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Reuzenstappen

De grote architecten, ontwerpers, ontwikkelaars en aannemers blijken
het unaniem eens te zijn: materialen zijn de nieuwe sterren omdat ze
projecten en bouwwerken mogelijk maken van een omvang, kwaliteit
en duurzaamheid die voorheen ondenkbaar waren. De droom van veel
makers wordt zo werkelijkheid, geen wens of uitdaging is meer onhaalbaar.
De technologie speelt in op de behoeften van deze professionals
die een wereld uitdenken waarin veiligheid, trend, duurzaamheid en
milieubescherming de vereisten zijn.
Een verfijnde wereld waarin afmetingen, vormen en texturen parecen lijken
uit te munten en waarin Porcelanosa Grupo voorloopt in de zoektocht
naar de materialen van de toekomst, en daarbij veel tijd en middelen steekt
in onderzoek.
Zo komen we uit bij Krion® en K-Life, revolutionaire materialen die
thans een grote rol spelen in werken van mondiale architectuur en ontwerp.
De nieuwe formaten van XLight vormen de voorhoede in het gres
ceram van grote afmetingen. De kranen van Noken geven blijk van
aanpassingsvermogen zonder in te boeten aan esthetiek en kwaliteit. De
keukens van Gamadecor, kunstwerken voor wie van zijn huis een plek
van genot maakt. De bekledingen en keramische tegels van Porcelanosa
en Venis reiken tot perfectie: een groter formaat, minimale dikte, maximale
lichtheid. En de natuurlijke materialen van L’Antic Colonial, steen, hout
en metalen krijgen en nieuwe en definitieve uitdrukkingsvorm.

C EN TRA LE PROTAGONISTAS
P ER SONEN

Text: Marisa Santamaría

Solo Galería, Solo Houses
Zo is dit bijzondere project genoemd
dat eigentijdse kunst combineert met
experimentele architectuur in de wereld.
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Eva Albarrán en Christian Bourdais
creëren deze ruimte om de hedendaagse
kunst te mobiliseren, vooral de LatijnsAmerikaanse kunst, vanuit Madrid over
heel Spanje. Hun kantoor is gevestigd in
de steeg Jorge Juan, midden in de wijk
Salamanca, en het eerste wat opvalt is
hun enthousiasme, “we vertrouwen op
onze intuïtie, we zijn zonder netwerk
begonnen, vol moed en vastberadenheid”
vertelt Bourdais. Zij werken samen met
kunstenaars als Christian Boltanski,
Iván Argote en Douglas Gordon.
En Van de Galeria Solo naar Solo
Houses, door de ervaring met onroerend
goed, benaderen deze galerijhouders
tien unieke en bijzondere architectuur
projecten alsof het kunstwerken zijn. Een
huis op een bijzondere plek omringt door
natuur en met de bijzonderheid dat de
ontwerpers al hun creatieve gaves moeten
aanwenden om te bewijzen dat architectuur
aansluiting kan vinden met de nieuwe
moderne levenswijze en de technologische
vooruitgang.

DE EMOTIE VAN DE ZEE EN KRION® Verónica Mar exponeert
kunst, ontwerp en keramiek in Spanje, Italië en Groot-Brittanië.
Krion®K·LIFEE is het basismateriaal voor deze jonge ontwerpster die
ieder figuur boetseert met een emotioneel component dat inspiratie
haalt uit de natuur. Drieëndertig werken om te exponeren in een galerie
of om aan te passen aan de ergonomie van lichaam en hals,
pols of handen. De technologische eigenschappen van het materiaal
Solid Surface benadrukken
de schoonheid van
haar afwerkingen,de
duurzaamheid en
bestendigheid. De werken
worden gecombineerd
onderdelen die als golven
over elkaar heen wentelen.
Dit is de creatieve visie
van Verónica Mar, zeer
bekend in Italië om haar
samenwerking met de
galerie Rossana Orlandi.

Irene Biolchini

COMMISSARIS VAN KUNST EN DESIGN

Z

e is een van de belangrijkste
comissarissen in Italië. Momenteel
richt ze al haar projecten op The
International Ceramic Museum in Faenza,
het grootste museum ter wereld dat zich aan
dit materiaal wijdt, waar ze de laatste zes
jaar verantwoordelijk is voor de exposities. In
de museumzalen zijn werken te vinden van
Italiaans aardewerk van de Middeleeuwern
tot de 18de eeuw; van het Oude Nabije
Oosten; het gebied rond de Middellandse
Zee tijdens de Hellenistische Periode; de
Pre-Columbiaanse en islamitische keramiek.
Een andere afdeling wordt bestemd voor de
moderne en hedendaagse keramiek. Onder
haar talrijke publicaties bevindt zich Le faenze
di Lucio Fontana, werk waarin ze zich verdiept
in de creatieve ontwikkeling van de kunstenaar
die een groot deel van zijn werk aan keramiek
heeft gewijd. Tegenwoordig is ze bezig aan
de voorbereiding van meerdere projecten
met een aantal moderne kunstenaars, zoals
met Marcella Vanzo, en dan voornamelijk
met Miquel Barceló, met wie zij een maand
in Mallorca heeft samengewerkt en wiens
expositie plaats zal vinden in 2019. “Ik
beschouw keramiek als een fundamentele
basis voor de moderne kunst, het heeft een
band met het ambachtelijke en het volkse, en
het is een eenvoudig materiaal dat verbonden
is met de oorsprong van de aarde en de
essentie die tegenwoordig deel uitmaakt van
de taal van de grootste kunstenaars van deze
tijd. Keramiek is decoratie en kunst”.

Foto: Andrea Piffari.
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VERTIGO. WALKING ON THE EDGE OF THE TONE
Titel van de solo expostie van Alessandro Roma.
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C EN TRA LE PROTAGONISTAS
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Text: Marisa Santamaría

Jordi Vayreda

Drie in één in Six Gallery
Six Gallery is een nieuwe galerie in Milaan
gewijd aan ontwerp. Het lijkt eenvoudig,
bijna een herhaald gegeven, maar Six steekt
schril af tegen het koude witte doek van
de conventionele galerieën. De architecten
die de ruimte hebben gerenoveerd hebben
gekozen voor het negatief, een grijs die bijna
zwart is, dekt de muren van alle afgebakende
vertrekken. De sfeer is sober, bijna mystiek,
en tussen de schaduwen zijn de gekozen
meubelstukken subtiel geplaatst, zonder
onderscheid te maken tussen tijdperken of
ontwerpers, want sommige meubels zijn
van oude bekende ontwerpers en andere

INTERIEUR ONTWERPER

van jonge talenten, waaronder de
architecten Fanny Bauer Grung en David
López Quincoces: “Wij maken ook eigen
meubelstukken, schermen, marmeren
tafels en boekenkasten met edele
materialen volgens een klassieke stijl,
zonder zonder veel poeha. Voor ons is het
belangrijk dat de kleine cruciale details
van de afwerking volledig ambachtelijk
zijn, het gaat erom dat het werk goed is
uitgevoerd”, merken Fanny en David op,
onder de spectaculaire overkapping van
tarwe aren die als een sculptuur van het
glazen dak af hangen.

AFSPRAAK IN
MILAAN
De galerie bevindt zich
in een oud gebouw
aan de via Scaldasole.
Het architectenbureau
Quincoces-Dragó
& Partners heeft dit
gebouw, naast het
restaurant Sixième
Bistrò en de ruimte dat
gewijd is aan ontwerp,
nieuw leven ingeblazen
met onder andere
planten en vegetatie. .
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EEN NIEUW
ZOET LICHT
Cristina Celestino
is een Italiaanse
ontwerpster,
geboren in
Pordenone, en
werkt voor merken
als Fendi, Torremato
en Nilufar. Ze staat
bekend om haar
keramische werken, waaronder haar laatste werken uitblinken,
de Babettes, suspensie lampen in de vorm van verschillende
zoetigheden zoals savarin gebak of Franse babette. Hangende
toetjes die licht uitstralen en een sfeer creëren die wederom
getuigen van een suggestieve humor, zo kenmerkend voor
deze ontwerpster. Haar achtergrond als architect blijkt uit
de interne en externe structuur van het object, die geproduceerd
is door Torremato, jong merk van Il Fanale Group.

T

emidden van de prachtige
landschappen van Garrotxa is
niet alleen het bekende RCR
bureau, winnaar van de Pritzker Prijs voor
architectuur, werkzaam; andere ontwerpers
en architecten hebben ervoor gekozen vanuit
een eenvoudig leven in een landelijk locatie
te werken en te creëren, in kleine steden die
innovatie, cultuur en een groot respect voor
het landschap voorstaan zonder de hoge
mate van concurrentie en diversiteit uit het
oog te verliezen, en altijd omringd door een
natuur die hen inspireert.
Jordi Vayreda, interieurontwerper, is zijn
bureau in 1997 in Olot opgestart en werd
in de jaren 2008 en 2013 door de Andrew
Martin Awards genomineerd voor Interieur
Designer of the Year in Londen. Onder
de grote verscheidenheid aan projecten
bevinden zich de nieuwe productieve centra
van Olot Meats en Noel Alimentaria, retail
werken, residentiële projecten en interieur
design opdrachten in Cannes, met materialen
van Porcelanosa Grupo. Zijn levensmotto
is het werken zonder ruis: “Voor mij is de
waarde van dit werk belangrijk, het ontwerp
verbonden aan de cultuur, de schone
kunsten en de ambachtslieden en ‘zonder
ruis’. Het is een inspanning die ik samen
met mijn team ontwikkel vanuit de wil en
het enthousiasme. Ik wil altijd attent zijn en
ben continue op zoek naar schoonheid en
functionaliteit, om ruimtes te creëren met licht
en schaduw, comfortabel ingericht. Vanuit de
rust geef ik een alternatieve interpretatie aan
het lawaaierig grootstedelijk aanbod”, legt
Jordi Vayreda uit tijdens de afgelopen Salone
del Mobile in Milaan.

IN STILTE WERKEN. In de studio van Jordi Vayreda
is een ambiance van vakkundigheid, van ontwerpen,
verbonden met de cultuur, de schone kunsten en de
ambachtslieden, vanuit de nederigheid en “zonder ruis”.

Customer support (+34) 964 507 700
www.starwoodporcelanosagrupo.com

ERKENNING

Na het behalen van de prijs voor de Beste
Winkel Mention Exterieur in de regio van MiddenAmerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied,
is de showroom van Porcelanosa Grupo in
Santiago de Chile uitgeroepen tot Best World
Project bij de Prix Versailles.
De acht leden van de internationale jury
die hun vonnis uitvaardigden hebben hem
geselecteerd uit de winnende projecten van de
verschillende continenten tijdens de gala in het
hoofdkantoor van UNESCO in Parijs .
De prijs werd toegekend aan de Chileense
studio Gonzalo Mardones V. Arquitectos,
verantwoordelijk voor het showroom project van
Porcelanosa Grupo in Santiago de Chile. Een
presitigieuze prijs op wereldniveau die kwaliteit
en pionierswerk honoreert.
In de showroom van Porcelanosa Grupo
in Santiago de Chile is ervoor gekozen om
het gebouw onder straatniveau te bouwen.
Met als gevolg dat de twee niveaus in de
vorm van grote vitrines aan de voorbijgangers
worden voorgesteld. De rechte lijnen en het
symmetrische volumespel creëren originele
composities met een volledig gecentreerde kijk
op de functionaliteit van de ruimtes. Het gebouw
is geheel van zichtbeton gemaakt, waardoor de
verschillende ruimtes met een enkel materiaal
met elkaar verbonden: interieurs, exterieurs en
tussenruimtes.
Dankzij zon-regeling kan de hoeveelheid
energie in het gebouw efficiënt en zuinig worden
gereguleerd. Poëtische en milieubewuste
architectuur.
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Foto: Laurent Guichardon.

Prix Versailles voor de showroom van
Porcelanosa Grupo in Chili
Boven, de twee trofeeën die
het project heeft ontvangen.
Op de afbeelding, rechts,
Gonzalo Mardones,
architect, en in het midden,
Darío Valverde, van
Porcelanosa Chili, ontvangen
de Prijs voor Beste Winkel
Mention Exterieur 2018.
Onder, afbeeldingen
van de winkel.
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XII
Deadline for delivery
31 March 2019 intended for
interior designers & architects.
Categories:
DESIGN OF THE FUTURE
DESIGN OF THE YEAR

orcelanosa Grupo weet hoe belangrijk
professionals binnen de architectuur, interieur
ontwerp en vastgoedontwikkeling zijn voor de
ontwikkeling van projecten. Daarom organiseert het
voor het twaalfde jaar achtereen een prijsuitreiking
voor architectuur- en interieurontwerp.
DE WEDSTRIJDONDERDELEN ZIJN:
Ontwerp voor de Toekomst, het project
met de beste oplossingen voor de retail sector
(detailhandel) in de volgende subcategorieën:
Professionals: bestemd voor interieurontwerpers,
architecten en projectontwikkelaars.
Studenten: van interieurontwerp en architectuur
van ontwerpscholen, hogescholen en universiteiten.
Ontwerp van het Jaar, prijzen worden
toegekend aan de beste projecten die grotendeels
materialen van de acht merken van Porcelanosa
Grupo gebruiken, en tussen januari 2018 en februari
2019 voltooid zijn.
De deelname van studenten aan een categorie
kan individueel of als deelnemer van een groep
zijn, met in het laatste geval een maximum van drie
personen per team.
In de categorie van professionals dient de
inschrijving als freelance of als vertegenwoordiger
van een studio te zijn, waarbij in beide gevallen
alleen de data van de woordvoerder dient te worden
geregistreerd. Het is de deelnemers toegestaan
maximaal drie projecten te presenteren, indien ze
duidelijk onderling verschillen.
ONTWERP VOOR DE TOEKOMST
Een projectvoorstel ontwikkelen
(interieurarchitectuur) gerelateerd aan een vestiging
in de retail sector (detailhandel) die inspelen
op de hedendaagse marktbehoeften. Het project
dient een cafetaria met keuken, openbare toiletten,
meerdere zones voor openbaar gebruik, en de
materialen van de acht bedrijven van Porcelanosa
Grupo in te sluiten.
Op de volgende website kun je door middel van
een eenvoudig formulier alle texturen en bestanden
van de verschillende bedrijven downloaden in een
formaat/programma naar keuze: www.porcelanosa.
com/3dprograms
De te gebruiken producten zijn: Bekleding en
vloertegels: Venis en Porcelanosa (keramiek),
L’Antic Colonial (hout, steen en mozaïeken), Urbatek
(technisch porcelein), Krion®/K·Life® en Micro-Stuk
de Butech. Bouwsystemen, profielen en Micro-Stuk
van Butech. Kraanwerk, sanitaire voorzieningen
en badkameraccessoires van Noken. Wastafels
en accessoires van L’Antic Colonial (natuursteen),
Noken (keramiek), Systempool (Krion®/K·Life®)
en Gamadecor (set /meubilair). Keukens van
Gamadecor. Elementen vervaardigd met Krion®/
K·Life® zoals gevels, vitrines, tafels, legplanken.
ONTWERP VAN HET JAAR
Ledere natuurlijke persoon of rechtspersoon
(studio voor architectuur, interieurontwerp, design,
freelancer…) die zijn/haar project heeft afgerond
binnen de hierboven aangegeven periode kan
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deelnemen aan het evenement, ongeacht nationaliteit.
De te gebruiken materialen: alle producten van
de acht merken die deel uitmaken van Porcelanosa
Grupo mogen gebruikt worden.
JURY
Alejandro Zaera / AZPML
Andrés Jaque / ANDRES JAQUE ARCHITECTS
Manuel Aires Mateus / AIRES MATEUS
Carlos Valverde / SILVERSTEIN PROPERTIES
Kike Sarasola / ROOM MATE HOTELS
Beatriz Silveira / BATIK INTERIORES
Abel Matutes Prats / CEO. PALLADIUM HOTEL GROUP
PRIJSUITREIKING
De 12de Porcelanosa Awards ceremonie zal in
Madrid worden gehouden, op een nog vast te stellen
datum. De deelnemers zullen bericht krijgen van de
definitieve datum. Tijdens dit evenement zullen de
volgende prijzen worden uitgereikt: Prijzen
voor de twee categorieën Ontwerp voor de Toekomst
en Ontwerp van het Jaar en de Speciale Prijs 2019.
Porcelanosa Grupo zal hulde brengen aan de
loopbaan van meerdere gerenomeerde professionals

in de sector en diverse prijzen/onderscheidingen
uitreiken. De categorieën Ontwerp voor de
Toekomst en Ontwerp van het Jaar zullen de
volgende erkenning krijgen:
· Openbaarmaking en prijsuitreiking.
· Weerklank in alle informatiekanalen waar
Porcelanosa Grupo over beschikt: sociale
netwerken, deelname aan exposities en
showrooms, publicaties op de bedrijfswebsite
van de Grupo, verschijning in gespecialiseerde
publicaties. Verspreiding in de media van de sector,
zowel nationaal als internationaal.
Ook zal er een speciale follow-up zijn op
webportals.
· Special Award 2019: zal worden toegekend
aan het beste project onder de winnaars van de
drie categorieën, bestaande uit een reis naar Parijs
voor de beurs MAISON&OBJET en een bezoek
aan de winkel/studio van Porcelanosa in de Franse
hoofdstad.

