
Design z siedzibą w Sztokholmie i Genewie. Hotel zostanie oddany do użytku
w 2020 roku i będzie pięciogwiazdkowym hotelem z 263 pokojami, salami
konferencyjnymi, całodobową restauracją, holem dla dyrektorów, SPA, salą balową
i otoczeniem, w którym klient może odpocząć ze stałym uczuciem luksusu.
Studio prowadzone przez Tarek Hegazy stworzyło projekt zainspirowany przez pionierów szwajcarskiego lotnictwa,
braci Armanda i Henri Dufaux, którzy byli także twórcami legendarnych szwajcarskich motocykli Motosacoche.
Osobowość tych braci i ich projekty przenikają dekorację całej przestrzeni. Studio Living Design wybrało materiały
z Porcelanosa Grupo, aby przekazać gościom wrażenie ekskluzywności, wyrafinowania, elegancji i jakości.
Dla Hegazy, poszukiwanie materiałów, które odzwierciedlają osobowość designu, ma zasadnicze znaczenie
w procesie opracowywania jego projektów. /
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2

Totalmente único y excepcional. El nuevo BMW X2 deja claras sus ambiciones deportivas ya a
primera vista. Gracias a su audaz deportividad, garantiza un rendimiento dinámico y ágil únicos
en esta clase. Junto con un interior exclusivo y muchas tecnologías innovadoras, es el protagonista
extrovertido de una nueva era. ¿Estás listo?

1. Posadzki z naturalnego
kamienia Persian White
Classico i Pulido od L’Antic
Colonial w holu przy windach.
2 i 3. Posadzki Caspian Grey
Pulido od L’Antic Colonial
i Persian White Classico
od L’Antic Colonial.
4. Posadzka w sypialni
to Par-ker Manhattan Colonial
od Porcelanosa.

Bertolín
4

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

www.bertolin.bmw.es
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3

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

Maberauto

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

www.maberauto.bmw.es
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Katedra pilota
W sercu Walencji znajduje się miejsce, które łączy
w sobie tradycyjny sport, jakim jest pilota,
z najlepszą kuchnią. Nazywa się Trinquet de Pelayo
i skończyła właśnie 150 lat. Aby to uczcić, wizerunek
restauracji został zmieniony i zmodernizowany
przez projektanta wnętrz, Carlosa Serrę, ze studia
Mercader de Indias. Serra był odpowiedzialny za
całkowitą zmianę restauracji Pelayo Gastro-Trinquet
w celu jej modernizacji, utrzymując i wzmacniając
historyczne związki ze sportem z Walencji zwanym
pilota. Projekt powstał na dwóch wysokościach, aby
odróżnić obszar restauracji od baru i strefy wejścia
do gier, ponieważ trinquet jest nadal aktywny,
sport, który nabiera tempa i zostaje przedstawiony w nowej wersji półtora wieku
później. Trzy barwy tego sportu to biały, czerwony i niebieski, a cała dekoracja kręci
się wokół nich. Czerwień w nogach stołu i mebli, niebieski w numeracji, tekstyliach
ławek i krzeseł, oprócz kuchni i wiszących stojaków na butelki w barze, i biały
pojawia się również w lustrach, w białych marmurowych blatach Macael, w barze
i podłodze z marmuru Persian White od L’Antic Colonial.
Park Albufera jest obecny w dekoracji poprzez tekstylia stołków, które
przedstawiają czaple i motywy roślinne.
Projektant wnętrz zaprojektował w restauracji starą budkę biletową z dębu
poplamionego kamiennym kolorem, w której w dniu meczu wydaje się, że czas się
zatrzymał, a my kontynuujemy w XIX wieku.
Stoimy przed restauracją, która, podobnie jak jej menu, pije z walenckiej
kultury, gdzie można skosztować typowych potraw rodzimej kuchni, mistrzowsko
przygotowanych przez szefa kuchni Pablo Margós. /
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1. Ścieżka, na której
gra się w pilota.
2. Gigantyczna rzeźba
artysty Manolo García.
3. Posadzka w kształcie czopu
wykonana jest z marmuru
Persian White 9,5x30 cm
od L’Antic Colonial i
zaznacza charakter całej sali.
Reszta posadzki jest
z Manhattan Maple
180x19,4 i 180x29,3 cm
od Porcelanosa
i Pro-Part Laton Old
Bronze od Butech.
4. Wbudowano imitację
budki do sprzedaży biletów.
Posadzka jest z Persian
White 60x60 cm S/B
od L’Antic Colonial;
Newport Natural 80x80 cm
od Venis i Pro-Part Laton
Old Bronze od Butech.
5. Posadzka Persian White
60x60 cm S/B od L’Antic
Colonial; Newport Natural
80x80 cm od Venis i Pro-Part
Laton Old Bronze
od Butech.
6. Łazieki z Persian White
na wymiary L’Antic Colonial;
blat Persian White od
L’Antic Colonial; Newport
Natural 80x80 cm od Venis
i Pro-Part Laton Old Bronze
od Butech; bateria Urban
Blanco, zlew Glove II i syfon
Urban Blanco, od Noken.
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Nieskazitelna biel

