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TARGI W BOLONII Nowe trendy, które określają doskonałość Porcelanosa Grupo
IDEALNA PRZYSZŁOŚĆ Hotel Royal Hideaway Corales / SHA Wellness Clinic Residences / Loft w Rijadzie / Wieżowce w Haikou
HOLENDERSCY TWÓRCY Świat według Rema Koolhaasa, Marcela Wandersa, Pieta Boona, George’a Gottla
MORRIS ADJMI ARCHITECTS Szacunek i ewolucja w Nowym Jorku JAIME BERIESTAIN Wnętrza z charakterem
W POSZUKIWANIU ŚWIATŁA W Rzymie, Marbelli i Walencji
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8 AKTUALNOŚCI W SZTUCE
10 AKTUALNOŚCI W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ
12 PORCELANOSA PRIX VERSAILLES
14 XII NAGRODY W DZIEDZINIE ARCHITEKTURY
I PROJEKTOWANIA WNĘTRZ Zaproszenie na wręczenie nagród 2019.
16 WYWIAD Z MORRIS ADJMI Estetyka przemysłowa z szacunku
dla esencji w tej wspaniałej pracowni w Stanach Zjednoczonych.
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22 VILLA REAL Dom w Marbelli ustanawia nowy sposób rozumienia
luksusu.
30 CERSAIE Międzynarodowe targi, na których osiem marek
Porcelanosa Grupo określa trendy.
40 WIEŻOWCE W HAIKOU Dwa imponujące wieżowce o wysokości
160 metrów w chińskim mieście Haikou.
44 WYWIAD Z JAIME BERIESTAIN Projektant, który stawia
na klasycyzm, kolory i radość.
48 HOTEL ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT na Teneryfie.
Integracja architektonicznego skarbu z kanaryjskim otoczeniem.
56 SPECJALNIE Z HOLANDII Przyszłość projektowania znajduje się
w rękach najlepszych holenderskich architektów i projektantów.
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66 LOFT W ARABII SAUDYJSKIEJ Paracownia Carrillo projektuje
niepowtarzalny dom o kosmopolitycznym charakterze w Rijadzie.
74 SHA RESIDENCES Ekskluzywna koncepcja dobrobytu w
niepowtarzalnym i zrównoważonym budownictwie.
80 WYWIAD Z RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO Nowe linie
portugalskiej architektury.
84 DOM W RZYMIE Idealne połączenie klasycznych i nowoczesnych
elementów.
90 CALAIAIA Światło odgrywa główną rolę podczas remontu, który
zachowuje korzenie i dostarcza nowoczesnych materiałów.
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96 HOME SELECT Nowy sposób rozumienia rynku nieruchomości
z całkowitą obsługą.
100 SZPITAL UNIWERSYTECKI W A CORUÑA Krion® jest
obowiązkowy w sektorze ochrony zdrowia.
103 PORCELANOSA NA ŚWIECIE
106 BĘDZIE MOWA O... The Leadenhall Building. Projekt Richarda
Rogersa nagrodzony RIBA National Award.

56

Customer care (+34) 901 100 201
www.anticcolonial.com

FLOOR COVERING: PATAGONIA HOME 160x60x2cm · WALL COVERINGS: RHOMBUS NAVY 14x24x1-1,1cm · COMPLEMENTS: NAVONA PERSIAN WHITE 42øx14cm
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ZAR ZĄD W YDAW NICTWA

Cristina Colonques
Sandra del Río
Francisco Peris
Félix Balado
ARCHITEKTURA DOBROBYTU
SHA Residences, wyrafinowanie
i zrównoważony rozwój
w najlepszym wydaniu.
Zdjęcie: Antonio Terrón.

REA LIZA CJA

Porcelanosa Grupo
DY R EKCJA KREATYW NA
I P R O JEKTU GRA FICZNEGO

Vital R. García Tardón

REDA KCJA

Bernardo Fuertes (Koordynacja)
Paola Rocca
Marisa Santamaría
ZDJĘCIA

Alex del Río
Charly Simon Photo
TŁUMACZENIE

Paloma Gil (angielski)
Geneviève Naud (francuski)
Alessandro Ryker (włoski)
Johannes von Stritzky (niemiecki)
Agestrad (rosyjski/polski/holenderski)
Asia Idiomas (chiński)
ED Y CJ A , DRUK I OPRAWA

Abacus Gráfica

Podstawa prawna: V-1676-2018
Porcelanosa Grupo
nie bierze odpowiedzialności
za opinie wyrażone w artykułach, które
są wyłączną odpowiedzialnością
różnych autorów.

A RT Y K U Ł REDA K C Y J N Y

Kroki olbrzyma

Wielcy architekci, projektanci, deweloperzy i budowniczy są
zgodni: materiały są nowymi gwiazdami, ponieważ gwarantują projekty
i dzieła o skali, jakości i trwałości, które wcześniej były nie do pomyślenia.
W ten sposób, marzenie wielu twórców staje się rzeczywistością, nie
ma niemożliwych pragnień ani nieosiągalnych wyzwań. Technologia
uwzględnia potrzeby profesjonalistów, którzy planują świat, w którym
wymagane jest bezpieczeństwo, awangarda, zrównoważony rozwój
i szacunek dla środowiska.
Wyrafinowany świat, w którym rozmiary, kształty i tekstury wydają
się osiągać maksymalną doskonałość, a Porcelanosa Grupo
przewodzi poszukiwaniom materiałów przyszłości, poświęcając wiele
czasu i zasobów na badania.
W ten sposób, dochodzimy do rewolucyjnych materiałów
Krion® i K-Life, które są już bohaterami w dziełach światowej
architektury i projektu.
Nowe formaty XLight wyznaczają drogę awangardy w ceramicznej
glince o dużych rozmiarach. Baterie Noken pokazują swoją zdolność
adaptacji bez utraty piękna i jakości. Kuchnie Gamadecor, dzieła sztuki
dla tych, którzy czynią swój dom obszarem przyjemności. Ceramiczne
nawierzchnie i posadzki od Porcelanosa oraz Venis osiągają
doskonałość: większy rozmiar, minimalną grubość i maksymalną lekkość.
Naturalne materiały od L’Antic Colonial, kamień, drewno lub
metale, znajdują nowy i ostateczny sposób ekspresji.