MEER INFORMATIE: Porcelanosa Interieur Ontwerp Tel. +34 964 507 140 www.porcelanosa-interiorismo.com
e-mail: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

IN T E RV IE W

MORRIS ADJMI

Creëren vanuit respect

Morris Adjmi is een van de grote architecten van de Verenigde Staten.
Het ontzag voor de essentie van de gebouwen, de industriële
esthetiek, de modernistische bases en het creatief gebruik van materialen
zijn de sleutels tot zijn succes.
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Text: SANDRA DEL RÍO

Morris Adjmi in zijn studio
in New York, gefotografeerd
door por Lisa Mahar.
Detail van het kantoor van de
investeringsmaatschappij
Thrive Capital, in New York City.
Foto: Donna Dotan.
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“Het is de taak van alle architecten en professionals
die in de bouwsector werken om zorgvuldig na te denken
over de impact die onze beslissingen bij het ontwerpen
en bouwen hebben op ons planeet”.

M

orris Adjmi richtte MA (Morris Adjmi Architects)
op in New York in 1997, na 13 jaar samengewerkt te
hebben met architect Aldo Rossi, winnaar van de Pritzker
Prijs. Op deze stevige basis bouwde hij aan een methode
geïnspireerd op de kunsten, nieuwe technologieën, de
geschiedenis en de tradities. Veel van zijn werk is te vinden
in historische en postindustriële wijken van de Verenigde
Staten, waar de firma de essentie van de oude gebouwen
naar de 21ste eeuw vertaalt. Tegenwoordig heeft MA over
het hele land projecten lopen en wordt het gehonoreerd
om zijn sterke betrokkenheid met de context, het creatieve
gebruik van materialen en zijn verfijnde ontwerpen.
Kunnen we stellen dat uw studio gespecialiseerd
is in het maken en revitaliseren van historische
gebouwen in grote steden?
Morris Adjmi Architects (MA) vertaalt de historische
krachten die onze steden hebben gevormd, om onze
gebouwen in hun context uit te drukken, maar ook om ze
eigentijds te maken. De verschillende professionals van
ons team van architecten en interieurontwerpers laten zich
leiden door het gedeeld geloof dat tijdloze ideeën over
schoonheid en harmonie geïntegreerd kunnen worden in
een modern gebouwde omgeving, maar dat de uitdrukking
van die ideeën de manier waarop we nu leven dient
te weerspiegelen. De op samenwerking en onderzoek
gebaseerde benadering van MA heeft ertoe bijgedragen
dat we als firma een leidende rol spelen in de revitalisering
van postindustriële wijken en historische districten, in
commerciële, residentiële en culturele projecten met een
duidelijke visie over locatie en doel.
MA is gespecialiseerd in projecten die de omringende
context opnemen en gebruiken, en gebouwen creëren die
deel uitmaken van de stedelijke structuur, zodat het gevoel
wordt gegeven dat het gebouw er altijd heeft gestaan.
De firma biedt architectuur en interieurontwerp diensten
aan en werkt aan commerciële, residentiële en institutionele
projecten.
Maakt MA deel uit van een noemenswaardige
vereniging?
De firma is opgestart na een 13 jaar durende samenwerking
met architect Aldo Rossi, winnaar van de Pritzker Prijs. De
firma ondersteunt samenwerkingsverbanden en werkt in
veel van haar projecten samen met andere architecten en
ontwerpers.
Heeft MA weleens een prijs gewonnen of
een eervolle vermelding gekregen voor eerdere
projecten?
De firma heeft in de loop der jaren meer dan 25
designprijzen ontvangen, inclusief prijzen van onder andere
AIA, SARA, Hospitality Design Magazine, Travel + Leisure
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Met de wijzers van de klok mee,
interieur van het gebouw Atlantic
Plumbing. De firma heeft materialen
van de Porcelanosa Grupo
gebruikt voor de vloeren en muren
van de badkamers.
Foto: Matthew Williams.
837 Washington, een commercieel
gebouw die de historische essentie
behoudt van het Meatpacking
District.
Foto: Alexander Severin.
De High Line Building is een
van de eerste gebouwen
die revitalisering uitvoerden in het
Meatpacking District.
Foto: Jimi Billinsgley.
Wythe Hotel, in Williamsburg,
Brooklyn, verbouwing van een oude
fabriek van meer dan 120 jaar.
Het is een icoon geworden van 70
kamers van waaruit men mooiste
skyline van Nueva York kan zien.
Foto: Jimi Billinsgley.

Magazine, Architizer, ACEC, ASLA en ENR. Ons meest
bekroonde project is het Hotel Wythe, in Brooklyn.
Vertel iets over de projecten waar jullie momenteel
aan werken.
Momenteel zijn we druk bezig aan een aantal interessante
projecten. Onze eerste wolkenkrabber project op nr. 30
van East 31st Street is in aanbouw en telt 40 verdiepingen.
Het gebouw op nr. 520 op West 20th Street is een oud
pakhuis en garage waar we een ander modern gebouw aan
bouwen in de vorm van een brug van twee verdiepingen
boven het dakterras. We zijn ook betrokken bij verschillende
grootschalige projecten, van elk meer dan 90.000 m².
Hoe denken jullie over de architectuur in
geïndustrialiseerde contexten, zoals de Verenigde
Staten?
We denken dat postindustriële omgevingen, zoals we
in veel steden in de Verenigde Staten zien, interessante
mogelijkheden bieden qua ontwerp, omdat er een groot
scala aan oplossingen is waaruit de architect kan kiezen
bij het crëeren van werken die in de bestaande context
passen, terwijl ook het karacter van de buurt verandert
om deze leefbaarder te maken en bewonersgerichter
met winkels, kantoorruimtes en openbare ruimtes. Om
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een voorbeeld te noemen: het High Line park heeft de
omgeving veranderd door een bijzonder opgehoogde
openbare ruimte te maken, die ook nog eens een aantal
interessante ontwerp oplossingen behelsden. MA heeft vijf
projecten in het Meatpacking District en langs de High Line
ontworpen.
Vertel iets over duurzaam ontwerpen en de impact
ervan op uw firma.
Naast het transport, is de bouw van gebouwen de factor
die het meest bijdraagt aan de vernietiging van onze
natuurlijke omgeving. Het is de taak van alle architecten en
professionals die in de bouwsector werken om zorgvuldig
na te denken over de impact die onze beslissingen bij
het ontwerpen en bouwen hebben op ons planeet. MA
legt de nadruk op duurzaam ontwerp in alle projecten die
we opzetten en waar we aan werken, en adviseren onze
klanten om de beste beslissingen te nemen om gebouwen
te creëren die intelligent ontworpen zijn, en zo min mogelijk
impact hebben op het milieu.
Architecten spelen een belangrijke rol bij het
verbeteren van een bestaand ontwerp voor het heden
en de toekomst. Wat is je persoonlijke visie op de
architectuur van de toekomst?
We zijn van mening dat de architectuur van de toekomst de
architectuur van het verleden moet opnemen, ervan moet
leren en verder ontwikkelen. Een groot deel van de werken
die we uitvoeren zijn nieuwe innovatieve structuren gelegen
in stedelijke historische omgevingen die een band vormen
tussen het verleden en de toekomst. Er zijn complexe
redenen waarom de gebouwde omgeving zich op een
bepaalde manier heeft ontwikkeld, en het is belangrijk lering
te trekken uit de beslissingen die architecten en bouwers
van vroeger tijden hebben genomen.
Welke rol spelen materialen in jullie projecten en
welke veranderingen hebben jullie waargenomen in
de kwaliteit ervan?
Het selecteren van materialen is een van de belangrijkste
beslissingen die een architect moet nemen bij het
ontwerpen van een gebouw of bij het interieurontwerp.
Wij nemen de selectie van de materialen heel serieus.
Bij het ontwerpen van een gevel, selecteren we materialen
die de context van het gebouw weerspiegelen en het effect
creëren die we nastreven. Hoewel we een voorkeur hebben
voor een industrieel uiterlijk in veel van onze gebouwen,
houden we er ook van historische materialen te gebruiken,
zoals terracotta. In onze projecten selecteren we materialen
van de beste kwaliteit, zodat ze lang meegaan èn om de
kracht van het ontwerp te versterken.
Vertel over de resultaten van uw samenwerking met
Porcelanosa. Waarom hebben jullie voor de merken
van de Grupo gekozen voor jullie projecten?
Porcelanosa biedt hoogwaardige producten met een goed
ontwerp, met verschillende prijzen, die inspelen op de
budgettaire middelen van veel klanten. We hebben met veel
plezier hun producten uitgekozen voor een aantal van onze
laatste projecten./
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“We zijn van mening dat de architectuur van de toekomst
de architectuur van het verleden moet opnemen, ervan
moet leren en verder ontwikkelen”.

Met de wijzers van de klok mee,
Austin Nichols House, in Brooklyn,
historisch gebouw, oorspronkelijk
ontworpen door Cass Gilbert
voor de firma Austin, Nichols &
Co, is sinds 2016 een modern
gebouw met meer dan 338 luxe
appartementen. Een volledige
renovatie van Morris Adjmi
Architects die de geschiedenis van
het gebouw in ere heeft gehouden.
Renders van de 30 East 31st Street
en van 520 West 20th gemaakt
door Morris Adjmi Architects.
In het gebouw 465 Pacific
zijn materialen gebruikt
van Porcelanosa Grupo voor
de vloeren, en elementen
van Noken in de badkamers.
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VILLA IN MARBELLA

De nieuwe luxe

Een team van jonge dynamische architecten, die vol moed en zekerheid naar
de toekomst kijken, heeft deze villa in Marbella ontworpen.
De villa die dubbelzinnig Villa Real wordt genoemd opent een deur naar een
nieuwe interpretatie van luxe.

Text: PAOLA ROCCA Foto’s: CHARLY SIMON

Over deze regels, gedeeltelijk
uitzicht over de villa en het
zwembad. De omliggende
vloertegels zijn van het
materiaal Maker Ice Texture
119x119 cm.
Op de foto links, alle vloeren
zijn vervaardigd van Maker
Ice Texture 119x119 cm,
van Urbatek.

W

e spraken met Esther Sánchez en
Antonio Morillo, medeoprichters van Ames
Arquitectos, een architectenbureau in Marbella
dat zich met dynamische creativiteit richt op de
bevoorrechte omgeving van de Costa del Sol.
Villa Real, een woning gelegen in het hart van
het exclusieve Marbella, is een van de meest
recente projecten, waar met de merken van de
Porcelanosa Grupo is gewerkt.
“Zoals bij elk hervormingsproject, is het
nodig doordrenkt te zijn van de locatie en de
reeds bestaande architectuur. We moeten
begrijpen waar we ons bevinden, waar we over
beschikken en wat we willen bereiken”, vertellen
ze ons, doelend op deze woning waar de
ruimtes, de verlichting en het duidelijke karakter
het project sterk hebben bepaald. “Het was een
zware opgave op een dunne scheidslijn tussen
het nieuwe en het oude. Het is een respectvol
project, zelfs bescheiden, waarin we
erin zijn geslaagd het karakter te behouden”.
Voor het bureau is het vinden van
gemeenschappelijke factoren tussen verschillende
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Met de klok mee, de
indrukwekkende woonkamer
van de villa, voor de vloeren
is Maker Ice Texture
119x119 cm gebruikt, van
Urbatek. De woning heeft
een biljartkamer. Ingang naar
de villa, waar de twee niveaus
tellende structuur te zien is.
De toegangstrappen zijn ook
van het materiaal Maker
Ice Texture, van Urbatek
vervaardigd.
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projecten best moeilijk. “We hebben altijd
gedacht dat een architectenbureau een
herkenbare identiteit moest hebben, totdat
we ervoeren hoe uiteenlopend de eisen,
behoeften, smaken en verwachtingen van
onze klanten zijn. Dat maakt van iedere
opdracht een uniek project”.
De architectuur van de interieurs heeft
veel nadruk gekregen in de Villa Real, project
waarin de landscaping heeft gezorgd voor
een accentuering van deze ideale omgeving,
waar het klimaat het mogelijk maakt om
een groot deel van het jaar te genieten van
de buitenhuizen die, zoals ze zelf zeggen,
“ontworpen zijn om de grenzen van het interieur
te verleggen”.
In Villa Real is zorg besteed aan iedere
ruimte, en daarom is het interieur ontwerp
van groot belang. “Het gaat om verschillen in
omvang, vanaf het grote, uitgaande van een
algemeen idee, tot het kleine, tot de textuur van
wat je aan kunt raken”, verklaren de architecten.
In deze woning, krijgt het woord luxe een
duidelijke en heldere dimensie. Voor het Ames
bureau is “luxe een relatief begrip, het geeft
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Met de klok mee, de
eetkamer, met een duidelijk
eigentijds karakter, waarvan
vloertegels vervaardigd
zijn van Maker Ice Texture,
technisch porcelein
van Urbatek.
Detail van de keuken, en een
van de interieurtrappen van
de villa. Met behoud van de
gedefineerde lijnen van het
minimalisme, is in de woning
een wijnkelder gecreëerd,
met bekleding van Xlight
Aged Dark 120x250 cm,
van Urbatek, die tekenend is
voor het gebruik van ijzer en
hout in het ontwerp.
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slechts een schaal van waarden, behoeften en
vereisten aan die de verwachtigen opvoeren
van onze klanten. En omdat velen van hen nog
eens een beroep op ons zullen doen, kunnen
we ons onderzoek voortzetten in het streven
naar progressie. Luxe betekent ook ruimtes
creëren om in te genieten, waar onze klanten
hun eigen paradijs vinden”.
Voor de verschillende vertrekken van Villa
Real, evenals voor nabijgelegen villa’s, heeft
het bureau nauw samengewerkt met de
Porcelanosa Grupo.
“Porcelanosa staat gelijk aan innovatie en
design. Het is synoniem voor kwaliteit, zowel
in de materialen als in de dienstverlening. Voor
ons is het essentieel om met professionals te
werken die ons helpen om de beste resultaten
te bereiken. Ieder detail is belangrijk, daar
zorgen we voor. Daarom zijn we er zeker van
dat dit slechts het begin is van een langdurige
samenwerking”.
Bij Villa Real zijn ze erin geslaagd kwaliteit,
luxe en schoonheid uit te drukken. En bovenal
hebben ze de traditionele architectonische
smaak weten te behouden, en die te
transporteren naar de meest eigentijdse
moderniteit bij de keuze van materialen en
elementen. Daarentegen zijn de Arabische
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Met de klok mee, detail van
een van de kamers, met vloer
van Maker Ice 119x119 cm.
De terrasvloer is gemaakt
van Maker Ice Texture,
beiden van Urbatek. In een
van de badkamers, bekleding
in Xlight Lush White
120x250 cm, van Urbatek.
In de hoofdbadkamer,
bekleding in Newport Beige
33,3x100 cm, en Newport
Old Beige 33,3x100 cm,
beide van Venis. Detail van
een badkamer met bekleding
in de kleur Cubica Negro
33,3x100 cm van Venis.

dakpannen en de gemetselde, in gebroken wit
geschilderde muren behouden. Een balans die
de ruimtes opluistert en de lichtspelingen tussen
exterieur en interieur accentueert.
Andere projecten van het bureau zijn Casa
de Canto en Rammeskov House, de eerste
in de uitvoeringsfase en de tweede nog in de
aanbestedingsfase. Ook La Toca, een andere
integrale verbouwing waarin het “onmogelijk
is een rechte hoek te vinden. Een uitdaging
vanuit ontwerptechnisch oogpunt. Een project,
en met deze zijn het er vier, die tegen het eind
van dit jaar voltooid zullen zijn en waar we heel
trots op zijn”.
Structuren, materialen, texturen,
afwerkingen, deel van een geheel en een grote
verantwoordelijkheid om voor iedere klant de
ideale combinatie te bereiken, ons aan te passen
aan hun manier van zijn, aan hun levensstijl.
“Onze klanten vertrouwen op ons, ze
weten dat we ons honderd procent inzetten.
We worden momenteel in beslag genomen
door verschillede projecten in Spanje en in
andere delen van Europa, voor mensen van
verschillende nationaliteiten, in samenwerking
met professionals uit diverse sectoren
en met verschillende budgetten. We zien de
toekomst glimlachend en met veel vreugde
tegemoet; en gaan ervan uit dat het beste
nog moet komen”. /

AMES ARQUITECTOS is een team dat is opgericht
door Antonio Morillo en Esther Sánchez om bij iedere
opdracht bijzondere en unieke architectuur te creëren.
Het multidisciplinair team van professionals genereert
een inspirerende werksfeer, gemotiveerd door de passie
om te ontwerpen vanaf een algemeen idee tot het
kleinste detail; vanaf de schets op papier tot de materiële
uitvoering. En altijd met een constant streven om aan
de hoge verwachtingen van uiteenlopende klanten te
voldoen, en de beste oplossingen te vinden voor hun
wensen en behoeften.
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Nieuw op de beurs van Bologna

CERSAIE
Porcelanosa
Venis
Gamadecor
Krion® by Systempool
L’Antic Colonial
Urbatek
Noken
Butech

Het is de belangrijkste beurs voor keramische

tegels en badkamer voorzieningen ter
wereld en een ontmoetingsplek voor
de meest innoverende firma’s uit de vijf

continenten. De acht merken van de Grupo Porcelanosa
hebben hun nieuwste trends in de keramische sector en
badkamerontwerp op de beurs van Bologna gepresenteerd,
waar ze hun trends in kermamiek, lak, badkamervoorzieningen
en meubilair hebben tentoongesteld.. Dit jaar, lanceert de
Grupo Porcelanosa de Premium Collection als hun
voornaamste concept. De digitale drager van groot formaat
wordt op deze manier een relevant architectonisch element
voor de stand, met speciale aandacht voor water en materie.
In Cersaie 2018, toonde de Grupo
Porcelanosa een Premium collectie
verdeeld in vijf zones en drie
verschillende gebieden: Premium Bath Zone,
Premium Kitchen Zone en Atelier Krion®
Material Experience.
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C E R SAIE

Nieuw op de beurs van Bologna

C ERSAIE

Porcelanosa

Nieuw op de beurs van Bologna

Onder alle nieuwigheden die Porcelanosa in Bologna heeft gepresenteerd bevinden zich de serie HighKer en de collecties
van Matty Studio. Met HighKer, wordt het grootformaat keramiek opnieuw uitgevonden met een vloerbetegeling die exclusief is ontwikkeld
voor die oppervlakken waar men de ruimte groter wil laten lijken en een optische continuïteit wordt nagestreefd. De nieuwe bekleding collecties
van Studio en Matt zorgen voor meer helderheid in de ruimtes zowel in de glanzende als in de matte afwerkingen.