Dental Tena została założona w 1979 roku przez dr. Joaquina Alejandro Gonzáleza
i od samego początku dążyła do stania na czele pod względem zabiegów, jak i sprzętu.
Najnowsza jej reforma została wykonana przez pracownię projektu wnętrz Ana Gorris Flich.
Na elewacji zastosowano porcelanową glinkę typu XLight Code White Nature
od Urbatek. W tej samej linii estetycznej, wewnątrz znajdują się posadzki i nawierzchnie
w jasnych oraz białawych odcieniach. Szczególnie parkiet ceramiczny Par-Ker Chelsea
Silver zapewnia dodatkowe ciepło. Odporność oryginalnego parkietu ceramicznego
Porcelanosa Par-Ker i odtworzenie naturalnego drewna, zmienia go w idealną opcję dla
projektu kontraktowego o tych właściwościach. Projekt został wykonany z materiałów
i systemów zalecanych przez Butech, stworzonych z myślą o jego trwałości. /
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1, 2, 4 i 5. Parkiet ceramiczny

Par-Ker Chelsea Silver,
od Porcelanosa obecny jest
na posadzce całej kliniki.
3. Oprócz posadzek,
w recepcji, użyto również
nawierzchni Par-Ker
Chelsea Silver.
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PORCELANOSA NA ŚWIECIE

1
2

1. Elewacja Porcelanosa Chile, w Santiago de Chile. 2. Nocny widok lokalu w Houston, Teksas, Stany Zjednoczone.
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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.

T: 971384500
LANDINO BERMAN S.A.
T: 971360264
JaÉn
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
la rIoJa
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
las palmas
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
leÓn
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
llEIda
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
lugo

ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254

ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GÓMEZ GÓMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MadrId
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671708692
PORCELANOSA
T: 916 62 32 32
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
mÁlaga
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092

PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MElIlla
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MurCIa
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
naVarra
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
ourense
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
palEnCIa
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
ponteVedra
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
salamanca
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
santa cruz de
tEnErIFE
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
sEGoVIa
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
sEVIlla
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
sorIa
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
tarragona
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC

T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
teruel
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
toledo
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
ValEnCIa
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
ValladolId
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIzCaya
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
zamora
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ESSEN
T: 980 521 779
zaragoza
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

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...

Ellen van Loon

Tekst: Marisa Santamaría / Zdjęcia: Rasmus Hjortshøj - COAST / Plany: Dzięki uprzejmości OMA
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Od momentu dołączenia
do OMA (Office for
Metropolitan Architecture)
w Rotterdamie, w 1998 r.,
i zostania wspólniczką
Rema Koolhaasa,
w 2002 r., nie przestała
przelewać swojej własnej
wizji na wszystkie projekty powstałe podczas jej
kierownictwa firmą, którą reprezentuje. Znane są
jej Dom Muzyki w Oporto, główna siedziba Banku
Rothschild w Londynie, siedziba G-Star
w Amsterdamie i Ambasada Holandii w Berlinie.
W OMA nie ustanawia się jednego stylu
i każdy budynek jest odosobnionym projektem
„każdy z nich ubrany jest w głębokie badanie
kontekstu i możliwych innowacji, czasem
prowokujące, oraz istnieje pozycja kulturowa
i pretensjonalność transcendencji”, wyjaśnia.
Duńskie Centrum Architektury, znane również
jako BLOX, otwarte w maju 2018 r., to budynek,
który prezentuje zestaw przezroczystych
sześcianów znajdujących się w porcie
w Kopenhadze i który będzie silnym kulturalnym
oraz społecznym motorem miasta, od portu
do centrum i z powrotem. Połączenia, które
wzmacniają relacje między budynkami a miastem,
są jednym z kluczy do dzieł kierowanych przez
van Loon’a, co będzie widoczne
w mieście Lille, gdzie budowa zaplanowana
jest na 2023 r., a konstrukcja będzie zbiorem
wielopłaszczyznowych struktur, które starają się
symbolicznie zjednoczyć elementy przeszłości
i teraźniejszości miasta.
„Architektura to kultura, korzeń każdego
nowego budynku musi być zintegrowany
z podstawami społeczeństwa i środowiskiem,
w którym się on znajduje” - mówi Ellen van Loon
dla Lifestyle Magazine. /
Zdjęcie: Frans Strous.

Fasady BLOX, w których mieści
się Duńskie Centrum Architektury
(DAC), są przezroczystymi
sześcianami, doskonale
zintegrowanymi z otoczeniem
portu w Kopenhadze. Budynek,
który został specjalnie
zaprojektowany jako siedziba
DAC, posiada sale wystawowe,
audytorium i budynki do organizacji
konferencji oraz zajęć.
Z kawiarni na górnym tarasie
roztacza się wspaniały widok na
port i wyspę Slotsholmen, gdzie
znajduje się zamek Absaloma.