SZT UK A

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Irene Biolchini

Tylko galeria, tylko domy
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est ona jednym z najważniejszych
kuratorów sztuki we Włoszech.
Obecnie skupia wszystkie swoje
projekty w Międzynarodowym Muzeum
Ceramiki w Faenza - największym na świecie
muzeum poświęconym temu materiałowi,
gdzie jest ona odpowiedzialna za wystawy
od sześciu lat. W salach muzeum
gromadzone są dzieła z warsztatów ceramiki
włoskiej od średniowiecza do XVIII wieku, ze
starożytnego Bliskiego Wschodu, obszaru
basenu Morza Śródziemnego z okresu
hellenistycznego, ceramika przedkolumbijska
i islamska. Inna jego część poświęcona jest
współczesnej ceramice. Wśród jej licznych
publikacji znajduje się „Le faenze di Lucio
Fontana”, dzieło, w którym zagłębia
się w ewolucję twórczą artysty, który dużą
część swojej pracy poświęcił ceramice.
Obecnie przygotowuje prace z wieloma
współczesnymi artystami, takimi jak Marcella
Vanzo, a zwłaszcza z Miquelem Barceló, z
którym spędziła miesiąc pracy na Majorce
i którego wystawa odbędzie się
w 2019 roku. „Uważam ceramikę za
niezbędną podstawę sztuki współczesnej, ma
ona rzemieślnicze i ludowe połączenie, i jest
to prosty materiał, związany z korzeniami
ziemi i tym co podstawowe, oraz obecnie
jest częścią języka najważniejszych artystów
naszych czasów. Ceramika to dekoracja
i sztuka”.

Eva Albarrán i Christian Bourdais
są odpowiedzialni za nadanie życia tej
przestrzeni mającej na celu popularyzację
sztuki współczesnej, zwłaszcza
latynoamerykańskiej, z Madrytu na całą
Hiszpanię. Ich siedziba znajduje się
na ulicy Jorge Juan, w dzielnicy
Salamanca, i pierwszą rzeczą, która
nas zaskakuje, jest ich entuzjazm:
„polegamy na instynkcie, wykonaliśmy
skok bez siatki zabezpieczającej, z
odwagą i determinacją”, powiedział
Bourdais. Wśród jego artystów znajdują
się Christian Boltanski, Iván Argote lub
Douglas Gordon. W Galeria Solo al Solo
Houses, dzięki doświadczeniu w dziedzinie
nieruchomości, właściciele galerii tworzą
dziesięć unikatowych i niepowtarzalnych
projektów architektonicznych, jakby były to
dzieła sztuki; dom w specjalnych miejscach
otoczonych przyrodą, gdzie projektanci
muszą rozwijać swoje kreatywne
umiejętności, aby pokazywać zdolność
architektury do łączenia się z nowymi
stylami współczesnego życia i postępem
technologicznym.

EMOCJA MORZA I KRION® Sztuka, projekt i ceramika w pracach
Verónica Mar, która wystawia swoje dzieła w Hiszpanii, Włoszech
i Wielkiej Brytanii. Krion®K·LIFE jest podstawowym materiałem dla
tej młodej projektantki, która modeluje każdy element emocjonalnym
składnikiem inspirowanym naturą. Trzydzieści trzy prace, które można
wystawić w galerii lub, które mogą dostosować się do ergonomii ciała
w szyi, nadgarstku lub
rękach. Właściwości
technologiczne materiału
Solid Surface pokazują
piękno jego wykończeń
trwałość i odporność.
Zostały one zmieszane
z kawałkami złota, które
zakrzywiają się nawzajem
jak fale morza. Jest to
twórcza wizja Verónica
Mar, dobrze znanej we
Włoszech ze współpracy
z galerią Rossana Orlandi.

Zdjęcie: Andrea Piffari.

W ten sposób nazwano ten wyjątkowy
projekt, który łączy współczesną sztukę
z eksperymentalną architekturą na świecie.

KURATOR SZTUKI I PROJEKTU

VERTIGO. WALKING ON THE EDGE
OF THE TONE Tytuł indywidualnego dzieła
Alessandro Roma.

PROJE K T OWA NIE W N Ę T R Z

BO H ATERO WIE
PROTAGONISTAS

Tekst: Marisa Santamaría

Jordi Vayreda

Trzy w jednym w Six Gallery
Six Gallery to nowa, zaprojektowana galeria
w Mediolanie i choć wydaje się nieco prosta
a nawet skopiowana, wyraźnie wyróżnia się
w porównaniu z zimnym i białym płótnem
konwencjonalnych galerii. Architekci, którzy
odnowili przestrzeń, zdecydowali się na
negatyw - prawie czarna szarość pokrywa
ściany wszystkich wyznaczonych obszarów.
Nastrój jest surowy, niemalże mistyczny,
a wśród cieni pojawiają się subtelnie
meble wybrane bez względu na epokę i
projektantów; w ten sposób, niektórzy są
historycznymi, a inni młodymi talentami, brak
jest tu uprzedzeń i istnieje tylko własna

PROJEKTANT WNĘTRZ

oraz określona wizja założycieli, wśród
których znajdują się architekci Fanny
Bauer Grung i David López Quincoces:
„Tworzymy również nasze własne meble,
składane parawany, marmurowe stoliki
lub półki z wysokiej jakości materiałów
z klasycznej linii, bez ostrych kolorów.
Najważniejsze dla nas są małe i
podstawowe szczegóły o całkowicie
ręcznym wykończeniu - naprawdę dbamy
o dobrze wykonaną pracę”, mówią Fanny
i David pod wspaniałym dachem z kłosów
zboża, zwisających ze szklanego sufitu
jak rzeźba.

SPOTKANIE W
MEDIOLANIE
Galeria mieści się w
starym budynku
przy Via Scaldasole
któremu życia
wśród roślinności
nadała pracownia
architektoniczna
Quincoces-Dragó
& Partners, obok
restauracji Sixième
Bistrò i przestrzeni
poświęconej
projektowaniu.
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NOWE, BARDZO
SŁODKIE ŚWIATŁO
Cristina Celestino
to włoska projektantka
urodzona w Pordenone
która pracuje dla
takich marek jak Fendi
Torremato czy Nilufar.
Jest ona bardzo
znana ze swoich
wyrobów ceramicznych
wśród których wyróżniają się ich ostatnie edycje - Babette. Lampy
z lekkim zawieszeniem, które przywołują kształty różnych słodyczy,
takich jak babka Savarin czy francuskie babette - wiszące desery, które
emitują światło i tworzą atmosferę, ponownie pokazując sugestywny
humor, tak charakterystyczny dla projektantki. Jej wykształcenie
architekta jest widoczne w wewnętrznej i zewnętrznej strukturze
dzieła, które zostało stworzone przez Torremato, młodą markę
Il Fanale Group

W

śród pięknych krajobrazów
La Garrotxa tworzy nie tylko
słynna pracownia RCR
odznaczona nagrodą Pritzker w dziedzinie
architektury, ale także inni projektanci
i architekci zdecydowali się tworzyć
i pracować z perspektywy prostego życia
na wsi, w małych miastach, które oferują
innowację, kulturę i wielki szacunek dla
krajobrazu, nie zapominając o wysokiej
konkurencyjności i różnorodności, zawsze
otoczeni inspirującą ich naturą.
Projektant wnętrz Jordi Vayreda założył
swoją pracownię w Olot w 1997 roku, a
w latach 2008 i 2013 został odznaczony
nagrodami Andrew Martin i nominowany do
nagrody Interior Designer of the Year
w Londynie. Wśród jego licznych projektów
znajdują się nowe ośrodki produkcyjne
Olot Meats i Noel Alimentaria, dzieła
detaliczne, projekty mieszkaniowe i aranżacje
wnętrz w Cannes, wykonane przy użyciu
materiałów Porcelanosa Grupo.
Jego życiowe motto to cicha praca: „Dla
mnie ważny jest sens tego zawodu, projektu
połączonego z kulturą, sztuką
i rzemieślnikami, z pokorą i stosując zasadę
„braku hałasu”. Jest to wysiłek, który
podejmuję z moim zespołem z radością
i entuzjazmem, chcę usłyszeć i nieustannie
podążać za pięknem i funkcjonalnością, aby
tworzyć komfortowo zasiedlone przestrzenie
światła i cienia. Ze spokoju tworzę alternatywą
lekturę dla głośnej oferty miejskiej”, wyjaśnia
w ostatnim Salone del Mobile w Mediolanie.