Venis

De beurs in Bologna is voor het merk een nuttige gelegenheid om zijn nieuwste collecties
internationaal te laten zien. Deze collecties behelzen vloerbetegeling en bekledingen met warme
tinten die duidelijke inspiratie halen uit de natuur: Metropolitan Nature (met het mozaïek
Dubai Metropolitan), Magma Black, Rivoli en Rivoli Gloss.

1

1
1. Het HighKer Rodano model,
van Porcelanosa, is op steen
geïnspireerd en heeft een groot
formaat van 120x120 cm.
Helpt de ruimte visueel te vergroten.
De HighKer collectie bevat
4 afwerkingen (cement-steen
of viceversa, natuurhout en
gepolijst hout) in diverse formaten
(120x120 cm, 100x100 cm
en 29,4x180 cm.)
2. De Studio collectie, van
Porcelanosa, heeft Studio Metal
bekleding van 31,6x90 cm.
3. De nieuwe Matt collectie, van
Porcelanosa, is gebaseerd
op puur wit en alle mogelijkheden
die het biedt. Bijbehorend ook
de bekleding Mosaico Matt, van
Porcelanosa, in 45x120

2

3

3

2

4

1. Vloertegels Magma Black 80x80 cm. Bekleding Rivoli 33,3x100 cm en Magma Black
33,3x100 cm. Deco infinito Magma Black 33,3x100 cm. Deco Lines Magma Black 33,3x100 cm.
Deco infinito Rivoli de 33,3x100 cm.
2. Bekleding Rivoli 80x80 cm. Vloertegels Magma Black 80x80 cm.
3. Bekleding Metropolitan Nature Antracita 33,3x100 cm, Vloertegels Metropolitan
Nature Antracita 80x80 cm.
4. Bekleding Rivoli 80x80 cm, vloertegels Rivoli 80x80 cm.
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Nieuw op de beurs van Bologna

C ERSAIE

Gamadecor

Nieuw op de beurs van Bologna

Bij de Premium stand, een van de twee die deel uitmaakten van de show case van de Grupo Porcelanosa, presenteerde
Gamadecor zijn Premium keukens en badkamers met afwerkingen van Roble Torrefacto, keukenblad van Krion®
en rookafzuiging centraal boven het kookgebied. In de sectie integrale oplossingen voor eengezinswoningen en projecten op grotere
schaal bevond zich de Emotions keuken met XLight voor achterwand en keukenblad.

1

3
1. Emotions keuken met XLight voor achterwanden en keukenblad, op één
wabi poot staand met Cien Sable afwerking, evenals de accessoires in de
afdeling voor legplanken, ook met dezelfde afwerking.
2. Blind Roble Cuero is het badkamermeubel dat traditie met eenvoud
combineert. het heeft als deur een rolluik schuifsysteem die het sfeer van de
jaren 30-40 oproept maar met een geactualiseerde esthetiek, dankzij een
minimalistisch ontwerp. De spoelbak en keukenblad zijn uit hetzelfde marmer
vervaardigd.
3 en 4. Last is een badkamermeubel waarvan het ontwerp met diepte en
afmetingen speelt, wat voor dynamiek zorgt dankzij de schikking van de
verschillende modules. Dit badkamermeubel heeft een grote wastafel geheel
vervaardigd van zwart doorschijnend glas.
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Krion® by Systempool

Met de Art Veins Series collectie, lanceert Krion® nieuwe kleuren: Nero Palazzo, Noce Atrio en Blanco Opera.
Het nieuwe formaat van Krion® Luxury Series van 6 mm dikte vergroot de scala aan mogelijkheden van dit materiaal.
De nieuwste keukenbladen en badkamermeubelen Krion® Bath, Nest en Smart, Slope douchebakken
en douchewanden met Attica en S+Line afwerkingen spelen een grote rol in het aanbod van Systempool.

2
1. Nest Series is ontwikkeld
naar de vormen en bewegingen
van water. Keukenbladen,
badkamermeubelen, metalen
chassis en accessoires bieden
nieuwe mogelijkheden.
2. Smart Series bestaat uit een
ingebouwde wastafel en een
ovalen wasbak met een of twee
spoelbakken en een hangmeubel
met een lade in simpele en
dubbele uitvoering.
3. De badkamerwanden Attica
en S+Line van Systempool
vernieuwen de afwerkingen.
Het doucheplateau in Slope,
vervaardigd uit één enkel stuk,
met behulp van Krion® Shell
technologie, ontworpen om het
water op natuurlijke wijze
te laten wegvloeien en stagnatie
te voorkomen.
4. De Art Veins Series collectie
van Krion® lanceert een nieuw
kleurengamma.

1

2

3

4
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Nieuw op de beurs van Bologna

L’Antic Colonial

De nieuwe producten op het gebied van tegels en vloeren, gepresenteerd door L’Antic Colonial in Bologna, zijn toegespitst
op metalen en koperachtige tinten en natuurhout, als belangrijkste trends van dit seizoen.
De tint Titanium opent een wereld aan mogelijkheden in mozaïeken. Koper en antraciet voeren de boventoon in de serie
Metal Mosaics, en de Rhombus collectie werkt in zijn stukken met gedempte kleuren en geometrie.

1
1. Rhombus collectie presenteert
een grote mate aan gedempte
kleuren in zijn stukken, die samen
met de geometrische vorm meerdere
combinaties geeft. De collectie is
gebruikt vier kleuren: Rhombus Cream,
Light Green, Navy en White.
2. De Metal Mosaics serie van L’Antic
Colonial is uitgebreid met koper- en
antraciet tinten. Metal Bronce Mini 3D
Cubes en Metal Acero Anthracite
Mini 3D Cubes zijn afgewerkt met
mozaïeksteentjes, zowel mat als glans,
die een 3D-effect creëren door de
verschillende diktes.
3. Hill Silver en Gold. Het is een
nieuw product dat gevormd is door
een samenstelling van marmerdeeltjes
en cement. Met een glans coating,
geschikt om in ieder interieur te plaatsen.
Met een formaat van 19,7x19,7 cm,
varieert de dikte tussen 1,6 en 3,5 cm,
vandaar dat we dit afgetekende
reliëf zo bijzonder vinden. Deze kunnen
op talrijke manieren verwerkt worden op
plaatsen die “minder gebruikelijk” zijn,
zoals in deze hal/balie.

C ERSAIE

Nieuw op de beurs van Bologna

Urbatek

De Grupo Porcelanosa loopt voorop in de ontwikkeling van compact gesinterd erts, en op de beurs t
oonde Urbatek de talrijke mogelijkheden die de toepassing van het grootformaat blad in exclusieve projecten biedt onder de
noemer tailored design. Belangrijk is niet alleen het formaat, maar ook het materiaal, dat in een oppervlak wordt waar
vrij mee gewerkt kan worden. Het heeft een breed grafisch palet bestaande uit marmer en cement.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Rust en distinctie in grijs marmer gegroefd met witglazen
vertakkingen die voor diepte zorgen.
2 en 3. Raw Smoke Nature. Neutraal cement in grijze tinten met jute details,
die klasse en soberheid uitstralen.

36

37

CE R SAIE

C ERSAIE

Noken

Nieuw op de beurs van Bologna

Nieuw op de beurs van Bologna

De architect Ramón Esteve laat in Bologna zijn nieuwe collectie Lignage zien, ontworpen voor de firma Grupo Porcelanosa.
De collectie wordt gekenmerkt door klassieke vormen en een moderne esthetiek, waar het badkamerconcept mee
geactualiseerd is. Samen met Lignage, heeft Noken Porcelanosa Bathrooms de innovatieve aanrechten en legplanken van de
collectie Oxo en de Pure Line Air badkuip met hydromassage, die een stap verder gaan in de interieur design.

Butech

Het Shower Deck doucheplateau van Butech was een van de sterren van het merk in Bologna.
Dit plateau heeft een keramische afwerking die het water afvoert door de open voegen. Op de beurs is de stralende Premium
vloer gepresenteerd, die minder dik is, makkelijk te plaatsen en met de mobiele telefoon te besturen is; en de nieuwe
collecties van de lijnen Crystal en Rose die de bekledingen een chique touch geven.

2
1
3

1

2
3

4

4
5

1. Shower Deck keramisch
multiformaat heeft een afvoering
door de open voegen die
geïntegreerd zijn in de vloer. Het
zorgt voor continuïteit tussen het
douchegebied en de rest van de
badkamer.
2 en 3. De nieuwe collecties van de
lijnen Rose en Crystal geven een
chique touch aan de bekledingen.
Crystal collection gebruikt
Swarovski kristallen in haar design.
4. De stralende Premium
vloer heeft slechts 2 mm dikte,
eenvoudig te plaatsen en vanaf
een smartphone te besturen, zodat
de temperatuur bij thuiskomst al
ingesteld is.

1. Lignage kranen van Ramón Esteve, in drie formaten: hendelkraan, wastafel met drie spoelbakken
en wastafel met 3 ingebouwde spoelbakken; en in vijf afwerkingen: chroom, glanzend goud, geborsteld goud,
geborsteld titaan en geborsteld koper.
2. Lignage badkamermeubel. Een meubelstuk van 120 cm breed dat in twee versies beschikbaar
is, hangend en met poten tot de vloer. Deze meubelversie van de serie is in grijs mat met poten en aanrechtrand
van natuurlijk Amerikaans notenhout.
3. Met de nieuwe Oxo kan het badkamerontwerp geheel gecustomized worden dankzij de modules en de
verschillende combinaties. Dit nieuwe badkamermeubel heeft een XTone coating, het geavanceerde compacte
gesinterde mineraal van de Grupo Porcelanosa.
4 en 5. De Pure Line Air douchekoppen en badkuip met hydromassage zijn onderdelen van de
nieuwe wellness uitrusting.
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De Noordertoren, bestemd
voor het hotelketen Sofitel,
en de Zuidertoren, met
kantoren en woningen,
tekenen een nieuwe skyline
af in de Chinese stad Haikou.
Beide torens zijn gebouwd
met moderne technologie
van KRION® Solid Surface.

TOWERS VAN HAIKOU (CHINA)

Dichter bij de hemel

Deze torens bevinden zich in het centrum van Haikou,
een opbloeiende Chinese stad die zich ten noorden van het
eiland Hainan bevindt, met een bevolking van meer dan twee
miljoen inwoners. De Grupo Porcelanosa heeft deelgenomen
aan de bouw van twee indrukwekkende torens met
een geventileerde gevel van meer dan 160 meter hoog.
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n hartje centrum Haikou staan
de twee symmetrische torens van
160 meter hoog, met 47.000 m²
aan gevel gemaakt met KRION®
Porcelanosa Solid Surface, 24.000
stukken vervaardigd in Spanje en
geassembleerd in Haikou (China). Het
heeft circa 3 jaar geduurd om deze
architectonische stunt af te krijgen.
De Haikou torens zijn staat nu
bekend om de grootste geventileerde gevels ooit gebouwd,
dankzij het bureau Wilson Associate, die ervoor gekozen
heeft deze te maken met KRION® Solid Surface.
Wat dit project onderscheidt van ieder ander is de
gebruikte logistiek om de onderdelen, die vervaardigd
zijn in Toledo door het bedrijf CompoSolid, naar Haikou
te vervoeren, met alles wat dat met zich meebrengt
aan bedrijfsorganisatie en technologie, door de strenge
regels en tarieven in China. Tijdens de installatie, heeft
het verankeringssysteem, dat gepatenteerd is door
Butech, een van de zwaarste test waar een materiaal aan

blootgesteld kan worden te verduren
gehad, namelijk de supertyfoon
Rammasum, de sterkste en meest
verwoestende van de laatste 40 jaar
in dit deel van Azië dat al zijn aandeel
heeft gehad aan atmosferische
medogenloosheid. Het FV KRION®
systeem betuigt van onbuigbaarheid
en weerstand, en doorging de
metereologische test uitstekend.
De noordelijke toren is bestemd om deel uit te maken
van het hotelketen Sofitel, en de Grupo Porcelanosa
is verantwoordelijk voor de bouw van de geventileerde
gevel met materialen van Butech en Systempool.
De Zuidertoren heeft kantoren en gebouwen
en, afgezien van de gevel, heeft Gamadecor alle
keukens van de torens gemaakt, en L’Antic Colonial
is met Linkfloor (een geavanceerde vinyl vloer die
bestendig is tegen vocht, stoten, vlekken en chemische
producten), verantoordelijk voor de bekleding in de
gemeenschappelijke ruimtes en in de keukens. /

De bijdrage van de Grupo
Porcelanosa wordt niet
alleen weerspiegeld in
de geventileerde gevels met
materialen van Butech en
Systempool; de materialen
van de Groep worden
ook in de interieurs
van de Zuidelijke Toren
gebruikt, waar vloertegels
van Linkfloor Proyect
Chestnuts 123,5x30,5 cm
geplaatst zijn.
De tegels zijn in Linkfloor
Contract Cotton
91,5x30,5x0,57 cm, allemaal
van L’Antic Colonial.
Er zijn 67 Gamadecor
keukeneenheden
geproduceerd en het
kraanwerk is van Single
Lever Urban Sink Mixer
Chrome van Noken.
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IN T E RV IE W

JAIME BERIESTAIN

Ruimtes met karakter

Mix van kleuren, levendigheid, gezellige ruimtes en een duidelijk streven
naar classicisme bezielen hem tot het ontwerpen van zijn eigen vintage meubels.
Dit zijn de aspiraties van Jaime Beriestain.
Text: MARISA SANTAMARÍA Foto’s: MANOLO YLLERA

Boven deze regels, eigentijdse
ruimte aan de carrer
del Modolell.
Rechts, portret van
Jaime Beriestain in The One
Barcelona Hotel.
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a het afgelopen jaar een aantal belangrijke prijzen
te hebben gewonnen, beleeft hij het hoogtepunt van
zijn carrière met zijn unieke stijl die hij met zijn talent
en artistieke standvastigheid in de loop der jaren heeft
ontwikkeld.
Vanuit zijn geboorteland Chili, waar hij heeft gestudeerd
en zijn eerste projecten heeft ontwikkeld, is hij in
Barcelona–de stad die zijn stijl heeft omarmd– beland,

waar hij bijdraagt met de warmte van zijn gezellige ruimtes,
het classicisme van zijn meubelen en objecten (vintage
door hem ontworpen) voor het huis, en door de vrolijke
schaamteloze kleurcombinaties in zijn winkel/restaurant/bar
aan de carrer de Pau Claris 167, die zijn naam draagt
en als showroom dient.
In dit interview, exclusief voor Lifestyle, praat hij over
zijn interesse voor materialen die lang meegaan, de
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“De grootste uitdaging ligt in het vinden van een materiaal
die zo dicht mogelijk bij mijn idee komt en het voor elkaar te
krijgendat het een haalbare en duurzame oplossing wordt”.
Onder deze regels,
spectaculair uitzicht op het
Sofia Hotel.
Rechts, met de wijzers van
de klok mee; lobby van
het Hilton Hotel in Tanger,
Beso(Kus) ruimte, Filosofía
(Filosofie) ruimte en restaurant,
allemaal in het Sofia Hotel
in Barcelona.

kwaliteit boven de trend, en over ruimtes met karakter –zijn
karakter die zo persoonlijk is– die over meer gaan dan over
seriematige interieurontwerp.
Voor Jaime Beriestain ligt de toekomst in het streven
naar één enkel creatief concept, in het zoeken naar
evenwicht tussen ambachtstradities en nieuwe
technologieën en materialen.
Op welk punt in uw carrière bevindt u zich?
Ik zou het kunnen definiëren als het hoogtepunt waar ik
me voldaan voel dankzij de erkenning voor mijn werk, met
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prijzen voor mijn ontwerpen als AD Interieurontwerper
van het jaar en de Versailles Prijs voor het hotel Almanac.
Ik bevind me in een stadium waarin mijn studio zich
internationaal ontwikkelt, met projecten in Los Angeles,
New York, Rome, Saint-Tropez, Chili, Bulgarije, Casablanca.
Met roots in Chili tot España, wat zijn de culturele
connecties die u constateert in uw werk?
Mijn passie voor het authentieke heb ik van Chili, dankzij
een grote ambachtstraditie en cultuur. Deze spreken mij
heel erg aan en ik probeer er altijd een eigentijdse en
moderne twist aan te geven, die aan mijn verwachtingen
voldoet, om het zo te kunnen verwerken in mijn projecten.
In de sferen die u creëert zijn licht, kleur en de mix
van materialen, zeer belangrijk. Wat is het proces om
het gewenste resultaat te bereiken?
Eerst begin ik met het bedenken van de ruimte, ik wil een
duidelijk beeld hebben met een sterk concept. Daarna
recreëer ik die droom, die emotie. Vervolgens is het heel
belangrijk om te onderzoeken welke materialen deze
waarnemingen kunnen overbrengen. De grootste uitdaging
ligt in het vinden van een materiaal dat zo dicht mogelijk
bij mijn idee komt en het voor elkaar te krijgen dat het
een haalbare en duurzame oplossing wordt. Daarom is
technologie van cruciaal belang wat betreft nieuwe opties. .
Welke plaats neemt innovatie in, vooral wat betreft
de materialen, als het gaat over de creativiteit en de
ontwikkeling van een project?
Ieder die creatief is wil unieke en onderscheidende
projecten ontwikkelen. Innovatie is essentieel om tot
nieuwe visies te komen, en voor het oplossen van nieuwe
technische, technologische en architectonische problemen.
Het doel is om ecologische, warme en stevige materialen te
vinden die aansluiten bij de behoeften van deze tijd.
Wat is uw ervaring met de nieuwe materialen en
afwerkingen van Porcelanosa?
Wanneer ik materialen voorschrijf in mijn projecten, voldoen
ze allemaal aan esthetische eisen, maar ook aan kwaliteitsen veiligheidsvoorwaarden en moeten we kunnen
garanderen dat ze in optimale staat zullen blijven.
Welke internationale trends en stromingen van het
interieur ontwerp zijn voor u relevant?
Momenteel merk ik een verrijking in de materialen en
texturen op. Er wordt gestreefd naar een grotere mate
van zuiverheid, monochromie, schitterende afwerkingen,
een breed scala aan kleuren, structuren die verschillend
aanvoelen.
Hoe ziet u de toekomst in van ruimtes, zowel
privé als openbare, huizen, kantoren, bars, restaurant
en hotels?
Ik denk dat mensen steeds meer privacy en persoonlijkheid
willen in de ruimtes. We geven de voorkeur aan plekken
met karakter, en distantiëren ons van monotonie van
geïmiteerde ruimtes. /
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, TENERIFE

Dialoog
met het landschap

Ontworpen door het bureau
Leonardo Omar Arquitectos,
is het Royal Hideaway Corales
Resort, in Tenerife, onlangs
geopend, het betekent een
nieuw concept in het luxe
hotelwezen dat binnen de
trend past van harmonisering
van structuren met de
omgeving, om maximale
duurzaamheid te verkrijgen
Op de foto’s, details van
de buitenstructuur, met
innovatieve lijnen, geheel
geïntegreerd in de omgeving
van het eiland.

Uit de integratie tussen landschap en architectuur komt het concept
voort van dit nieuwe luxe hotel, een unieke ruimte waar de gast
centraal staat in een ervaring waar hij de essentie van dit prachtige eiland kan
beleven, omgeven en omarmd door land, zee en lucht..
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Text: PAOLA ROCCA.
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D

e hotelketen dat het hotel beheert en de architect
Leonardo Omar uit Tenerife hebben het nieuwe hotel
Royal Hideaway Corales Resort naar voren gebracht als
een “oceaan die vanuit iedere hoek gevoeld wordt”, in
de woorden van de Commercieel directeur van het hotel,
María Berruezo. Reden is dat het ontwerp van het exterieur
gebaseerd is op het voorgeschreven idee om het gebouw
te integreren in het landschap middels een concept van
vooruitstrevende architectuur. De Royal Hideway, met zijn
structuur in de vorm van een schip, kijkt uit over de oceaan
en het eiland La Gomera, en in al zijn kamers is de zee te
zien, te aanschouwen vanuit de verticale constructie van
de gestapelde terrassen. Het ontwerp van de interieurs
is, onder invloed van de zee en het eiland, geïnspireerd
op de zeebodem, met geometrische vormen en speciale
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ontwerpen. Zoals María Berruezo zegt, “in de receptie van
het gebouw van de suites is een spectaculaire grot met
muren van natuurlijke rots en kleine interne vijvers gecreëerd
die een onderzeese holte nabootsen die gecombineerd
wordt door innovatieve elementen in het meubilair. Het
interieur van het hotel is ook uitzonderlijk, met lumineuse
ruimtes in alle kamers en glazen afscheidingen, zodat de
hele dag genoten kan worden van het licht en de zeebries.
Deze thermische staat van rust is een kenmerk van de
traditionele architectuur van het eiland, dat de architect
Leonardo Omar heeft weten te herinterpreteren en het nu
zijn merkteken is geworden”.
Luxe is een van de eigenschappen van het hotel. De
slogan “the art of fine moments” benoemt alle RH Luxury
Hotels & Resorts tot bewaarders van geraffineerdheid.
Hotels die een bestemming op zich zijn.
De architectenstudio Leonardo Omar Arquitectos
heeft het vermogen om aan deze hotelvereiste te voldoen

Op de andere pagina, boven,
spectaculaire receptie van het hotel,
waar Lush White Pulido 119x250 cm
is gebruikt, van Urbatek. De toonbank
van de receptie is Savage Dark Nature
120x250 cm, van Urbatek.
De entree trappen zijn gemaakt met
Stuc Grey Texture 59,6x59,6 cm,
van Urbatek, Perfile Pro Mat 2 Inox
Sup. Glans van 12,5 mm, de Butech.
De vloer van het Maresia zwembad is
van Maker Ice Texture 119X119 cm,
van Urbatek. De vloer van het Maresia
restaurant, met Stuc Grey Texture
59,4x119 cm, van Urbatek, en voor
de bekleding van de badkamers van
het Maresia zwembad is Concrete
Grey Nature 100x300 cm gebruikt,
van Urbatek. De vloeren van de familie
zwembaden zijn van Maker Ice Texture
119x119 cm, van Urbatek.
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Linkerpagina, de spa van
het resort, innovatie en
schoonheid voor een van de
meest bezochte gebieden
die de filosofie van luxe
en balans met de natuur het
best ten uitvoer brengt.
Onderaan, zicht op het
interieur van de spa en
fitnessruimte, die
communiceren met de
verschillende buitenruimtes.
Links van deze regels, in de
gemeenschappelijke ruimtes
Lush White Pulido
119x250 cm, van Urbatek.

zonder het evenwicht met de omgeving te verliezen.
De studio is in 2003 in Santa Cruz inTenerife opgericht en
heeft tegenwoordig twee kantoren, een in de hoofdstad
van het eiland en een andere in het zuiden van Tenerife.
Het wijdt zich aan projecten van integrale architectuur,
interieur design en bouwontwerp, met een jong, dynamisch
team van architecten van verschillende nationaliteiten,
waar tekenaars, aannemers en ingenieurs samenwerken.
Leonardo Omar is gespecialiseerd in architectuur
van toeristische accomodaties en in interieur ontwerp.
Zijn werkervaring vat hij als volgt samen: “Ik heb aan
de Universiteit van Las Palmas gestudeerd en ben mijn
professionele carrière begonnen door deel te nemen aan
een wedstrijd voor de bouw van de Bibliotheek voor de
Bond van Architecten. Met het winnen van de eerste
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prijs ben ik met mijn architectenstudio begonnen. We
zijn verantwoordelijk voor bijna al het professionele werk
in het zuiden van het eiland, residentiële en toeristische
projecten voor de buitenlandse klant met concepten van
landschapsintegratie en volledige communicatie met
de omgeving. Een communicatie die zowel formeel is
als in de vorm van een dialoog met het milieu, door de
aanpassing aan het weer, de zon en de passaatwinden.
We hebben altijd efficiëntie nagestreefd in het gebruik van
energiemiddelen, en dat de architectuur niet in tegenspraak
is met de omgeving en het landschap, maar dat ze soepel
en rustig samenvloeien”.
Het laatst gerealiseerde grootste project van Leonardo
Omar is de onlangs geopende Royal Hideaway Corales
Suites, dat “de bevordering nastreeft van deze sector van
luxe en exclusieve service, maatstaven waar wij Canariërs
zo gewend aan zijn geraakt. Een groot aanbod aan
accommodaties met design en gastronomie en met de
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Met de wijzers van de klok mee,
zithoek van een suite. Alle suites
hebben uitzicht op de zee
en op het eiland La Gomera.
De vloeren zijn van Timber On
Light Grey Nature in verschillende
afmetingen (45x90 cm, 22x90 cm,
14,3x90 cm). De vloertegels
buiten, van Timber On Light Grey
Ant in verschillende afmetingen
(45x90 cm, 22x90 cm, 14,3x90 cm),
alles van Urbatek. In de badkamers,
zijn de douchevloeren Timber On
Light Green Ant in verschillende
afmetingen (45x90 cm, 22x90 cm,
14,3x90 cm). De bekledingen van
de doucheruimtes, van Timber
On Light Grey Nature 22x90 cm,
alles van Urbatek. De bekledingen
van de rest van de badkamers zijn
Paradise Lake Stone Blanco
30x30x1 cm, van L’Antic Colonial.
De toiletten zijn van Arquitect van
Noken, en de douchekranen zijn
ook van Noken. De badkamers
van de familie suites zijn gemaakt
van Krion® 1100 Snow White van
Systempool, de kranen zijn van
Noken; de wastafels behorend bij
de wasbakken zijn gemaakt van
Krion® 1100 Snow White van
Systempool. Alle terrassen en
privé zwembaden van de suites
hebben uitzicht op de zee. In de
keukens van het familieblok zijn de
keukenbladen met ingebouwde
spoelbakken in eiland-deel gemaakt
van Krion® 1100 Snow White
van Systempool.
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mogelijkheid om het hele jaar door buitenactiviteiten uit te
oefenen, zal voor veeleisende bezoekers altijd het beste
aanbod blijven”.
Het hotel Corales Suites heeft de prestigieuze prijs
gewonnen voor Beste Hotel ter Wereld in aanbouw, in
Londen toegekend door European Hospitality Awards. “We
zijn van mening dat de prijs een nieuw hotelconcept heeft
geëerd, uitgaande van pure herkenbare architectonische
aspecten: zuivere vormen, grote open ruimtes en
functionaliteit”.
In dit omvangrijk project heeft Leonardo Omar
samengewerkt met de Grupo Porcelanosa en de
verschillende merken. Hierover vertelt hij: “in de uitvoering
van een project als een luxe 5 sterren hotel, zoals het
Royal Hideaway Corales Resort, is de keuze van een
partner essentieel, vooral op het moment dat je het
beste wilt halen uit een hoogwaardig ontwerp en uit een
uitvoering met materialen die een architectonisch product

met deze kenmerken eer aandoen. De keuze om met
Porcelanosa samen te werken was makkelijk gemaakt
omdat het een merk is dat bekend staat om de goede
kwaliteit van zijn producten, een ruim assortiment en een
zeer volledig aanbod.
En nu de uitvoering van de bouw eenmaal is afgerond,
wil ik niet nalaten de aandacht te vestigen op de kwaliteit
en de toewijding van het personeel en de fantastische postverkoop service. Het werken met de Grupo Porcelanosa
is een dankbare en eenvoudige ervaring geweest, en ook
ben ik zeer tevreden over het eindresultaat wat betreft het
ontwerp, de texturen van de vloeren, het installatiegemak en
de goede werking van de sanitaire onderdelen en kraanwerk,
evenals de kwaliteit van de Butech producten”. /
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SPECIAL NEDERLAND

De toekomst
ontwerpen
De Nederlandse architectuur en haar
koplopers zijn met hun risicovolle en
geavanceerde ideeën, onmisbare
referenties voor de ontwikkeling en
revolutie van het hedendaagse uitzicht
en landschap.
Van de vooraanstaande Rem Koolhaas
en zijn partners van het OMA team,
die ongetwijfeld verantwoordelijk zijn
voor het ontwerp, de architectuur en de
communicatie in de laatste jaren
van de 20ste eeuw en begin 21ste
eeuw, tot de creatieve overschrijdingen
van Marcel Wanders, het oog voor
detail van Studio Piet Boon,
en de sensitieve ervaringen van
FutureBrand Uxus. Allen vormen
ze een uniek internationaal horizon met
in de achtergrond de overtuiging dat
de mens het middelpunt is van
het ontwerp, dichtbij de natuur en de
essentie van de creativiteit staat en
constant aan verandering onderhevig is.
Text: MARISA SANTAMARÍA
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Indrukwekkend detail van de Nationale
Bibliotheek van Qatar, werk van de OMA studio.
Foto: Delfino Sisto Legnani en
Marco Cappelletti.
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OMA
Ik ontwerp om de
wereld te veranderen

Lobby van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in
Den Haag, Nederland, een
gebouw van 100.000 m²,
dat het constructieve denken
van Rem Koolhaas en zijn
partners in OMA illustreert.
Foto: Delfino Sisto Legnani en
Marco Cappelletti.
Gedeeltelijk uitzicht van de
kantoorafdeling van het
Ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag.
Foto: Nick Guttrige.

Foto: Fred Ernst. Met dank aan OMA.

Met de wijzers van
de klok mee, geveldetail
van de Nationale Bibliotheek
van Qatar.
Foto: Delfino Sisto Legnani
en Marco Cappelletti.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen. Met dank aan OMA.

Exterieur en detail van
het interieur van de Torre
Fondazione Prada, in Milaan.
Foto's: Bas Princen.

“We onderzoeken
alle mogelijke
wegen om
verbindingen
tot stand te
brengen tussen
functionaliteit van
de gebouwen en
hoe ze ervaren
worden”.
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Rem Koolhaas is een van de grote
architecten uit de geschiedenis.
Geboren in Rotterdam en opgegroeid in
Indonesië, winnaar van de Pritzker Prijs
en een vooraanstaand intelectueel wiens
boeken de wereld hebben beïnvloed en
veranderd en dat nog steeds doen. Zijn
ideeën revolutioneren, transformeren en
vormen een stimulans voor alle aspecten
van het constructieve denken van de
huidige eeuw. Tegenwoordig houdt hij
zich bezig met de opbouw van een nieuw
Europa dat geavanceerder is, en in het
bijzonder met de verandering van zijn
communicatieve perspectief, beginnend
bij de Europeanen zelf. Momenteel richt
hij zijn gedachten op de ontwikkeling van
de stad, vanuit nieuwe benaderingen
die hem doen uitkomen op een nieuwe
trend, het duurzame, technologisch
en geconnecteerde terrein, dat hij
beschrijft in zijn boek Countryside: Future
of the World, dat in 2019 verschijnt
wanneer ook een expositie van hem zal
plaatsvinden in het Guggenheim Museum
in New York. Hij is architect, filosoof
ontwerper, antropoloog, socioloog, een voorloper
in vooruitstrevende werken zoals de Kunsthal in
Rotterdam, het hoofdkantoor van de Chinese
Staatstelevisiemaatschappij in Peking, de Casa da
Música in Porto, de Fondazione Prada in Milaan en
de Central Library in Seattle. In zijn boeken anticipeert
hij zich op het verschil in denken en bouwen met een
visie zonder vooroordelen. Zijn studio OMA wordt
geleid door hem en acht partners: Ellen van Loon,
Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka,
David Gianotten, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini
Laparelli, Jason Long met kantoren in Rotterdam,
New York, Hong Kong, Peking, Doha, Dubai en
Perth. Ellen van Loon (op bovenstaande foto), sinds
vijftien jaar zijn partner, heeft het afgelopen jaar, na
de renovatie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken
in Nederland in Den Haag geopend, evenals het
Deense Architectuurcentrum in Kopenhagen: “We
onderzoeken alle mogelijke wegen om verbindingen
tot stand te brengen tussen functionaliteit van de
gebouwen en hoe ze ervaren worden, vanuit het
interieur naar het exterieur en viceversa, het is heel
belangrijk om aan de indruk van ieder detail te werken,
mee te denken met de zorgen van de mensen die het
dagelijks ervaren”, legt Ellen van Loon uit aan Lifestyle.
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Marcel Wanders
Een ontwerper
met veel humor

“We streven
ernaar de klant in
een installatie te
integreren, hem of
haar deel te laten
nemen aan het spel
van de gecreëerde
ruimte”.