PRACOWAĆ W CISZY. W pracowni Jordi Vayreda
oddycha się sensem zawodu, projektu połączonego
z kulturą, sztuką i rzemieślnikami, z pokorą i stosując
zasadę „braku hałasu”.

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

WYR ÓŻ NIE NIE

Po otrzymaniu nagrody w kategorii
najlepszego zagranicznego sklepu w Ameryce
Środkowej, Ameryce Południowej i na
Karaibach, salon sprzedaży Porcelanosa Grupo
w Santiago de Chile otrzymał nagrodę Prix
Versailles dla najlepszego światowego projektu.
Ośmiu członków międzynarodowego jury
wzięło udział w gali, która odbyła się w siedzibie
UNESCO w Paryżu, i wydali werdykt, wybierając
go spośród zwycięskich projektów z różnych
kontynentów.
Nagrodę otrzymała chilijska pracownia
Gonzalo Mardones V. Arquitectos, odpowiedzialna
za projekt salonu sprzedaży Porcelanosa Grupo
w Santiago de Chile. Jest to prestiżowa na skalę
światową nagroda, która wzmacnia jakość i
awangardę jego dzieł.
W salonie sprzedaży firmy Porcelanosa Grupo
w Santiago de Chile, budynek został zbudowany
poniżej poziomu ulicy.
W wyniku tej decyzji, obie wysokości
przedstawiane są jako duże witryny dla pieszych
przechodzących przed główną fasadą. Jego
proste linie i gra symetrycznych wielkości tworzą
oryginalne kompozycje, skupiając się całkowicie
na funkcjonalności przestrzeni. Budynek
został zbudowany w całości z odsłoniętego
betonu, a różne realia przestrzenne całości
zostały rozwiązane za pomocą jednego
materiału: przestrzenie wewnętrzne, zewnętrzne
i środkowe.
W ten sposób, kontrola nasłonecznienia
konsoliduje wydajny budynek o niskim zużyciu
energii. Poetycka i zaangażowana architektura.
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Zdjęcie: Laurent Guichardon.

Prix Versailles dla salonu sprzedaży
Porcelanosa Grupo w Chile
Powyżej, oba trofea
otrzymane przez projekt.
Na zdjęciu, po prawej
architekt Gonzalo Mardones,
a w centrum, Darío Valverde
z Porcelanosa Chile,
otrzymali nagrodę
na najlepszy zagraniczny
sklep 2018 roku.
Poniżej, zdjęcia sklepu.

ZAPROSZENIE NA WRĘCZENIE NAGRÓD 2019

P

XII
Deadline for delivery
31 March 2019 intended for
interior designers & architects.
Categories:
DESIGN OF THE FUTURE
DESIGN OF THE YEAR

orcelanosa Grupo zdaje sobie sprawę z
wagi, jaką odgrywają profesjonaliści w dziedzinie
architektury, projektowania wnętrz i działalności
deweloperskiej w rozwoju każdego projektu. Z
tego powodu, dwunasty rok z rzędu, zaprasza na
wręczenie nagród w zakresie architektury i projektu
wnętrz.
NAGRODA PODZIELONA JEST NA:
Projekt przyszłości - zostanie nagrodzony
projekt, który będzie stanowił najlepsze rozwiązanie
dla branży detalicznej (Retail) w następujących
podkategoriach:
Profesjonaliści - przeznaczony dla projektantów
wnętrz, architektów i deweloperów.
Studenci- projektowania wnętrz i architektury
w szkołach projektowych, wyższych szkołach
architektury i na uniwersytetach.
Projekt Roku - zostaną nagrodzone najlepsze
projekty wykonane w większości z materiałów
autorstwa ośmiu firm wchodzących w skład
Porcelanosa Grupo, które zostały ukończone w
okresie od stycznia 2018 do lutego 2019.
Udział w kategorii studentów może być
indywidualny lub grupowy, w tym ostatnim
przypadku maksymalnie trzy osoby na zespół.
W kategorii profesjonalistów, rejestracja będzie
prowadzona jako niezależna lub w imieniu
pracowni, wskazując w obu przypadkach
wyłącznie dane przedstawiciela. Dozwolone jest
przedstawienie maksymalnie trzech projektów
na uczestnika, odpowiednio wyróżnionych i
zidentyfikowanych między sobą.
PROJEKT PRZYSZŁOŚCI
Przygotowanie propozycji (z zakresu architektury
wnętrz) związanej z wprowadzeniem sektora
detalicznego, która odzwierciedli potrzeby
obecnego rynku. Projekt musi zawierać stołówkę
z kuchnią, toalety publiczne, kilka obszarów
wspólnego użytku i materiały autorstwa ośmiu firm
należących do Porcelanosa Grupo.
Istnieje strona internetowa, za pośrednictwem
której i za pomocą prostego formularza można
pobrać wszystkie tekstury i pliki różnych firm w
dowolnym formacie lub programie:
www.porcelanosa.com/3dprograms
Produkty do wykorzystania to: Nawierzchnie i
posadzki od Venis oraz Porcelanosa (ceramika)
L’Antic Colonial (drewno, kamień i mozaiki)
Urbatek (porcelana techniczna), Krion®/K·Life®
i Micro-Stuk od Butech. Systemy budowlane
profilowanie i Micro-Stuk od Butech. Baterie, toalety
i dodatki łazienkowe firmy Noken. Umywalki i
dodatki od L’Antic Colonial (naturalny kamień),
Noken (ceramika), Systempool (Krion®/K·Life®)
i Gamadecor (całość/meble). Kuchnie od
Gamadecor. Elementy wykonane z Krion®/K·Life®
takie jak fasady, witryny, stoły i półki.
PROJEKT ROKU
Może w nim uczestniczyć każda osoba fizyczna
lub prawna (pracownia architektoniczna, aranżacji
wnętrz, projektowa, samodzielna...), która ukończyła
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swój projekt w wyżej wskazanym okresie, bez
względu na swoją narodowość.
Zastosowane materiały: można użyć dowolnego
produktu z ośmiu firm wchodzących w skład
Porcelanosa Grupo.
SĘDZIOWIE
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
WRĘCZENIE NAGRÓD
Ceremonia wręczenia XII nagród Porcelanosa
odbędzie się w Madrycie, w nieustalonym jeszcze
terminie. Uczestnicy zostaną poinformowani
o ostatecznej dacie wydarzenia. Podczas tego
aktu, zostaną przyznane nagrody w dwóch
kategoriach: Projekt Przyszłości i Projekt Roku, oraz
Specialna Nagroda 2019.
Porcelanosa Grupo złoży hołd karierze kilku