Met de wijzers van de
klok mee, fantastisch
beeldhouwwerk genaamd
One Minute Mickey, gemaakt
door Marcel Wanders en
Leblon Delienne voor de
90ste verjaardag van de
bekendste muis ter wereld.
Roche Bobois,Cirque
d'Hiver, een installatie die
de verbeeldingskracht van
Wanders weerspiegelt.
Foto: Stevens Frémont.
Zwembad van de residentiële
toren Hyde Ciudad de
Panamá, een gebouw dat
veel heeft betekend voor de
ontwikkeling van het ontwerp
en de luxe in de hoofdstad
van Panama.
Ingang van het hotel
Mondrian in Doha, Qatar,
een luxueuze vijfsterrenhotel
ontworpen door Marcel
Wanders in 2017.
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Marcel Wanders werd wereldwijd
bekend met een van meest
baanbrekende groepen ontwerpers
van de recente design geschiedenis,
Droog Design. Zijn gevoel voor
humor en zijn creatieve scherpte
zijn niet onopgemerkt gebleven,
en solo heeft hij zich zich bewezen
met memorabele werken voor
bedrijven als Flos, Alessi, Puma, KLM
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij,
MAC Cosmetics, Cappellini, B&B
Italië en Moroso. Van het creëren
van objecten begeeft hij zich naar
het terrein van de architectuur met
werken als het hotel Kameha Grand in Bonn,
de Mondrian South Beach Hotel in Miami en de
winkel Villa Moda in Bahrain. In zijn interieur design
toont hij zijn denkbeelden over het functionalisme
en de maximale besparing van gebaren, hoewel
het resultaat, in tegenspraak hiermee van
grenzeloze fantasie en een nieuwe hedendaagse
"barroc" getuigt. In zijn boek, Wanders Wonders,
tweeëntwintig jaar geleden uitgegeven, breidt
hij uit over de hele essentie van zijn universum,
zijn voornaamste ideeën: “Het is heel belangrijk
voor mij geweest om het resultaat van mijn
retrospectieve expositie te kunnen observeren
in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het was
een grote verrassing te zien hoe mijn zorgen
en interesses zich verbinden en het nog steeds
actueel is het nieuwe in het oude te integreren, dat
is cruciaal voor mij. Het is verrassend om te zien
hoe mijn overtuigingen en interesses aansluiting
vinden en het nog steeds actueel is het nieuwe in
het oude te integreren, dat is cruciaal voor mij. Het
ontwerp is de taal die mij verbindt met de wereld”,
vertelt Wanders tijdens zijn jaarlijkse presentatie in
de Salone del Mobile in Milaan.
Naast het beheren van zijn studio in Amsterdam
is hij medeoprichter en artistiek directeur van
het merk MOOOI en exponeert hij zijn werk in
musea over de hele wereld zoals het MoMA in
New York, het Stedelijk Museum in Amsterdam
en het V&A Museum in Londen. In het ontwerp
van interieurs, verbreedt Marcel Wanders zijn
blik met gedenkwaardige ruimtes, aangeroerd
door zijn persoonlijke buitensporige verbeelding;
zijn stempel is vanaf het eerste moment waar te
nemen in alle hoeken van de hotels, restaurants
en winkels die hij wereldwijd heeft ontworpen:
“We streven ernaar de klant in een installatie
te integreren, hem of haar deel te laten nemen
aan het spel van de gecreëerde ruimte”, voegt
Wanders eraan toe.
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Studio Piet BOON
Tussen ambacht
en technologie

“Ons kleurenpalet
is neutraal en
illustreert
ons streven
naar eenvoud,
met onderdelen
die bedacht
zijn om alle
belemmeringen
van kortstondige
trends te
doorbreken”.

Met de wijzers van de klok mee:
zicht op het restaurant The Jane in
Antwerpen, België. Het gebouw,
een oude kerk, is tegenwoordig
dankzij de renovatie uitgevoerd
door Piet Boon de culinaire
uitgangsbasis van chef Sergio
Herman, bekroond met een
Michelinster.
Definitie van tijdloze luxe: een
verblijf in het Caribisch gebied.
Gedeeltelijk zicht van een huis
in de vallei van Oak, in Zuid-Korea.
Dit gebouw, van modulaire
constructie, beeldt de perfecte
combinatie van technologie
en esthetiek uit.
Interieur van een penthouse
in New York, die de essentie van
een historische wijk in ere heeft
gehouden en elegantie en comfort
aan het interieur heeft toegevoegd.
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Studio Piet Boon belichaamt
de soberheid van het Nederlands
ontwerp. Bij het ambachtelijk
werk tot de laatste technologiën
in de materialen bij zijn “totale”
ontwerp dat al vijfendertig jaar
geleden gecreëerd is, houdt Piet
Boon rekening met elk element die
architectonische ruimtes behelzen
om een evenwicht te creëren dat
altijd verbonden is aan comfort, met
een serene behaaglijkheid, zonder
ruis. Zijn projecten spelen zich
voornamelijk af tussen Amsterdam
en New York, hoewel ze de hele
aardbol bereiken: “Iedere klant is een wereld
apart, een concept dat architectuur omvat,
interieur ontwerp en product ontwerp binnen een
context en een bepaalde cultuur. Een voorbeeld
is Huys, de renovatie van een historisch gebouw
in Manhattan, in de wijk NoMad, waar ik bij
het ontwerpen van het dak heb samengewerkt
met Piet Oudolf, die ook het architectonisch
landschap van de High Line heeft ontworpen.
Het resultaat bevordert de integratie en de
interactie van de bewoners met de vegetatie
die op het dak is aangebracht. Waar het ons
om gaat is unieke ruimtes te vinden die op een
natuurlijke en authentieke wijze met de mensen
in verbinding staan”, verklaart Boon. De studio
heeft zijn oorsprong in een timmerwerkplaats in
Oostzaan, Nederland, die een kleine studio is
geworden gewijd aan interieur ontwerp. Deze
eerste ervaring heeft hem geholpen controle te
krijgen over het ontwerp in zijn geheel, vanaf
het fundament. In alle projecten is ons doel ons
te richten op het behalen van functionaliteit,
esthetiek en duurzaamheid, van het exterieur
tot het interieur ontwerp. Van de esthethiek
en de techniek, tot het bereiken van innovatie,
de pure en schone lijnen benadrukken de
onmisbare kwaliteit van de afwerkingen: “Onze
werkstijl is herkenbaar omdat het soberheid
en tijdloosheid nastreeft. Ons kleurenpalet is
vrijwel neutraal en illustreert ons streven naar
eenvoud, met onderdelen die bedacht zijn om
alle belemmeringen van kortstondige trends te
doorbreken".
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FutureBrand
UXUS
Vanuit het gevoel

“Het gedrag en de
menselijke relaties
zijn ongetwijfeld
de motor van
ons bedrijf in alle
vakgebieden
van het ontwerp”.

Met de wijzers van de klok
mee, twee afbeeldingen
van de winkel van de Tate
Modern, in Londen, 500 m²
die het retail concept opnieuw
uitvinden in een emblematisch
museum.
Foto's: Ed Reeve.
De drie foto's tonen het
nieuwe flagship store van het
Franse merk L'Occitane, in
Londen. Een ervaring waarbij
de klanten zintuiglijk worden
ondergedompeld in de
schoonheidsgeheimen van het
merk dat zijn oorsprong vindt
in de Provence.
Foto's: Michale Franke.
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De communicatie van het merk,
de architectuur, het ontwerpen
van verhalen die ervaringen met
verschillende menselijke emoties
verweven, zijn de speciale missies
van deze studio waarvan de naam
zijn visie op de tijd impliceert: de
toekomst.
UXUS is in 2003 opgericht in
Amsterdam door George Gottl, die daarvoor
voor Nike en Mandarina Duck had gewerkt.
Vanaf het begin heeft het bedrijf zich gericht
op een volledig concept van ontwerp en
architectuur van verhalen, door een open
vertelling te genereren om de kernpunten van
de innovatie met een betrokkenheid met de
mensen te integreren. De laatste jaren is in
universiteiten over de hele wereld de analyse
Human Centered als fundamentele voorwaarde
die alle gebieden van ontwerp en architectuur
katalyseert, en deze is nu de stelregel van
UXUS geworden: de mens als middelpunt van
het 360º ontwerp.
Tot zijn klanten behoren McDonald’s, Nike,
InterContinental Hotels Group, de winkel
van de Tate Modern, Sephora, en de grote
warenhuizen Bloomingdale’s in Dubai. “Mijn
inspiratie is de maatschappij zelf, ik houd ervan
om mensen te observeren, hun gedrag, hun
manier van leven en bewegen, hoe ze wisselen
van trend en hoe ze de ruimtes waarin ze leven
ervaren. De ervaringsruimtes die ontstaan naar
aanleiding van gewoonten, nieuwe gebruiken
van mensen, zijn een bron van ideeën voor
UXUS. Het gedrag en de menselijke relaties zijn
zonder twijfel de motor van ons bedrijf in alle
vakgebieden van het ontwerp”, zegt Gottl.
Het werk van UXUS is meerdere
opeenvolgende jaren bekroond met FX Awards
voor onder andere beste winkel en beste
restaurant. Ook is het bekroond met de SEGD
Award voor het grafisch ontwerp en de Vinitaly
Award voor het packaging ontwerp. /
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Onder de gebruikte materialen
bevinden zich de keramische
tegels van Ston-ker:
gerectificeerd gres porcelein
Ferroker Aluminio
59,60x120 cm, van Venis,
gebruikt in de keuken, woonkamer
en entree. De gerectificeerde
coating Antique Blue van
Porcelanosa 31,60x90 cm
is in de keuken gebruikt.

CARRILLO PROJECTEN

Een loft in Saoedi-Arabië

De studio van de zusters Carrillo is een unieke ruimte in Riyad, de hoofdstad van
het Koninkrijk Saoedi-Arabië, waar moderne design gecombineerd wordt met de persoonlijkheid
van de eigenaresse van de woning. Edele materialen gecombineerd met industriële invloeden
en traditionele aspecten van het Midden-Oosten.
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Text: BERNARDO FUERTES Foto’s: ALFREDO EZQUERRA
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De spiraalvormige trap is een van
de belangrijkste elementen in de
grote heldere ruimte van deze loft.
Zijn aanwezigheid speelt een grote
rol door de belangrijkste leefruimte
te verbinden met de werkruimte
op zolder. In de omgeving rond de
trap is keremische steen Ston-ker
Ferroker Caldera 44x66 cm, van
Venis, gebruikt. Een vals daklicht
zorgt voor helderheid in het interieur
en accentueert de verlichting.
Beneden, rechts, de bakstenen
gevel is van industriële stijl,
gemetseld en geïntegreerd in
klassiek lijstwerk van kalk.

E

en van de meest gerenommeerde projecten van deze studio is een
fantastische loft van 300 m², gebouwd in hartje Riyad, Saoedi-Arabië. Het
project was in opdracht van een Saoedische vrouw die jaren in Londen
heeft gewoond. Om het concept van de woning te kunnen ontwikkelen
hebben zij een gesprek met haar gehad. Het ging erom haar zo
goed mogelijk te leren kennen, haar eigenaardigheden en wensen
te ontdekken. Het resultaat is een ruime en persoonlijke ruimte met
details, zoals de rode houten deur die herinneren aan die van Londen,
en de valse dakramen die dankzij de lichtspelingen verschillende
schouwspelen tonen in de woning die variëren naar gelang de tijd.
Grote ramen die met de bouwtrend van de omgeving breken, en tevens
een schoorsteen, maken de Britse details van dit huis in het hart van het
Midden-Oosten compleet.
Dit project is volledig bedacht en uitgewerkt door Carrillo Projecten,
onder leiding van Laura Carrillo, vanaf zijn oorspronkelijke opzet tot de
ontwikkeling van de bouw en het interieurontwerp.
Het definitieve resultaat komt voort uit de behoefte van de klant om
een ruimte dat zich onderscheidt, ver van van de traditionele esthetiek,
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In de badkamer en hal, en in de
gastenkamer (onder deze regels),
is Crystal Dark 33,30x100 cm
en Crystal White van Venis
(rechtsonder) gebruikt.
In de gastenbadkamer is ook
keramisch steen Ston-ker
Ferroker Caldera 44x66 cm,
van Venis, gebruikt.

De serie Seattle Dark
33,30x100 cm, van Venis is
gebruikt in de hoofdslaapkamer
(zie afbeeldingen rechts),
materialen die een sfeer van
moderne exclusiviteit geven.

maar zonder de essentie ervan te verliezen. Er was behoefte aan een
avant-garde stijl, die tegelijkertijd gezellig en leefbaar moest zijn. We
slaagden erin deze twee uitgangspunten naast elkaar te laten bestaan in
een veelzijdige ruimte, vormgegeven tot een samenhangend geheel met
de grote industriële ruimtes als inspiratiebron.
Volges deze richtlijnen, is de woning ingedeeld in twee grote
ruimtes. Twee onafhankelijke ruimtes die toch verbonden zijn door de
afwezigheid van visuele versperringen, als afscheidingen en muren,
wat het gevoel versterkt dat het ”één enkel multifunctionele ruimte”
is. In deze grote ruimte worden keuken en eetkamer samengevoegd
en zijn ze verbonden met de woonkamer. De stijl van de jaren 50 en
het meubilair worden gecombineerd met industriële invloeden, zoals
de buizen van de air conditioning aan het plafond, die zichtbaar zijn
gelaten, als decoratie. Opvallend is de spiraalvormige ijzeren trap,
dat bijde hoogten met elkaar verbindt, en als een groot ornamenteel
beeldhouwerk wordt gepresenteerd. Deze loft is een project dat
Carrillo Proyectos op een prominente plaats zet tussen de beste
ontwerpstudio’s.
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Van links naar rechts,
Laura, Vicky, Lola en
Carmen Carrillo poseren
aan de werktafel van
hun studio in Madrid.
De ruimte behoudt
de essentie van de
geschiedenis van dit
familiebedrijf dat in
1959 is opgericht.
De internationale
opdrachten nemen een
steeds belangrijkere
plaats in binnen het
projectenportfolio.

Foto’s: Alex del Río.

De gezusters Carrillo zijn met hun vieren,
maar ze werken samen met een team van
meer dan 20 professionals dat zich wijdt aan
de volledige uitwerking van de projecten,
ondersteund door deskundig advies met
bijna 40 jaar ervaring in de wereld van
interieurontwerp.

“Voor ons is het van essentieel belang
de klant te leren kennen, om te weten wat hij
wil maar ook om te weten hoe hij is,
wat zijn omstandigheden zijn, hoe zijn leven is,
om die persoonlijkheid te kunnen
weerspiegelen in het project wat later voor
lange tijd zijn huis zal zijn”
72

Vanuit hun werkplaats op de calle Gaztambide te Madrid
(één van de drie in de Spaanse hoofdstad), zetten de vier
zusters zich met lichaam en geest in voor elke opdracht die
ze binnenkrijgen: woning interieurontwerp, grote projecten,
restauratie, horeca, etc. Het ontbreekt niet aan werk in dit
bedrijf dat door hun ouders is opgericht in 1959
als een kleine atelier voor ambachtelijk werk van waaruit ze
Castiliaanse meubels vervaardigden en verkochten aan klanten
over de hele wereld. Vandaag de dag creëert het bedrijf
wereldwijd projecten over de hele planeet. Onlangs hebben
ze een hotel geopend in Cap Cana, in de Dominicaanse
Republiek, ook zijn ze prominent aanwezig in Saoedi-Arabië
waar ze met meerdere opdrachten een groot prestige hebben
opgebouwd. “Het is een totaal ander land maar het is er veel
eenvoudiger werken dan dat je aanvankelijk zou denken”,
zegt Laura Carrillo, verantwoordelijk voor het internationale

Fotos: Alfredo Ezquerra.

De Afdeling Contracten
van de Carrillo Studio is
opgezet voor
de ontwikkeling
van grootschalige
projecten, hotelketens
en bedrijven, zoals
het restaurant
Essentia in Tarancón,
Cuenca (links).
Hieronder,
detail van twee
eengezinswoningen.

beheer van de studio. “We werken al twaalf jaar in dat land,
en hoewel het in het begin behoorlijk ingewikkeld was, weten
we nu hoe alles werkt”. Volgens Laura, is het essentieel om,
als je in het buitenland werkt, op de hoogte te zijn van alles
over de omgeving, de cultuur, de gebruiken en wat van invloed
kan zijn bij het werk. Tijdens de laatste fase van ieder project
wordt het team van professionals verhuisd om het werk af te
maken; dat betekent dat het hele team twee, drie of vier weken
naar plaatsen moet afreizen als Riyad, de hoofdstad van het
Koninkrijk Saoedi-Arabië.
De ruimte waarin wordt gewerkt behoudt de essentie van
de vloeren van terracotta en houten balken. De stof stalen
vullen de studio, waar met passie wordt gewerkt. Als de
Carrillo zusters over hun werk praten, stromen ze over van
enthousiasme, dynamiek en vertrouwen. Individueel vullen ze
het team aan op verschillende vlakken. Vormen, verlichting,
kleuren, texturen, materialen, meubels...
Waar ze het allemaal over eens zijn is het personaliseren, wat
boven alles het werk in de studio bepaalt. “Voor ons is het van

essentieel belang de klant te leren kennen, om te weten wat hij
wil maar ook om te weten hoe hij is, wat zijn omstandigheden
zijn, hoe zijn leven is, om die persoonlijkheid te kunnen
weerspiegelen in het project dat later voor lange tijd zijn huis
zal zijn. Het huis moet een plek zijn waar iemand zich op zijn
gemak voelt”, zegt Laura.
“Er is een klik moment, waarop je contact maakt met de klant
en vanaf dat moment laat hij alles aan jou over omdat hij weet
dat je hem begrijpt en dat we hetzelfde willen als hij”, zegt Lola,
de oudste zuster.
In het professionele familie team Carmens nuchterheid
goed van pas en is ze verantwoordelijk voor de cijfers.
Vicky, een perfectionist die zich laat inspireren door materialen
als steen en hout om in projecten te gebruiken, ongeacht
containervervoer vanaf de andere kant van de wereld.
Zij zijn het ideale dream team. /
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SHA WELLNESS CLINIC RESIDENCES

Gezonde bouw

Midden in de bergen van Alicante, werkt SHA Wellness Clinic
aan een nieuw concept woningen gericht op het bevorderen van de gezondheid
van lichaam en geest met een doeltreffend ontwerp.
Foto’s: ANTONIO TERRÓN

D

e afgelopen 10 jaar, werkt SHA Wellness Clinic
aan de verzorging en de bevordering van de gezondheid
en het welzijn van de bezoekers van de kust van Albir.
Halverwege Valencia en Alicante gelegen, is het een van
de meest aanlokkelijke gebieden van de regio Valencia. In
het hart van Sierra Helada, nodigt de nabijheid van de zee
uit tot ontspanning. Tot nu toe verbleven de gasten tijdens
hun behandeling in de 93 luxueuze suites, maar sinds kort
hebben ze ook de mogelijkheid de verblijven te gebruken in
het bijgebouw. Vanaf het begin heeft SHA Wellness Clinic
vertrouwd op de materialen van Porcelanosa Grupo
om een gevoel voor stijl, exclusiviteit, duurzaamheid en
moderniteit uit te stralen. In het nieuwe gebouw waar
de woningen zich bevinden wordt gestreefd naar een
samensmelting van wellness en de bouw van de omgeving.
Het team van architecten en interieurontwerpers heeft een
nieuw concept gecreëerd van ruimtes waar het ontwerp, de
materialen en de technologie actief bij kunnen dragen aan
een gevoel van welzijn. De keuze voor de meest geschikte
ligging, de integratie van de interieurs in het exterieur waarbij
maximaal gebruik wordt gemaakt van zonlicht, het volgen
van de Feng Shui principes, technologie en domotica
gericht op wellness, chromotherapie, meetsystemen voor
de luchtkwaliteit en luchtzuivering. Deze elementen dragen
bij tot het creëren van gezonde ruimtes. Er zijn drie soorten
verblijven, tussen 300 en 500 m². De uitrusting varieert om in
te spelen op de verschillende voorkeuren van de gasten. De
accommodaties kunnen een fitnessruimte, behandelkamer,
hammam of sauna hebben. Ze hebben allemaal grote tuinen
en terrassen met een glazen infinity zwembad, samen zorgen
ze voor een totaal van 82 meter aan glazen zwembad. Dit
is ongetwijfeld een van meest opvallende elementen van
het bouwwerk dat vanaf buitenkant te bewonderen is. De
ligging temidden van een natuurpark, zoals het natuurpark
Sierra Helada, waar een van de belangrijkste ornithologische

In het interieurontwerp van de
residences van SHA Wellness Clinic
zijn de Feng Shui principes gevolgd.
In het ontwerp wordt overwegend
wit gebruikt, voornamelijk dankzij
de keuze van de vloertegels
Carrara Wit Glans 59,6x59,6 cm
van Porcelanosa, voor de interieur
vloeren en Cascais Natural de
44x66 cm, van Venis.
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reservaten van Spanje ligt, en een gunstig klimaat (330
zonnige dagen per jaar en een gemiddelde temperatuur
tussen 15ºC en 25ºC) zijn belangrijke factoren bij het streven
naar een goede gezondheid.

DUURZAAMHEID

Alle badkamer accessoires en de kranen behoren tot de serie Urban
van Noken. Er zijn twee maten badkuipen gebruikt Minimal XL 190x90 cm
en 180x80 cm van Noken; de coatings over de badkuipen zijn Artis White,
Silver en Dark 33,3x100 cm, van Venis. Gelamineerde plinten
8x220x1,5 cm van L’Antic Colonial. De vloertegels van de badkamers en
keukens zijn Carrara Wit Glans 59,6x59,6 cm van Porcelanosa.
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Volgens de duurzaamheidsrichtlijnen van het bedrijf, hebben
we een integratie in de natuurlijke omgeving nagestreefd;
ook hebben we duurzame bouwpraktijken toegepast.
Dankzij de geselecteerde natuurlijke materialen, het gebruik
van hernieuwbare energie en het waterrecyclingssysteem
heeft dit bouwwerk de maximale milieu-kwalificatie
gekregen, zodat het een voorbeeld is geworden van
duurzame bouw. Met het nieuwe gebouw kunnen de
gasten, indien gewenst, genieten van een groot deel van
het aanbod aan gezondheid en wellness zonder dat ze de
accommodatie hoeven te verlaten en op die manier meer
privacy genieten. Ze kunnen in hun eigen accommodatie
massages en behandelingen krijgen, zowel therapeutischeals schoonheidsbehandelingen, watertherapieën zoals
watsu of sportieve activiteiten uitoefenen zoals functionele
training, pilates, yoga, meditatie of aquagym. In een plek
waar voeding een van de pijlers is, is het mogelijk lessen in
gezonde voeding te krijgen, of showcooking van gezonde
voeding bij te wonen. Ook is het mogelijk medische-,
voedings- en psychologische consulten aan te vragen in de
woning. SHA is een accommodatie voor alleen volwassenen
waarbij minderjarigen de toegang tot de gemeenschappelijke
ruimtes niet is toegestaan. Maar met de nieuwe faciliteiten
is het mogelijk de kleintjes in de familie, onder toezicht
van een van de ouders, te laten genieten van het selectie
van behandelingen en activiteiten in de privacy van hun
verblijven. Met de ontwikkeling van dit nieuwe concept van
accommodatie en de herindeling die onlangs is uitgevoerd in
de suites, neemt SHA het voortouw zowel op het gebied van
behandelingen als van bouw en decoratie. /
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IN T E RV IE W

Gelegen aan de Viana do
Castelo (Portugal), de Casa
Areosa is een herstelproject
van Branco Cavaleiro
Architects.

RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO

“Geometrie, design, geschiedenis en
experimenteren vormen een essentieel
onderdeel van de ontwikkeling
van onze projecten”
Geboren in Viana do Castelo, Portugal, in 1973, diploma Architectuur
van de FAUP; postdoctoraal in Planologie, Gebieds- en Projectontwikkeling
en specialist op het gebied van Architectuur en Stedenbouw.
Hij is sinds 1998 hoogleraar aan de Hogeschool voor Technologie en
Management van het Polytechnisch Instituut van Viana do Castelo,
in de doctoraalstudie van Interieur Design. Op zijn werkplaats genaamd
Branco Cavaleiro Architects, worden studies en werkzaamheden
op het gebied van architectuur en interieurontwerp op internationaal
niveau ontwikkeld.
In zijn meerdere projecten vertrouwt hij op het prestige en de
deskundigheid van Porcelanosa Groep, met wiens merken
hij al jaren werkt.

Text: BERNARDO FUERTES Foto’s: JOSÉ CAMPOS RUFO
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Hoe zou u uw architectuur definiëren?
Wanneer we naar onze projecten kijken, kun je al snel
constateren dat ze niet gebaseerd zijn op een concept
dat zich aanpast aan verschillende plaatsen, maar
dat het de plaatsen zijn die ons drijven zodat we een
bepaalde richting blijven volgen en streven naar een
integratie met alle externe factoren die een ruimte
karakteriseren. Onze architectuur is een eclectische
architectuur, hedendaags, waarvan de diversiteit
voortkomt uit een manier van experimenteren die ons
aanzetten tot het onderzoeken van diverse materialen en
constructieve oplossingen. We geven niet om het woord
“mode”, en we zijn niet van de “trends”.
Integreert uw architectuur zich in de omgeving of
probeert u de omgeving vorm te geven en te aan te
passen?
Dat hangt af van het concept, de plaats en haar
kenmerken. In de regel probeert onze stijl van architectuur
zich aan te passen aan de plek, er voor zorgend dat ieder
project op de meest natuurlijke wijze op zijn plek valt

zonder de overhand te krijgen in het algemene beeld van
het gehele bouwwerk. Dit is de norm die we hanteren
in Europa, waar het landoppervlak volgebouwd is met
historische steden, met representatieve gebouwen uit
verschillende tijdperken. In functioneel opzicht zin streven
we met onze interventies naar een bevordering van de
ruimtelijke omgeving van onze projecten, vandaar dat we
nooit vast blijven zitten binnen de grenzen van ons terrein.
Aan de andere kant hebben andere continenten, landen
en maatschappijen met verschillende levensstandaards,
andere geloven, andere klimaten, verschillende culturen,
waar de creatieve vrijheid zich ook aanpast aan andere
patronen.
Hoe belangrijk is duurzaamheid in uw projecten?
Is ecologie (waar Portugal een voorbeeld van
is geworden) aanwezig in de materialen, in de
integratie?
Het is onvermijdelijk inherent aan al onze projecten.
Het is een zorg die we dagelijks hebben en alle kennis
die we op dit vlak verwerven wordt in onze projecten
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Rechtsonder deze regels,
Casa Meadela met Air Black
30x30 cm mozaïeken van
L’Antic Colonial en
Town Black 29,7x59,6 cm
plaveisel van Urbatek.

Boven deze regels, Casa Santiago, met XLight Kala White bekleding,
van Urbatek, een materiaal dat een eerbetoon is aan het tijdloze
en wit helder marmer met een opvallende marmering en grijze tinten over
gesimuleerd golvend achtergrond met fijne venulen.
Rechts, Casa Cabedelo, met Cubica wit en grijze bekleding, van Venis.
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“Vandaag de dag is er een geweldig aanbod aan
materialen op de markt. In dit opzicht zijn we uiterst
voorzichtig bij het kiezen van de materialen om in ons
project te gebruiken”.
toegepast. Een voorbeeld van dit thematiek is het project
van de school voor top surf, waarin we uit respect voor
de omgeving (een duingebied), ervoor hebben gekozen
om als coating aan de buitenkant zwart-kurkagglomeraat
van 10 cm dikte te gebruiken. Dit materiaal wordt
normaliter geassocieerd aan geothermische interne
airconditioningsystemen en fotovoltaïsche zonnepanelen
voor de productie van warm water en energie. Op
projectniveau zijn verlichting en beheer ervan altijd
aanwezig in de ontwikkeling van onze projecten,
waar de controle over passieve en actieve energieën
uiterst belangrijk is voor een adequaat onderhoud van
de gebouwen die we ontwerpen. We gebruiken dus
nieuwe technologieën en beogen altijd mee te gaan met
eigentijdse oplossingen.
Zijn de materialen die in de bouw worden
gebruikt een middel om het project tot
uitdrukking te brengen of zijn ze een
doel op zich?
Vandaag de dag is er een geweldig aanbod
aan materialen op de markt. In dit opzicht
zijn we uiterst voorzichtig bij het kiezen
van de materialen om in onze projecten
te gebruiken. Tijdens het denkproces
geven we een voorkeur aan vrijheid bij het
ontwerpen en het maken van de maquette
(tegenwoordig virtueel), waar de materialen
in een eerste fase geen deel uitmaken van
het proces, omdat we vinden dat deze niet
als eerste het beeld moeten bepalen. In
deze fase zijn de materialen complementair
en dragen ze bij aan een betere kwaliteit
van onze projecten. Wat betreft de
materialen voor de bouwsystemen, zijn ze
elementen die onderdeel zullen zijn van de
structuur van het gebouw en zullen ze, als
consequentie daarvan, de basis vormen
voor het hele project. Er zijn echter altijd
uitzonderingsgevallen waar materialen
een hoofdrol spelen. Het gebruik van
uiteenlopende materialen in de verschillende
projecten is een van de kwaliteiten waarmee
onze studio een naam heeft opgebouwd.
Op welk gebied voel u zich het
meest thuis: in de architectuur, in de
stedenbouw of in design?
De opdrachten zijn steeds meer gericht op
projecten van architectuur en ontwerp, maar
de stedenbouwprojecten die we hebben
ontwikkeld zijn zowel door de schaal en
omvang als door de multidischiplinaire

teams, waar we deel van uitmaken, uiterst verrijkend en
motiverend. Er zijn natuurlijk raakvlakken en die hebben
invloed op de beslissingen die teamsgewijs worden
genomen. Stedelijk ontwerp draagt een grotere sociale
verantwoordelijkheid dan geïsoleerde projecten omdat we
voor een breed algemeen publiek werken. Tegenwoordig
zijn we, afgezien van het ontwikkelen van percelen en
masterplannen van middelgrote schaal, ook betrokken bij
het ontwerp en verwezenlijking van een stad in Afrika.
Waar gaat de architectuur naartoe? Wat is de
trend en hoe speelt uw studio hierop in?
In het huidige panorama is het concept van de
architectuur grondig veranderd. Nieuwe technologieën,
gerelateerd aan de snelheid waarmee de mensheid
tegenwoordig leeft, dwingt op een andere manier “over
architectuur na te denken”, en wij zijn niet ongevoelig
voor die veranderingen. We proberen echter in ons
werkproces de theoretische grondslagen door te voeren
die altijd deel hebben uitgemaakt van het technische
creatieve proces. Geometrie, ontwerp, geschiedenis en
experimenteren vormen een belangrijk deel van onze
projecten. De standaardisatie van de processen die
gerelateerd zijn aan de nieuwe softwares is onvermijdelijk
en verandert de wijze waarop de architectenbureaus
georganiseerd worden.
Portugal is nu “in”, alles wat daar gedaan wordt
heeft elders een grote invloed. Beleven architectuur
en ontwerp ook een goed moment?
Portugal heeft goede creatieve mensen op alle gebieden
en architectuur is geen uitzondering, met scholen die
internationale faam genieten, zoals de Escuela de Oporto
(School van Porto). Ik vind dat we in Portugal nog niet
genoeg waarderen wat van ons is, het label Made in
Portugal zou op alle producten moeten verschijnen, maar
er lijkt zekere vrees of argwaan te zijn, en daarom heeft
het label tijd nodig om zich te vestigen. Ik denk dat in een
land met zoveel regels, zoals het geval is in Portugal, het
verplicht zou moeten zijn om Made in Portugal op alle
producten te zetten.
Aan welk project werk je de laatste tijd?
Op het moment werken we in Portugal aan diverse
projecten van uiteenlopende groottes, van de rehabilitatie
van enkele historische gebouwen en andere die vanaf
de basis moeten worden gebouwd, waarvan de meeste
verbonden zijn aan multigezinswoningen en aan
horecagelegenheden. Opvallend is de transformatie en
omvorming van een oude arena tot een sporthal aan
de Viana do Castelo. Op wereldniveau werken we aan
diverse projecten voor grote internationale groepen
die variëren van kantoorgebouwen tot woningen en
horecagelegenheden. /
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HUIS IN ROME

Klassiek en modern
De perfecte combinatie tussen klassieke elementen
en moderne meubilair van de Porcelanosa Groep bepalen de
identiteit van deze woning. Het spel met de afwerkingen
van hout, de tijdloze bekledingen, de matte kleuren en warme
verlichting zorgen voor een verfijnde sfeer die kenmerkend
is voor de ruimtes in deze woning.