profesjonalistów o międzynarodowej renomie w
branży, przyznając różne nagrody/wyróżnienia.
Kategorie Projektu Przyszłości i Projektu Roku
otrzymają poniższe wyróżnienie:
· Publiczne powiadomienie i wręczenie nagrody.
· Oddźwięk we wszystkich kanałach
informacyjnych Porcelanosa Grupo: na portalach
społecznościowych, obecność w wystawach i w
salonach sprzedaży, publikacje na korporacyjnej
stronie internetowej Grupy, pojawianie się
w specjalistycznych publikacjach. Zostanie
rozpowszechniony w środkach komunikacyjnych
branży, zarówno na poziomie krajowym, jak i
międzynarodowym.
Będą również monitorowane na portalach
internetowych.
· Specjalna Nagroda 2019: zostanie przyznana
najlepszemu projektowi wśród zwycięzców trzech
kategorii i będzie obejmowała podróż do Paryża na
targi MAISON&OBJET oraz wizytę w sklepie/studio
Porcelanosa we francuskiej stolicy.

WIĘCEJ INFORMACJI: Porcelanosa Interiorismo Tel. +34 964 507 140 www.porcelanosa-interiorismo.com
e-mail: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

WYW IA D

MORRIS ADJMI

Tworzyć z szacunku

Morris Adjmi jest jednym z wielkich architektów Stanów Zjednoczonych.
Szacunek dla istoty budynków, estetyka przemysłowa, modernistyczne podstawy i
kreatywne wykorzystanie materiałów są kluczem jego sukcesu.
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Tekst: SANDRA DEL RÍO

Morris Adjmi w swojej nowojorskiej
pracowni, sfotografowany przez
Lisę Mahar.
Fragment biura firmy inwestycyjnej
Thrive Capital w Nowym Jorku.
Zdjęcie: Donna Dotan.
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„Wszyscy architekci i inni profesjonaliści pracujący
w sektorze budowlanym muszą dokładnie
rozważyć wpływ na naszą planetę decyzji, które
podejmują podczas projektowania i budowy”.

M

orris Adjmi założył MA (Morris Adjmi Architects) w
1997 roku, w Nowym Jorku, po 13 latach współpracy z
Aldo Rossi, architektem odznaczonym nagrodą Pritzkera.
Na tych solidnych fundamentach stworzył on sposób pracy
zainspirowany sztuką i nowymi technologiami, historią
oraz tradycją. Wiele z jego wielkich dzieł znajduje się w
historycznych i postindustrialnych dzielnicach Stanów
Zjednoczonych, w których firma przenosi istotę starych
budynków do XXI wieku. Obecnie, MA realizuje projekty
w całym kraju i jest doceniana ze względu na swoje
silne zaangażowanie w kontekst, twórcze wykorzystanie
materiałów i wyrafinowane projekty.
Czy możemy powiedzieć, że twoja pracownia
specjalizuje się w budowie i rewitalizacji
historycznych budynków w dużych miastach?
Morris Adjmi Architects (MA) interpretuje siły historyczne,
które ukształtowały nasze miasta, aby połączyć nasze
budynki z ich kontekstem, ale jednocześnie, aby były one
współczesne. Różni profesjonaliści z naszego zespołu
architektów i projektantów wnętrz kierują się wspólnym
przekonaniem, że we współczesnym, zabudowanym
otoczeniu można zastosować ponadczasowe idee
piękna i harmonii, ale że wyrażenie tych pomysłów musi
odzwierciedlać sposób w jaki dziś żyjemy. Nastawienie
na współpracę, oparte na badaniu MA, pomogło nam
upozycjonować się jako wiodąca firma w rewitalizacji
postindustrialnych i zabytkowych dzielnic, w handlowe,
mieszkaniowe i kulturalne projekty z jasną wizją miejsca
oraz celu.
MA specjalizuje się w projektach obejmujących otaczający
kontekst i dopasowują się do niego oraz tworzą budynki,
które stają się częścią krajobrazu miejskiego, dając
poczucie bycia tam od zawsze. Firma świadczy usługi
architektury i aranżacji wnętrz, a także realizuje projekty
komercyjne, mieszkaniowe i instytucjonalne
Czy MA należy do któregoś z ważnych
stowarzyszeń?
Firma została stworzona po zakończeniu trzynastoletniej
współpracy Morrisa Adjmi z architektem Aldo Rossi,
zdobywcą nagrody Pritzkera. Firma wspiera wszelkie
rodzaje współpracy i pracuje z innymi architektami oraz
projektantami w wielu swoich projektach.
Czy MA otrzymała jakąś nagrodę lub specjalne
wyróżnienie za wcześniejsze projekty?
W ciągu całej swojej historii, firma otrzymała ponad 25
nagród za swoje projekty, w tym nagrody AIA, SARA,
Hospitality Design Magazine, Travel + Leisure Magazine,
Architizer, ACEC, ASLA, ENR i inne. Naszym najbardziej
nagradzanym projektem jest Wythe Hotel na Brooklynie.
Powiedz nam coś o projektach nad którymi
obecnie pracujesz.
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, wnętrze budynku
Atlantic Plumbing. Firma użyła
materiały Porcelanosa Grupo
w posadzkach i ścianach łazienek.
Zdjęcie: Matthew Williams
837 Washington, budynek
handlowy, który zachowuje
historyczną esencję dzielnicy
Meatpacking District.
Zdjęcie: Alexander Severin.
High Line Building jest jednym
z pierwszych budynków, które
stanowiły rewitalizację dzielnicy
Meatpacking District.
Zdjęcie: Jimi Billinsgley.
Wythe Hotel w Williamsburg na
Brooklynie to dzieło wykonane
w starej fabryce, liczącej ponad
120 lat. Stał się on ikoną i z jego
70 pokoi można podziwiać
najlepszą panoramę Nowego Jorku.
Zdjęcie: Jimi Billinsgley.