Woonkamer van deze elegante
woning uit Rome. De warmte
van de materialen benadrukken
de klassieke stijl, genuanceerd
met representatieve elementen
van hedendaagse comfort.
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Links, met de wijzers van de
klok mee, gedeeltelijk uitzicht
op de woonkamer, met
toegang tot het terras van
meer dan 100 bijkomende
meters telt. Het hart van het
huis bevindt zich in de keuken,
vervaardigd met meubilair van
Gamadecor. De porceleinen
bekleding van groot formaat is
van XLight Kala White
van Urbatek. De verschillende
kamers hebben directe
toegang tot het overdekte
terras, met barbecue en
eetgelegenheid. De scheiding
van verschillende ruimtes
is opgelost met transparante
schermen en panelen
van gewaagde kleuren.

D

e Mob Architects Studio van Mattia Oliviero Bianchi
is verantwoordelijk voor de renovatie van deze woning
waarvan het interieur gerenoveerd is met materialen van
de Porcelanosa Groep. Gelegen in de buurt Aurelio (ten
noordwesten van Rome), telt dit huis dat in de jaren 70 is
gebouwd 140 vierkante meter. Bovendien beschikt het over
een groot overdekt terras, met nog eens 100 meters.
De keuken dat als het hart van het huis wordt beschoud
is verplaatst naar een nieuwe plek. De vierkantvormige
ètage heeft vooral een functionele structuur. Daarin is
het keukenmeubilair te vinden: Emotions E.4.90 Forest
Borax Mate van Gamadecor premium afwerking.
De coating is gemaakt van porceleinen tegels van
groot formaat XLight Kala White van Urbatek. Het is
een multifunctioneel gebied, gemaakt om in te werken,
te vergaderen of om op verschillende tijden te koken en
samen te eten. De drie badkamers van de woning zijn
uitgerust met sanitair van de gamma Arquitect, NK
Concept kranen van Noken en diverse onderdelen van
Systempool. Ontwerpen die samengaan met de Old
Natural bekleding van de Newport collectie van Venis.
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Rechts, gedeeltelijk zicht op
de hoofdslaapkamer, met
toegang naar kleedkamer
en badkamer. In de drie
badkamers van de woning
zijn Arquitect sanitair
gebruikt, NK Concept kranen,
van Noken, en elementen
van Systempool. Ook is een
deklaag gebruikt van Old
Natural Newport 33,3x100
cm, van Venis. Onder, het
gastentoilet met XLight
bekleding en afwerking van
Savage Dark. Wastafel van
de serie Tono.
Rechts, hoofdbadkamer,
met afwerking van marmer
en micromozaïek van
L’Antic Colonial.
De wastafel is vervaardigd
in Krion® Solid Surface.
Op de andere pagina,
kinderbadkamer, met
bekleding van Dover Arena
31,6x90 cm, en Dover Line
Arena 31,6x90 cm, beide
van Porcelanosa.

De hoofdbadkamer is voorzien van een verzorgde
selectie van marmer en micromozaïek afwerkingen
van L’Antic Colonial. Daarnaast is de wastafel met
ronde vormen van de serie Unique vervaardigd met het
compacte mineraal Krion® Solid Surface.
Voor het gastentoilet is een XLight coating gebruikt met
Savage Dark afwerking en een ronde wastafel van de
serie Tono, creatie van Foster + Partners met het materiaal
Krion® Solid Surface als belangrijkste element.
In de badkamer dat bestemd is voor de kinderen is er
gespeeld met zandtinten van de deklaag van Porcelanosa,
dat een klassieke print creëert afgewisseld met lichte en
donkere lijnen.
De slaapkamerzone is ook gerenoveerd en volgt dezelfde
elegante stijl van de rest van de ruimtes. Alle kamers
hebben directe toegang tot het grote overdekte terras met
barbecue en eetgelegenheid, een ruimte om in Rome van
het mooie weer te genieten en zich te onttrekken aan het
geruis van de stad. /
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De vloertegels op het terras op de
begane grond is Newport White
59,6x59,6 cm, van Venis.
De witte vloer van het exterieur
absorbeert en verdeelt het
invallende licht. De overvloedige
vegetatie zorgt voor frisheid en
kleur in het geheel. De trap speelt
een actieve rol in het geheel.

CALAIAIA

Stralende roots

De traditionele essentie van wat vroeger ca la iaia (het huis van oma) werd genoemd,
smelt samen met de innovatieve architectuur van een eigentijdse,
heldere, ruime en comfortabele woning. Ontworpen door Chiralt Arquitectos
Valencia. Midden in het centrum, dringt het leven binnen door een binnenplaats die
een bron van licht, ontspanning en inspiratie is.
90

Foto’s: CHIRALT ARQUITECTOS
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De vloeren van de hele woning
zijn PAR-KER Ascot Arce in
twee formaten, 29,4x120 cm en
19,3x120 cm, van Porcelanosa.
Van de originele bouw is een
grote “mobila” steunbalk bewaard
van zes meter, die gebruikt is
als meubel bij de entree, en een
groot aantal tegels van de oude
woning van verschillende kleuren
en vormen zijn verwerkt in de
traptredes.

92

93

In de hoofdbadkamer zijn de kranen
van Nk Logic, de toilet Essence
C, en de spoelknop Rondo, alles
van Noken. De wastafel komt uit
de collectie Unique, van Krion®.
De bekleding van de muur is Xlight
Lush White, van Urbatek.
In het gastentoilet, zijn de bekleding
en de vloeren van City Graphic
Nature, van Urbatek; de Almond
wasbak, van Krion®; met Lounge
kranen, en Essence C toilet,
van Noken; de spiegellijst is ook
van Krion®.
Op het terras waar de barbecue
zich bevindt is ook gebruik gemaakt
van PAR-KER Ascot Arce
19,3x120 cm, van Porcelanosa.
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G

elegen in Massamagrell, een plaats in de regio van
Huerta Norte in Valencia, moest de woning, die zich in het
centrum van dit dorp bevindt, rekening houden met de
traditionele architectuur van de omgeving.
De eigenaren wilden de essentie van het oude huis van
hun iaia behouden, zonder af te zien van een moderne,
heldere, ruime en comfortabele woning.
Verdeeld over drie etages, omvat de begane grond de
dagzone, de eerste verdieping de avondzone, en de derde
een woonkamer en terras. De belangrijkste elementen van
de woning zijn de binnenplaats, als bron van licht en leven,
de sentimente details van de oude woning, het ontwerp van
de gevel die de klassieke vormen versimpelt, de indirecte
verlichting met lineaire lampen, en het boventerras als
relaxzone. De zoektocht naar een warme en comfortabele
ruimte voor deze gezinswoning heeft geleid tot de selectie
van natuur tinten zoals hout, natuursteen en vegetatie,
in combinatie met een evenwichtig samenspel met het
moderne chromatische zwart-wit.
De traditionele architectuur van dit type woning dat
tussen scheidingswanden staat, heeft twee belangrijke
lichtingangen: voor en achter. Gezien de behoefte om met
het natuurlijke daglicht de beste verlichting te verkrijgen voor
de dagzone, is het traditionele patio aan de achterkant naar
het interieur verplaatst als een plek voor ontspanning en
harmonie, dankzij een volledig glazen structuur die interactie
mogelijk maakt tussen de vertrekken. Voorts is ook de
binnenplaats omgevormd tot epicentrum en verdeler van de
woning waar de belangrijkste vertrekken op uitkomen.
De patio is bovendien en ruimte waar men in de

buitenlucht van het leven kan genieten zonder het huis
te hoeven verlaten. Opmerkelijk zijn de indrukwekkende
stenen muur als afscheiding en als achtergrond, de witte
vloer van het exterieur die het invallende licht absorbeert en
verdeelt, en de overvloedige vegetatie die frisheid en kleur
aan het geheel geeft. Calaiaia is een huis waar overdag de
explosie aan natuurlijk licht overweldigt. ‘s Avonds neemt
het kunstmatige licht het over met een compositie, waar
de indirecte lichten en de lineaire verlichting domineren. De
indirecte lichten geven een warme sfeer, terwijl de lineaire
lampen, die strategisch in de doorgang zones geplaatst
zijn, de passage begeleiden. Het bovenste terras speelt ook
een grote rol. Gecrëerd voor het genot van de bewoners,
moest in het vertrek ruimte worden gemaakt voor een
barbecue zone. Het schuine dak van de woning volgt de
traditionele structuur van een dorpshuis; in de zone van
het terras is echter gekozen voor een meer dynamische
uitstraling met een uitschuifbare terrasoverkapping dat
omhoog en omlaag kan worden gebracht en verlengt kan
worden tot het een zeildoek wordt, en zo een ruimte wordt
gemaakt dat geschikt is voor een barbecue.
De gevel van het huis is een vereenvoudiging van de
klassieke vormen, in kalksteen en met steunen op één lijn en
lijsten zonder versieringen. Een traditioneel ontwerp dat niet
contrasteert met de architectuur van het district en details
opneemt die een voorproefje geven van het innovatieve
concept van het interieur. Het eigentijds karakter van de
gevel wordt nog eens onderstreept door het zwarte vlak met
een washed metalic deklaag, op de begane grond, dat dient
als toegangsdeur tot het huis en de garage. /
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HOME SELECT

I

Nieuw onroerend
goed concept

n 2002 is het zakelijke avontuur dat is toegespitst op
de verhuur van vakantiewoningen opgestart met als
voornaamste activiteit het beheren van luxe villa’s. De
catalogus is uitgebreid met onroerend goed in Madrid,
Sevilla en Barcelona. Samen met het portfolio zijn de
bedrijfsactiviteiten geleidelijk uitgebreid en hebben
ze aanvragen binnengekregen voor langere termijn
verhuur, voor de duur van meerdere maanden, voor
bestuurders van ondernemingen. Het verschil tussen
de vakantiesector en die van de lange termijn is dat de
laatste hogere kwaliteitseisen stelde in de inrichting dan
op dat moment op de markt verkrijgbaar was. Om aan
die behoefte te kunnen voldoen zijn ze begonnen een
dienstverlening te ontwikkelen die “Real Estate 360º”
wordt genoemd. In 2015 heet het bedrijf niet meer Spain
Select maar Home Select.
Het betekende een grote verandering, vooral in het
bedrijfsconcept. Daarop zijn zee begonnen samen te
werken met CuldeSac, het creatieve adviesbureau
(waar ook de Grupo Porcelanosa mee samenwerkt)
en hebben ze een nieuw onroerend goed concept
gecreëerd om te voldoen aan de behoeften van hun
klanten, dat zijn zowel de eigenaars van het onroerend
goed dat zij beheren als de huurders ervan.

Adviseert bij de aankoop van onroerend goed om in te investeren,
te ontwerpen, en te hervormen en beheert de verhuur van dure
woningen. Home Select ontfermt zich over alle aspecten zodat de
klanten zich geen zorgen hoeven te maken.

Foto’s: Alex del Río.

Text: BERNARDO FUERTES

Sandra Cabello, CEO en medeoprichter van Home Select.
Boven, de inrichting van het hoofdkantoor in Madrid volgt de ontwerprichtlijnen worden toegepast in de woningen
die ze beheren. In de hoofdstad zijn er inmiddels 540 woningen zoals die op deze pagina’s weergegeven.
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Foto’s: Alex del Río.

Daniel Hermoso, president en medeoprichter van Home Select, en Sandra Cabello, CEO en medeoprichter
van het bedrijf, poseren voor de foto in het hoofdkantoor aan de la calle Hermosilla, in Madrid.
Ook houden ze kantoor in Ibiza en ontwikkelen ze nieuwe projecten in Miami en Lissabon.
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Daniel Hermoso, medeoprichter van Home Select,
vat het zo samen: “Op een gegeven moment kregen
de klanten vertrouwen in ons en vroegen ze om een
uitgebreidere service, zoals het winstgevend maken van
hun vastgoedinvesteringen. Alles draait om het huis en
de ontwikkeling ervan, zowel voor de investeerder als
voor de huurder. De belegger streeft naar rendement.
Wij stellen een ondernemingsplan op en analiseren de
tarieven, de mogelijkheid tot hertaxatie en de nodige
investering in hervormingen en inrichting. We houden ons
met alles bezig, ook met de verbouwingen, omdat we al
geconstateerd hebben wat de behoeften en kwaliteitseisen
van de huurders zijn”.
Momenteel is de huurprijs in de buurt Salamanca in
Madrid rond de 60 euro per vierkante meter. Om die prijzen
te kunnen rechtvaardigen, moet het ontwerp in verhouding
staan, maar het moet ook rentabel zijn voor de eigenaar.
Medeoprichter Sandra Cabello is van mening dat “de
kwaliteit van de materialen die we bij de hervormingen
gebruiken essentieel is, omdat ze jarenlang in perfecte staat
moeten blijven zodat de eigenaar, die de kosten voor de
bouw op zich neemt, een goed rendement haalt”. Sandra
spreekt over een herkenbare stijl. “Onze woningen zijn,
hoewel ze in een algemeen portaal geadverteerd worden,
gemakkelijk te herkennen omdat ze allemaal de stempel
dragen van Home Select qua kwaliteit en design”. /

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?

Bertolín

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

www.bertolin.bmw.es

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

PROJE CT E N / UNI V E R S I TA I R Z I E K E N H U I S A C O RU Ñ A

Onberispelijke operatiekamers
met Krion® materialen
Het compacte mineraal van Porcelanosa Grupo,
Krion® Solid Surface, speelt wederom een
belangrijke rol in de gezondheidssector, in dit geval in
het complexe project op de derde verdieping (nieuw
chirurgisch blok) van het Universitaire Ziekenhuis
Complex A Coruña (CHUAC). De studio CASA SOLO
Arquitectos is verantwoordelijk voor deze transformatie
van de operatiekamers en andere faciliteiten van het
ziekenhuis. Een perfecte plek voor de kwaliteiten
van Solid Surface van Porcelanosa Grupo dat
antibacteriële eigenschappen heeft zonder additieven,
beide niet waarneembaar, antistatisch en bestand tegen
chemische stoffen. De nieuwste generatie acrylsteen
is gebruikt voor de bekleding van drie spoedeisende
hulp operatiekamers en vijftien algemene operatiekamers van het nieuwe blok, op de
derde verdieping van het gebouw. Ook is er in de toiletten van de operatiekamers en in de
gangtoiletten onder andere anti-spat coating aangebracht (naast andere behandelingen).
CASA SOLO Arquitectos is opgericht door architecten Francesc Pernas, Bernat Gato en
Roger Pernas, en hun voornaamste werkterrein is het ontwerp en de bouw van gebouwen
voor de gezondheidszorg waarin ze meer dan 30 jaar ervaring hebben. In het project
van het ziekenhuis in A Coruña werden zij geholpen door architect Cristina Fernández.
Na de ervaring die ze hebben opgedaan in dit type bouwwerk is de studio op nationaal
niveau aangeprezen zodat ze andere projecten hebben kunnen starten in verschillende
gezondheidszorgruimtes, verschillend van de ziekenhuis sector, zoals centra voor
onderzoek, laboratoria, bejaardentehuizen en gezondheidscentra. /

Zowel in de bekleding van
de operatiekamers als in de
toiletten is anti-spat coating
aangebracht, en in de toiletten
voor algemeen gebruik is het
compacte mineraal Krion®
geplaatst, in platen van
250x93 cm, 6 mm dikte:
1100 Snow White; en in
platen van 368x76 cm, 12 mm
dikte: 1100 Snow White.

100

101

SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM · DECORATIVE PROFILE: PRO-LIGHT · CERAMIC TILE: CARRARA BLANCO - LONDON 29.4 x 120

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA IN DE WERELD

1
2

1. De winkel van Porcelanosa Grupo in San Juan, Alicante (Spanje). 2. Nieuwe Porcelanosa-winkel in Castellón (Spanje).
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GELDERLAND
GIJSBERTS
Vlijtseweg 190, Apeldoorn
T: +31 555 219 175
VAN MANEN BADKAMERS
Dr. Willem Dreeslaan 2, Barneveld
T: +31 342 425 740
MIDDELKOOP CULEMBORG
Beesdseweg 2, Culemborg
T: +31 345 512 020
DE WILDE TEGELS & SANITAIR
Waterweg 6, Nunspeet
T: +31 341 253 393
SCHEFFER BADKAMERS
Brinkweg 11, Zelhem
T: +31 314 621 942
LIMBURGO
TON MESTROM BADKAMERSTYLING
B.V.
Gestraatje 15, Montfort
T: +31 475 541 873
BEERENS ROGGEL B.V.
Vrijkenstraat 19, Roggel
T: +31 475 494 747
ST. PIETER DE BADKAMER EN
VLOERENSPECIALIST
Broekhovenseweg 130 D, Tilburg
T: +31 0135 321 304
NOORD-BRABANT
RENE THIJS NATUURSTEEN
Van Kuppenveldweg 13, Asten
T: +31 493 696 443
LINDHOUT BADKAMERS EN
INSTALLATIETECHNIEK
Oude Moerstraatsebaan 6, Bergen
op Zoom
T: +31 164 650 270
LOEK LOMMERS B.V.
Geenhovensedreef 28a
T: +31 402 233 915
B&B TEGELS EN SANITAIR
Mierloseweg 288, Helmond
T: +31 492 544 764
SANIDRÕME VAN DE VEN
Het Groen 2, Knegsel
T: +31 402 051 606
VAN LIESHOUT B.V.
De Amert 98, Veghel
T: +31 413 344 043
NOORD-HOLLAND
MEESTER SMEETS TEGEL- EN
SANITAIR HANDEL
Vredenhofweg 5, Amsterdam
T: +31 206 841 305
PGN CERAMICA B.V.
Westerdoksdijk 681, Amsterdam
T: +31 207 372 845
KIRRY ZWARTHOED TEGELS EN
SANITAIR SHOWROOM
Oosthuizderweg 13, Edam
T: +31 299 451 600
KOL TEGELS
Stephensonstraat 31, Haarlem
T: +31 235 101 000
KLOOSTERMAN KEUKENS &
BADKAMERS
Bestevaer 60, Huizen
T: +31 352 057 055
INTERMAT MIJDRECHT B.V.
Constructieweg 6, Mijdrecht
T: +31 297 233 533
MEIJER TEGELS & SANITAIR
Haverstraat 70, Nieuw-Vennep
T: +31 252 675 504
TON SCHOLTEN TEGELS EN SANITAIR
Westerwerf 2, Uitgeest
T: +31 251 319 101
OVERIJSSEL
BADERIE MULDER B.V.
Industrieweg 10, Deventer
T: +31 570 676 768
DANNENBERG TEGELS & SANITAIR
B.V.
Kryptonstraat 36, Rijssen
T: +31 548 518 503
UTRECHT
C.G. VAN DE BOGAARD TEGELHUIS
Walplantsoen 2, Wijk bij Duurstede
T: +31 343 571 500
ZUID-HOLLAND
TEGELIDEE B.V.
Kelvinring 22, Alblasserdam
T: +31 786 913 948
LINGEN KERAMIEK
Rivium Westlaan 22, Capelle aan
den Ijssel

T: +31 102 021 515
FRAVO TEGELS B.V.
Merwedestraat 66a, Dordrecht
T: +31 786 144 248
THUIS IN BOUWEN
Energieweg 17, Meerkerk
T: +31 183 351 334
STONE CONCEPTS
Slotenmakerstraat 62, Naaldwijk
T: +31 174 642 270

REST VAN DE WERELD

ALBANIË Tirana
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
NEDERLANDSE
ANTILLEN Saint Maarten
ALGERIJE Alger/ Oran
ARGENTINIË Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIË Yerevan
ARUBA Oranjestad
AUSTRALIË Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sídney
AZERBEIDZJAN Baku
BAHAMAS Nassau
BAHRAIN Manama
BANGLADESH Dhaka
BARBADOS Bridgetown
BELGIË Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra
BOSNIË EN
BRAZILIË Curitiba
BULGARIJE Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBODIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/ Jiangyin/
Jiaxing/ Jinhua/ Ningbo/ Qingdao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/
Taiyuan/ Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
CYPRUS Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/Paphos
COLOMBIA Bogotá
COSTA RICA San José
DENEMARKEN Brabrand/
Glostrup/ Odense
DOMINICAANSE
REPUBLIEK Bávaro/ La Romana/
Santiago/ Santo Domingo
DJIBOUTI Djibouti
DUITSLAND Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/ Baden
Baden/ Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/
Dortmund/Düsseldorf/ Eisenberg/
Eisingen/ Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl am Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ München/ Münster/
Nordhausen/ Nürnberg-Hafen/
Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ VillingenShwenningen/ Völklingen/ Waiblingen/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
DR CONGO Kinshasa
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EGYPTE El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTLAND Tallinn
ETHIOPIË Addis Ababa
FILIPPIJNEN Cebú/ Manila
FINLAND Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANKRIJK Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/
Boulazac/ Brest/ Cabestany/ Chambray-

lès-Tours/ Champagne-au-Mont-d’Or/
Chassneuil-du-Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury-les-Aubrais/
Guérande/ La Chapelle-Saint-Aubin/
La Roche-sur-Yon/ La Teste-de-Buch/
Les Clayes sous Bois/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu-la-Napoule/ Meaux/
Merignac/ Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
París/ Pérols/ Rantigny/ Saint-Étienne/
Saint-Grégoire - Rennes/ Saint-Herblain/
Saint-Maur/ Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville-la-Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
FRANS-GUYANA Cayenne
GEORGIË Tbilisi
GHANA Accra
GRIEKENLAND Ática/ Glifada/
Tesalónica
GUADALOUPE (FRANSE
ANTILLEN) Baie-Mahault et SaintBarthélémy
GUATEMALA Ciudad de
Guatemala
HAÏTI Puerto Príncipe
HERZEGOVINA Bijeljina/ Citluk/
Sarajevo
HONGARIJE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/ Érd/
Kecskemét/ Magyar/ Miskolc/
Nyíregyháza/ Tarján
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Calcuta/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIË Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAN Teherán
IRAK Baghdad/ Erbil
IERLAND Cork/ Dublín/ Rathnew
IJSLAND Reykjavik
ISRAËL Beersheva/ Bethlehem/ Bnei
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIË Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Elmas/ Milán/ Montesilvano/
Roma/ Sassuolo/ Treviso
IVOORKUST Abidjan
JAMAICA Kingston
JAPAN Tokio
JEMEN Sanaa
JORDANIË Amman
KAZACHSTAN Almaty/ Astana
KENIA Nairobi
KOSOVO Pristina
KOEWEIT Kuwait/ Safat
KROATIË Bakar/ Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
LETLAND Riga
LIBANON Beirut
LIBIË Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITOUWEN Vilnius
MACEDONIË Skopje
MALEISIË Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MAROKKO Casablanca/ Tánger
MARTINIQUE (FRANSE
ANTILLEN) Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIË Chisinau
MONACO Mónaco
MONGOLIË Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MYANMAR Rangún
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NOORWEGEN 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
NIEUW-ZEELAND Auckland/
Christchurch/ Wellington
OEKRAÏNE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Lugansk/ Lutsk/
Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/ Vinnytsia

OEZBEKISTAN Tashkent
OOSTENRIJK Ansfelden/ Bruck/
Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels
PAKISTAN Karakchi/ Lahore
PANAMA Panamá City
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
POLEN Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/ Leszno/
Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/ Ostrów
Wlkp/ Poznan/ Radom/ Rybnik/
Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/ Szczecin/
Tarnobrzeg/ Varsovia/ Wroclaw
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
ROEMENIË Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Lasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
RUSLAND Ekaterimburgo/ Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
Sochi/ St. Petersburg/ Stavropol/
Tyumen/ Vladivostok/ Volgograd
SAOEDI-ARABIË
Al Ahsa/ Dammam/ Hafuf/ Jeddah/ Riad
SENEGAL Dakar
SERVIË Belgrado/ Novi Sad
SINGAPORE Singapur
SLOWAKIJE Bratislava/ Kosice
SLOVENIË Celje/ Ljubljana/ Maribor
SRI LANKA Colombo
SURINAME Paramaribo
THAILAND Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakhon/ Udon thani
TAIWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TSJECHISCHE
REPUBLIEK Brno/ Liberec/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
TUNESIË Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel Hayet/
Sfax/ Sousse/ Túnez
TURKMENISTAN Ashgabad
TURKIJE Ankara/ Estambul
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN Dubai
VERENIGDE
KONINKRIJK Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/ Ewell/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Hemel
Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ Manchester/ Newcastle Upon
Tyne/Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull
Southampton/ Sunbury-on-Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/ Westonsuper-Mare/ Windsor
VIËTNAM Hanói/ Ho Chi Minh
VS Anaheim/ Atlanta/ Boston/ Chicago/
Dallas/ Denver/ 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/ Seattle/
Walnut Creek/ Washington DC/ West
Hollywood/ Westbury
WIT-RUSLAND Minsk
ZUID-AFRIKA Cape Town/
Durban/ Johannesburg
ZUID-KOREA Busan/ SeoGu/ Seoul
ZWEDEN Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Uddevalla
ZWITSERLAND Arbon/

Aubonne/ Basilea/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Ginebra/Hägendorf/
Lausanne/ Lugano-Grancia/ Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti b. Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-les-Bains/ Zúrich

SPAIN

A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Polígono Ind. Muros.
T: 981 826 368 - F: 981826342
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Cl Valdepeñas, s/n, Cee.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
San Mamed, s/n, Carnota.
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
CalleValle Inclán 24, bajo, Carballo.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña,
Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
Calle Angustia, 30, Puebla
del Caramiñal.
T: 981 830 214 - F: 981 107 219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Av. Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 563 830
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto), Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53,
Vitoria-Gasteiz.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
Av. Reyes Católicos, 168,
Villarrobledo.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
Av. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Carretera N-332 Partida Cap Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS de JUAN RIBES
Av. de La Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLON
Av. de La Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
Av. Alicante,105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
Carretera Valencia, Km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, Parcela
1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.

T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle
Dinamarca, s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Polígono Ind. Vicolozano-Parcela 2, Ávila
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
BIG-MAT TEVISA S.A.
Av. Joaquín Sánchez Valverde,
Parcela H1 A, Badajoz.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
Av. Juan Carlos I s/n,
Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños Calle Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96,
Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
Calle Rocafort 29 1º, Barcelona
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, Nau 7-8,
Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i
Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 931 593 137 - F: 931 615 015
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Martí, 2, Vilafranca del
Penedés.
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell, Km 10,7,
Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
Calle Napoles, 87, Barcelona.
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
Av . Constitucion Nº 71 Nave 3,
Castelldefels.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Carretera Antigua Via Provincial, 2,
Santa Maria de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, Km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind
Les Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT

Carretera de Vilassar-Argentona Km.1,
Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa Km. 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111, Vilanova
del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246 Km. 42,4,
St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 , F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
Carretera de Pozuelo de Zazón s/n,
Montehermoso.
T: 927 430 597
GEMAT
Av. Ambroz, 5-7, Plasencia
T: 927 316 828
MAGERVYSA
Calle Rio Salor, 83, Navalmoral de
la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
Av. Juan Pablo Ii, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, Km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera MadridCádiz, Km 653,2, El Puerto de Santa
María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. de La Ilustración,
1, Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n,
San Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
Av. Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
CASTELLÓN
BATIMAT
Centro Comercial Estepark /
Av. E.Gimeno s/n, Castellón.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, Km 56.2,
Villarreal.
T: 964 507 100 - F: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Carretera Nacional 340, Km 55.8,
Villarreal.

T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Carretera Nacional 340, Km 56.5,
Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
Carretera N-340, Km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96,
Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39, La Solana.
T: 926 631 580 - F: 926 633 856
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin y Luis S.L. Montilla.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
Calle Joan Margarit nº 67, Lucena.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
Carretera N-IV, Km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva
de la Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL
Calle La Feria, 29, Honrubia.
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
Av. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera,79. Blanes
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1, Lloret
de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
Avgda. de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11, Sant Feliu
de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
Industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà
Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31 Km. 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona A Banyoles Km
12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II Km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003

OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250 Km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31 Km. 354, Canet
de la Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya,91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124,
Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Av. San Rafael (Junto Sprinter), Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Polígono La Paz Naves 1-5, Huelva.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12, Ainsa.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Av. Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda La
Industria 1-3 Nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
A PALLISER SL
Av. Cap de Cavalleria Nº 1, Mahón.
T: 971 357 300 - F: 971357400
MACODOR
Carretera Calonge - Cala D’or, Km 1,5,
Cala d’Or - Mallorca
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
Carrer Via Palma, 67, Manacor,
Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Pagesos, S/N. Polígono Inca, Inca,
Mallorca
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son
Castelló, Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Av. Llauradors, 7 . Polígono Montecristo,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
COMERCIAL PUENTE ROMANO S.L.
PI. Miranda cl Fundidores nº 2, Andújar.
T: 953 504 125
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Av. de La Libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala
La Real.
T: 953 582 963
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, Km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Av. de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. Mesa Y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.

Av. Galicia 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, Km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer. Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, S/N Km.50,
Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 Km 124,5, El Pont
de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
Calle Ivars D’urgell s/n, Lleida.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Mollerusa
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono Do
Ceao), Lugo.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Av. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
Calle Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 441 249 - F: 982 440 331
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de La Castellana, 85, Madrid.
T: 671 708 692
PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Av. Recomba, 13. Polígono La Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
Ortega Y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
PORCELANOSA
Plaza Del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
Calle Ferrocarril nº 15, Vélez.
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
Pg Punto Limpio, Nerja.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
Calle Victoria de Los Ángeles, 1,
Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880

MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº19, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
Av. Juan de Borbón, S/N. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. S/N. Variante N-113,
Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A,
Naves 2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela -Tarazona, Polígono
Centro de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
Av. Otero Pedrayo, Nº 8, Ourense.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Av. Julio Rodríguez Soto, 63, Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
Av. de Portugal, Nº 44, Verín.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, Nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Av. Doctor Otero Ulloa, 1, Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carretera
Salamanca - Valladolid, Km 2,2,
Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. 3 de Mayo, 18, Santa Cruz de
Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, Km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis S/N, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla, Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, S/N. Polígono El Manchón
Tomares, Sevilla.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
Polígono Las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188

TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n,
Mora La Nova.
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça de Les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso A Roda de Bara Km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Polígono
Roques Roges), Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa Km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
Carretera Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Carretera Pont D’armentera, 1,
Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle Del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
Calle Carmen, 6, Requena
T: 960 115 667
SNC
Archiduque Carlos, 72, Valencia
T: 963 417 740
PORCELANOSA
Av. Del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono Industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Av. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, Km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ESSEN
Muela Quebrada 67, Zamora
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5, Toro.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia, Calle
Teatro Malibrán 43, Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
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The Leadenhall Building

Richard Rogers is inmiddels vijfentachtig jaar oud, nog steeds in goede vorm, en
werkt in zijn studio RSHP. Wat hem drijft in zijn werk is een architectuur te ontwikkelen
die rekening houdt met de menselijke omgeving om deze een beter leven te geven.
Hij is te herkennen aan zijn open en oprechte lach en gedurfde kleurencombinaties in
zijn kleding, die ook bepalend zijn voor de identiteit van zijn ontwerpen.
Tegenwoordig is zijn kantoor gevestigd in The Leadenhall Building, een gebouw
dat zijn aspiraties weerspiegelt, en dat hij deelt met een indrukwekkend team van
professionals onder leiding van Graham Stirk en Ivan Harbour.
The Leadenhall Building won in 2018 de RIBA National Award voor een zinvolle
bijdrage aan de architectuur. De vormgeving die hij hierbij heeft gebruikt is een nieuwe
manier om kantoorruimtes, het dagelijks leven in de vergaderruimtes, gangen en open
werkruimtes te ervaren. Tegenover de neutrale kantoren in grijze, beige of witte tinten,
zijn de expressieve note vooral te vinden in de structuur van belangrijke faciliteiten
zoals bijvoorbeeld de liften. Deze zijn een visueel spel geworden die aandacht trekt,
vanaf het eerste moment nieuwsgierigheid opwekt en een motiverende werking heeft
op de gebruikers. De liften bevinden zich tegenover een van de iconische gebouwen
van Richard Rogers, de Lloyd’s, in het centrum van Londen met uitzicht op Saint
Paul’s Cathedral.
Rogers Stirk Harbour + Partners hebben gezamenlijk gekozen voor het
resulterende scherpe profiel dat het gebouw van veraf herkenbaar maakt. Deze
afwerking beantwoordt aan een ontwerp dat het uitzicht op Saint Paul’s Cathedral
in acht neemt, en de toren wordt vanwege zijn vorm ook wel de Cheesegrater (de
kaasrasper) genoemd. In de basis van het gebouw zijn amusement zones
ingericht met winkels, restaurants, expositieruimtes en een park. Volgens
de jury van de RIBA Awards, is dit een van de meest vooruitstrevende
en elegante torens van de nieuwe Londense skyline van de laatste jaren.
Het kantoor van RSH + Partners telt 200 medewerkers in een enkele
verdieping, om het teamwerk te vergemakkelijken en het sociale aspect
van het werk te bevorderen. Het team werkt onder andere
volgens een regeling van winstverdeling onder het personeel
en donaties aan niet-gouvernementele organisaties. /
The Leadenhall Building, met zijn eigenaardig kernstructuur op
het noorden die een praktisch onafhankelijke eenheid vormt
waar de liften en bouwliften zich bevinden evenals de faciliteiten
voor iedere verdieping. De transparantie van het glazen
omhulsel maken het mogelijk om de details in de structurele
frame waar te nemen. Het biedt prachtige uitzichten over de
stad en trekt de aandacht van de voorbijgangers.
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Text: Marisa Santamaría.
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