W tej chwili jesteśmy pochłonięci kilkoma ciekawymi
projektami. Nasz pierwszy projekt wieżowca, przy ulicy
East 31st Street nr 30, jest w trakcie budowy i osiągnął
już 40 pięter. Budynek przy ulicy West 20th Street nr
520 to stary magazyn i garaż, do którego dodajemy inny,
nowoczesny budynek w kształcie dwupiętrowego mostu
zawieszonego nad pokryciem dachu. Jesteśmy również
zaangażowani w kilka dużych projektów, z których każdy
ma ponad 90.000 m²
Jak postrzegacie architekturę w
uprzemysłowionych kontekstach, na przykład w
Stanach Zjednoczonych?
Sądzimy, że postindustrialne otoczenia, takie jak te, które
widzimy w wielu miastach w Stanach Zjednoczonych,
oferują bardzo interesujące możliwości projektowania,
ponieważ istnieje szeroki wachlarz rozwiązań, które
architekt może wybrać, tworząc dzieła, które pasują do
istniejącego kontekstu, przy jednoczesnych zmianach
charakteru tych dzielnic, aby były one bardziej mieszkalne
i nastawione na ludzi, dodając sklepy, powierzchnie
biurowe i przestrzenie publiczne. Na przykład, park na
podwyższeniu High Line, który przekształcił otoczenie,
dodając wyjątkową, podwyższoną przestrzeń publiczną,
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„Uważamy, że architektura przyszłości
musi obejmować architekturę przeszłości,
uczyć się i ewoluować z niej”.

co również doprowadziło do powstania wielu ciekawych
rozwiązań projektowych. MA zaprojektowała pięć projektów
w Meatpacking District i wzdłuż High Line.
Opowiedz nam o zrównoważonym projekcie i jego
wpływie na twoją firmę.
Po transporcie, budowa budynków jest czynnikiem,
który w najwyższym stopniu przyczynia się do niszczenia
naszego środowiska naturalnego. Wszyscy architekci i inni
profesjonaliści pracujący w sektorze budowlanym muszą
dokładnie rozważyć wpływ na naszą planetę decyzji, które
podejmują podczas projektowania i budowy. MA kładzie
nacisk na równowagę we wszystkich projektach, które
tworzymy i nad którymi pracujemy, oraz doradzamy naszym
klientom przy tworzeniu budynków zaprojektowanych z
inteligencją, minimalizując ich wpływ na środowisko.
Architekci odgrywają ważną rolę w ulepszaniu
istniejącego projektu między teraźniejszością
i przyszłością. Jaka jest twoja osobista wizja
architektury przyszłości?
Uważamy, że architektura przyszłości musi obejmować
architekturę przeszłości, uczyć się i ewoluować z niej.
Wiele z tworzonych przez nas prac to nowe i innowacyjne
struktury zlokalizowane w historycznych środowiskach
miejskich i zapewniające połączenie między przeszłością
i przyszłością. Istnieją złożone powody, dla których
zabudowane środowisko ewoluowało w taki właśnie
sposób i ważne jest, aby uczyć się na podstawie
decyzji podjętych przez architektów i budowniczych z
wcześniejszych epok.
Jaką rolę odgrywają materiały w waszych
projektach i jakie zmiany zaobserwowaliście w ich
jakości?
Wybór materiałów jest jedną z najważniejszych decyzji,
które musi podjąć architekt przy tworzeniu budynku lub
projektowaniu wnętrza. Bardzo poważnie traktujemy wybór
naszych materiałów. Projektując elewację, wybieramy
materiały, które odzwierciedlają kontekst budynku i tworzą
efekt, do którego dążymy. Chociaż w wielu naszych
budynkach stawiamy na aspekt przemysłowy, uwielbiamy
również używać materiałów klasycznych, takich jak
terakota. W naszych projektach zawsze wybieramy
materiały o najwyższej możliwej jakości, aby zapewnić ich
trwałość, a także aby zwiększyć wytrzymałość projektu.
Powiedz nam coś więcej o rezultatach twojego
związku z Porcelanosa. Dlaczego wybraliście marki
Grupy do swoich projektów?
Porcelanosa oferuje wysokiej jakości i dobrze
zaprojektowane produkty o szerokim spektrum cen,
odpowiadające potrzebom budżetowym wielu klientów. Z
przyjemnością wybraliśmy ich produkty do wielu naszych
najnowszych projektów. /
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, Austin Nichols House na
Brooklynie to zabytkowy budynek
zaprojektowany przez Cass Gilbert
dla firmy Austin, Nichols & Co,
jest od 2016 roku nowoczesnym
budynkiem z 338 luksusowymi
apartamentami. Kompletna reforma
autorstwa Morris Adjmi Architects,
która zachowuje szacunek dla
historii budynku.
Renders z 30 East 31st Street
i 520 West 20th autorstwa Morris
Adjmi Architects.
W budynku 465 Pacific
wykorzystano materiały
Porcelanosa Grupo
w posadzkach i elementy Noken
w łazienkach
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VILLA IN MARBELLA

Nowy luksus

Młody i dynamiczny zespół architektów, który patrzy w przyszłość
ze śmiałością i pewnością siebie, był twórcą willi w Marbelli, której sugestywna
nazwa, Villa Real, otwiera drzwi do nowego sposobu rozumienia luksusu.

Tekst: PAOLA ROCCA Zdjęcia: CHARLY SIMON

Powyżej, częściowy widok
willi i basenu. Otaczająca
go posadzka wykonana
jest z Maker Ice Texture,
119x119 cm.
Na zdjęciu po lewej stronie,
wszystkie podłogi
zostały wykonane są
z Maker Ice Texture,
119x119 cm, od Urbatek.

R

ozmawialiśmy z Esther Sánchez
i Antonio Morillo, założycielami Ames
Arquitectos, pracowni z siedzibą
w Marbelli, która tworzy swoje projekty
w uprzywilejowanym otoczeniu Costa del
Sol. Villa Real, dom położony w najbardziej
ekskluzywnym sercu Marbelli, jest jednym
z ostatnich projektów, w którym zaufano
markom Porcelanosa Grupo.
„Podobnie jak w każdym projekcie reformy,
musisz zanurzyć się w miejscu i wcześniej
istniejącej tam architekturze. Zrozumieć, gdzie
jesteśmy, co mamy i co chcemy osiągnąć”,
mówią nam, odnosząc się do tego domu,
w którym przestrzenie, światła i wyraźny
charakter miały duży wpływ na projekt. „Było
to dużo pracy na cienkiej linii między tym co
nowe i stare. Jest to pełen szacunku, a nawet
nieśmiały projekt, w którym zachowaliśmy
charakter, którego nie mogliśmy ani nie
chcieliśmy stracić”.
Dla pracowni, znalezienie wspólnych
czynników między różnymi projektami jest
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W kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara,
imponujący salon willi,
na której podłogach
zastosowano Maker Ice
Texture, 119x119 cm,
od Urbatek. W domu znajduje
się sala bilardowa. Wejście
do willi, w którym widoczne
są dwa poziomy zabudowy.
Schody wejściowe zostały
również wykonane z materiału
Maker Ice Texture,
od Urbatek.
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naprawdę trudne. „Zawsze myśleliśmy,
że pracownia architektoniczna powinna
posiadać znaki tożsamości, dopóki nie
doświadczymy, jak różne są wymagania
naszych klientów, ich potrzeby, gusty
i oczekiwania. Sprawia to, że każde zlecenie
to niepowtarzalny projekt”.
Architektura wnętrz miała ogromne
znaczenie w Villa Real - projekcie, w którym
architektura krajobrazu ulepszyła to idealne
otoczenie, w którym klimat pozwala cieszyć
się dużą częścią roku w zewnętrznych
pomieszczeniach, które, jak oni sami mówią,
„mają na celu poszerzenie granic wnętrza”.
W Villa Real zajęto się także każdą
przestrzenią i, w tym celu, architektura
wnętrz odegrała ważną rolę. „Mówimy
o różnicy w skalach, od tego co wielkie,
od ogólnego pomysłu, po to co małe, aż
po teksturę tego, co można dotknąć” podkreślają architekci.
W tym domu, słowo „luksus” nabiera
jasnego i oczywistego wymiaru. Jednak dla
pracowni Ames, „luksus to pojęcie względne,
nie oznacza ono więcej niż skalę wartości,
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W kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, jadalnia
o wyraźnym awangardowym
charakterze, której posadzka
została wykonana z Maker
Ice Texture, porcelany
technicznej od Urbatek.
Fragment kuchni, a także
jedne z wewnętrznych
schodów willi. Utrzymując
wyraźne linie minimalizmu,
została stworzona winiarnia
domu, z nawierzchnią Xlight
Aged Dark, 120x250 cm,
od Urbatek, która określa
ewolucję rdzy i drewna
w architekturze
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potrzeb i wymagań, które podnoszą
oczekiwania naszych klientów, i biorąc pod
uwagę fakt, że wielu z nich ponownie na
nas liczy, pozwala nam to kontynuować
prace badawczo-rozwojowe. Luksus polega
także na tworzeniu przestrzeni do miłego
spędzania czasu, w których nasi klienci
odnajdują swój własny raj”.
W celu wykończenia różnych pomieszczeń
w Villa Real, a także innych pobliskich willi,
pracownia współpracowała blisko
z Porcelanosa Grupo.
„Porcelanosa jest odpowiednikiem
innowacji i projektu. Jest synonimem jakości
pod względem materiałów i usług. Dla nas,
niezbędna jest współpraca
z profesjonalistami, którzy pomagają nam
osiągnąć najlepszy wynik. Każdy szczegół
się liczy, sprawiamy, że się liczy. Dlatego
też jesteśmy pewni, że to dopiero początek
długiej współpracy”.
W Villa Real, udało im się zmaterializować
jakość, luksus i piękno. A, przede wszystkim,
udało im się zachować smak tradycyjnej
architektury, zabierając go do bardziej
awangardowej pod względem elementów
i materiałów teraźniejszości. Zachowały się
jednak dachy z arabskich dachówek
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, fragment jednego
z pomieszczeń, z posadzką
Maker Ice, 119x119 cm.
Posadzkę tarasu wykonano
z Maker Ice Texture, obie
od Urbatek. Nawierzchnia
Xlight Lush White,
120x250 cm, od Urbatek
w jednej z łazienek. W głównej
łazience, nawierzchnia
wykonana z Newport Beige,
33,3x100 cm, i Newport
Old Beige 33,3x100 cm,
obie od Venis. Łazienka
z nawierzchnią wykonaną
w kolorze Cubica Negro,
33,3x100 cm od Venis.

i otynkowane ściany pomalowane na biało.
Równowaga, która uwydatnia przestrzenie
i umożliwia grę światła między wewnętrznymi
i zewnętrznymi przestrzeniami.
Inne projekty pracowni to Casa de Canto
i Rammeskov House, pierwszy w fazie
realizacji, a drugi w fazie licytacji. Także La
Toca, kolejna całkowita reforma, w której
„nie można znaleźć kąta prostego. Jest to
wyzwanie z technicznego i projektowego
punktu widzenia. Projekt, a wraz z nim są
cztery, który zostanie ukończony pod koniec
tego roku i z którego jesteśmy bardzo
dumni”.
Struktury, materiały, tekstury, wykończenia,
część całości i wielka odpowiedzialność
za osiągnięcie idealnej kombinacji każdego
klienta, dostosowując się do jego sposobu
bycia, do jego stylu życia.
„Nasi klienci ufają nam i wiedzą, że
zobowiązujemy się z nimi w stu procentach.
Teraz jesteśmy pochłonięci różnymi
projektami w Hiszpanii i w innych częściach
Europy, dla osób różnych narodowości, we
współpracy z profesjonalistami z różnych
sektorów i z różnymi budżetami. Patrzymy
w przyszłość z uśmiechem i ogromną
radością; wiemy, że najlepsze dopiero
nadchodzi”. /

AMES ARQUITECTOS to zespół założony przez
Antonio Morillo i Esther Sánchez w celu stworzenia
wyjątkowej i niepowtarzalnej architektury w każdym
zleceniu. Tworzą multidyscyplinarny zespół zaangażowanych
profesjonalistów, tworząc bardzo inspirujące środowisko
pracy, motywowani pasją projektowania od ogólnego
pomysłu do najdrobniejszych szczegółów; od papieru
do jego materialnego wykonania. Zawsze starając się
spełnić najwyższe oczekiwania różnych klientów, znajdując
najlepszą odpowiedź na ich potrzeby i pragnienia.
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Nowości na targach w Bolonii

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

To najważniejsze targi ceramiczne

n a św i e ci e i m i e jsc e sp otk a ń
n a j ba rdz i e j i n n owacy j nyc h f i r m

z pięciu kontynentów. Osiem marek

Porcelanosa Grupo zaprezentowało swoje
najnowsze trendy w branży ceramicznej i projektowaniu
łazienek na targach w Bolonii, gdzie zaprezentowały
swoje trendy w dziedzinie ceramiki, emalii, wyposażenia
łazienek i mebli. W tym roku, Porcelanosa Grupo
stawia na Premium Collection jako główną
koncepcję. Wielkoformatowy sprzęt cyfrowy staje się,
w ten sposób, ważnym elementem architektonicznym
stoiska, na k tór ym dominują woda i materia.
Na Cersaie 2018, Porcelanosa Grupo
zaprezentowała kolekcję Premium
złożoną z pięciu obszarów i trzech
wyróżniających się stref: Premium Bath
Zone, Premium Kitchen Zone i Atelier
Krion® Material Experience.
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C E R SAIE

Nowości na targach w Bolonii

C ERSAIE

Porcelanosa

Nowości na targach w Bolonii

Wśród wielkich nowości od Porcelanosa, zaprezentowanych w Bolonii, znajdują się kolekcja HighKer
i kolekcje Matty Studio. Dzięki HighKer, duży ceramiczny format został stworzony na nowo z ekskluzywną nawierzchnią
opracowaną dla powierzchni, na których poszukiwana jest większa amplituda i ciągłość optyczna.
Nowe kolekcje okładzin Studio i Matt zapewniają większą jasność przestrzeniom o błyszczącym i matowym wykończeniu.

Venis

Marka wykorzystuje globalną wizytówkę bolońskich targów, aby zaprezentować
na skalę międzynarodową najnowsze linie posadzek i nawierzchni
o ciepłych tonach i wyraźnej inspiracji w naturze: Metropolitan Nature (z mozaiką Dubai
Metropolitan), Magma Black, Rivoli i Rivoli Gloss.

1

1
1. Model HighKer Rodano, od
Porcelanosa, został zainspirowany
kamieniem i posiada duży format
o wymiarach 120x120 cm.
Zapewnia to większą amplitudę
wizualną przestrzeniom.
Kolekcja HighKer oferuje cztery
wykończenia (cement-kamień
lub odwrotnie, naturalne
i wygładzone drewno) i różne
formaty (120x120 cm, 100x100 cm
i 29,4x180 cm).
2. Kolekcja Studio, od
Porcelanosa, wyróżnia się
nawierzchnią Studio Metal
o wymiarach 31,6x90 cm.
3. Nowa kolekcja Matt, od
Porcelanosa, opiera się na czystej
bieli i wszystkich możliwościach,
które ona oferuje. Zawiera
nawierzchnię Mosaico Matt,
od Porcelanosa, o wymiarach
45x120 cm.

2

3

3

2

4

1. Posadzka Magma Black, 80x80 cm. Nawierzchnia Rivoli, 33,3x100 cm,
i Magma Black, 33,3x100 cm. Deco infinito Magma Black, 33,3x100 cm. Deco Lines
Magma Black, 33,3x100 cm. Deco infinito Rivoli, 33,3x100 cm.
2. Nawierzchnia Rivoli, 80x80 cm. Posadzka Magma Black, 80x80 cm.
3. Nawierzchnia Metropolitan Nature Antracita, 33,3x100 cm, posadzka Metropolitan
Nature Antracita, 80x80 cm.
4. Nawierzchnia Rivoli, 80x80 cm, posadzka Rivoli, 80x80 cm.
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C E R SAIE

Nowości na targach w Bolonii

C ERSAIE

Gamadecor

Nowości na targach w Bolonii

Na stoisku Premium, jednym z dwóch, które składały się na wystawę Porcelanosa Grupo, Gamadecor
zaprezentowała swoje kuchnieoraz łazienki Premium z wykończeniem z Roble Torrefacto, blatem z Krion® i wyciągiem dymów
pośrodku strefy ognia.W części integralnych rozwiązań dla domów jednorodzinnych i projektów na większą skalę, znajdowała
siękuchnia Emotions z XLight na zewnętrznych powierzchniach i blacie.

1

3
1. Kuchnia Emotions z XLight: przednie jej części i blat zawieszony na
nodze wabi z wykończeniem z Cien Sable, podobnie jak akcesoria w strefie
półek, również z tym samym wykończeniem.
2. Blind Roble Cuero jest to tradycyjny i prosty mebel łazienkowy,
w którym zainstalowano przesuwny system drzwi, który przypomina meble
z lat 30-40, ale ze zmienioną estetyką, dzięki minimalistycznemu projektowi.
Posiada blat i zlew wykonane z tego samego marmuru.
3 i 4. Last jest meblem łazienkowym, który gra z głębokościami i wymiarami,
zapewniając dynamikę dzięki rozmieszczeniu różnych modułów. Niniejszy
mebel łazienkowy posiada dużą umywalkę wykonaną w całości
z półprzeźroczystego, czarnego szkła.
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Krion® by Systempool

Kolekcja Art Veins Series, Krion® wprowadza nowe kolory: Nero Palazzo, Noce Atrio i Blanco Opera.
Nowy format Krion® Luxury Series o grubości 6 mm poszerza możliwości oferowane przez
ten materiał. Najnowsze blaty i meble łazienkowe Krion® Bath, Nest i Smart, brodziki natryskowe Slope i ekrany
wykończeniowe Attica i S+Line są bohaterami propozycji Systempool.

2
1. Nest Series została
opracowana zgodnie z kształtami
i ruchem wody. Blaty, meble
łazienkowe, metalowe podwozie
i akcesoria otwierają nowe
możliwości.
2. Smart Series charakteryzuje
się swoim wbudowanym blatem
i owalną umywalką z jednym lub
dwoma zlewami oraz zawieszony
mebel z wyjmowaną szufladą
w wersji pojedynczej lub podwójnej.
3. Ekrany łazienkowe Attica
i S+Line od Systempool
odnawiają swoje wykończenia.
Wbudowany brodzik natryskowy
Slope, którego projekt składa się
z jednej części, wyprodukowanej za
pomocą technologii Krion® Shell,
został opracowany, aby woda
płynęła naturalnie, bez zastoju.
4. Kolekcja Art Veins Series od
Krion® wprowadza nową
gamę kolorów.

1

2

3

4
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Nowości na targach w Bolonii

L’Antic Colonial

Nowości prezentowane przez L’Antic Colonial w Bolonii w dziedzinie nawierzchni i posadzek skoncentrowały
się na metalicznych lub miedzianych tonach i naturalnym drewnie jako głównych trendach w tym sezonie.
Odcień Titanium otwiera świat możliwości w mozaikach. Miedź i antracyt są przodującymi kolorami w serii Metal Mosaics,
a kolekcja Rhombus proponuje geometrię o zdeformowanych kawałkach.

1
1. Kolekcja Rhombus charakteryzuje
się wysokim stopniem deformacji swoich
elementów, co pozwala, wraz
z jej geometrycznym kształtem, tworzyć
wiele kombinacji. Kolekcja składa się
z czterech kolorów: Rhombus Cream,
Light Green, Navy i White.
2. Kolekcja Metal Mosaics od
L’Antic Colonial została poszerzona
o dwie referencje w odcieniach miedzi
i antracytu. Metal Bronce Mini 3D
Cubes i Metal Acero Anthracite Mini
3D Cubes posiadają tessery
o matowym i błyszczącym wykończeniu,
które dzięki różnym wysokościom
dają efekt 3D.
3. Hill Silver i Gold. Jest to nowatorski
produkt złożony z cząstek marmuru
i cementu. Jest on pokryty emalią
z brokatem i może zostać idealnie
zainstalowany w każdym wnętrzu.
Dzięki formatowi 19,7x19,7 cm, jego
grubość waha się od 1,6 do 3,5 cm,
i dlatego relief ten jest tak wyraźny
oraz widoczny. Wyróżniają się jego
możliwości zainstalowania w miejscach
„mniej popularnych”, jak na przykład
przedpokój lub lada.
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Nowości na targach w Bolonii

Urbatek

Porcelanosa Grupo zajmuje czołową pozycję w rozwoju kompaktowego, spiekanego minerału i, w tej linii, Urbatek pokazał na
targach nieskończone możliwości oferowane przez zastosowanie arkusza wielkoformatowego w ekskluzywnych
projektach w ramach koncepcji tailored design. Ważną rzeczą jest nie tylko format, ale także materia, która staje się powierzchnią
z którą możesz swobodnie pracować. Ma szeroką paletę graficzną, złożoną z marmurów i cementów.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Spokój i różnica w szarym marmurze, naznaczonym przez krystaliczne
rozgałęzienia w bieli, które dają mu głębię.
2 i 3. Raw Smoke Nature. Neutralny cement w szarawym odcieniu z elementami z płótna, które
dostarczają wytworności i trzeźwości.
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Noken

Nowości na targach w Bolonii

Nowości na targach w Bolonii

Architekt Ramón Esteve pokazuje w Bolonii Lignage, nową kolekcję, którą zaprojektował dla firmy Porcelanosa Grupo.
Kolekcja przedstawia klasyczne kształty i nowoczesną estetykę, dzięki której odnowiono koncepcję łazienki.
Wraz z Lignage, Noken Porcelanosa Bathrooms zaprezentowały innowacyjne blaty i półki z kolekcji Oxo i wanny
Pure Line Air z hydromasażem, które idą o krok dalej w projektowaniu przestrzeni.

Butech

Brodzik natryskowy Shower Deck od Butech był jedną z gwiazd marki w Bolonii. Brodzik ten charakteryzuje się
ceramicznym wykończeniem, które odprowadza wodę przez otwarte złącza prysznica.
Na targach zaprezentowano ogrzewaną podłogę Premium, o mniejszej grubości, łatwą do zainstalowania i kontrolowaną z telefonu
komórkowego; oraz nowe kolekcje profili Crystal i Rose, aby uzyskać doskonałą wytworność nawierzchni.

2
1
3

1

2
3

4

4
5

1. Shower Deck to multiformat
ceramiczny, który odprowadza
wodę przez otwarte złącza i jest
wbudowany w podłogę. Zapewnia
ciągłość między strefą prysznica
i resztą łazienki.
2 i 3. Nowe kolekcje profili Rose
i Crystal nadają nawierzchniom
odrobiny wytworności. Crystal
collection zawiera w swoim
projekcie kryształy Swarovski.
4. Ogrzewana podłoga Premium
posiada jedynie 2 mm grubości,
jest łatwa do zainstalowania
i kontrolowana za pomocą
smartfona, umożliwiając ustawianie
temperatury po powrocie
do domu.

1. Baterie Lignage Ramóna Esteve, w trzech formatach: jedno dźwigniowe, trzyczęściowe
i trzyczęściowe wbudowane; oraz w pięciu wykończeniach: chrom, złoty połysk, szczotkowane złoto,
szczotkowany tytan i szczotkowana miedź.
2. Meble łazienkowe Lignage. Część o szerokości 120 cm, która jest dostępna w dwóch wersjach:
zawieszonej i z nogami na podłodze. Ta wersja mebli z kolekcji to część w matowo-szarym kolorze z nogami
i listwą blatu w naturalnym drewnie orzecha amerykańskiego.
3. Nowa kolekcja Oxo umożliwi całkowitą personalizację projektu łazienki, dzięki jej modułowości i różnym
kombinacjom. Ten nowy mebel łazienkowy pokryty jest XTone, zaawansowanym spiekanym kompaktem
mineralnym od Porcelanosa Grupo.
4 i 5. Zraszacze i wanna Pure Line Air z hydromasażem są nowym wyposażeniem wellness.
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Północna wieża, poświęcona
sieci hoteli Sofitel,
i południowa wieża, z biurami
i mieszkaniami, wyznaczają
nową panoramę w chińskim
mieście Haikou. Obie wieże
zostały wykonane przy
użyciu najnowocześniejszej
technologii KRION®
Solid Surface.

WIEŻOWCE W HAIKOU (CHINY)

Bliżej nieba

Wieżowce te znajdują się w sercu Haikou, kwitnącego
chińskiego miasta, które znajduje się na północy wyspy
Hainan, liczącego ponad dwa miliony mieszkańców.
Porcelanosa Grupo uczestniczyła w budowie dwóch
imponujących wież z wentylowaną fasadą o powierzchni
ponad 160 metrów wysokości.
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W

centrum Haikou wznoszą się
dwie symetryczne wieże o wysokości
160 metrów, z 47.000 m² elewacji
wykonanej z KRION® Porcelanosa
Solid Surface, z około 24.000
elementami wykonanymi w Hiszpanii
i złożonymi w Haikou (Chiny). Budowa
tego osiągnięcia architektonicznego
trwała około 3-ech lat.
Wieże Haikou stały się najważniejszymi, wentylowanymi
fasadami, jakie kiedykolwiek zbudowano, dzięki studiu
Wilson Associate, które zdecydowało się wykonać je
z KRION® Solid Surface.
Punktem, który odróżnia ten projekt od innych, jest
logistyka potrzebna do transportu części
wyprodukowanych w Toledo przez firmę CompoSolid
i przeniesienia ich do Haikou, ze wszystkim, co wiąże się
z organizacją biznesową i technologiczną, ze względu na
surowe zasady dotyczące opłat celnych w Chinach.
Podczas instalacji, opatentowany przez Butech

system kotwienia pokonał jeden
z najbardziej ekstremalnych testów, na
które można wystawić materiał tajfun Rammasum, największy i
najbardziej agresywny w ostatnich
40 latach w tej części Azji, bardzo
przyzwyczajonej do surowych
warunków atmosferycznych. System
FV KRION® wykazał swoją trwałość
i wytrzymałość, wzorowo zdając próbę meteorologiczną.
Północna wieża jest częścią sieci hotelowej Sofitel,
a Porcelanosa Grupo była odpowiedzialna za budowę
wentylowanej elewacji za pomocą materiałów Butech
i Systempool. W wieży południowej znajdują się
biura i domy, a oprócz elewacji, Gamadecor wykonał
wszystkie kuchnie wież i L’Antic Colonial, z Linkfloor
(zaawansowana podłoga winylowa o strukturze wyjątkowo
odpornej na ścieranie, uderzenia, wilgoć, plamy i działanie
czynników chemicznych), odpowiada za nawierzchnię
obszarów wspólnych i kuchni. /

Wkład Porcelanosa Grupo
odzwierciedla się nie tylko
na wentylowanych fasadach
z materiałami Butech
i Systempool; ale także
wykorzystano materiały
Grupo we wnętrzach
wieży południowej, gdzie
widoczne są posadzki
z Linkfloor Project
Chestnuts, 123,5x30,5 cm.
Nawierzchnie wykonane
są z Linkfloor Contract
Cotton, 91,5x30,5x0,57
cm, wszystko od L’Antic
Colonial. Wykonano
67 kuchni Gamadecor,
a baterie są z Single Lever
Urban Sink Mixer Chrome
od Noken.
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WYW IA D

JAIME BERIESTAIN

Przestrzenie z charakterem
Mieszanina kolorów, radości, przytulnych przestrzeni i silne zaangażowanie
w klasycyzm, które prowadzi go do projektowania jego własnych mebli w stylu vintage.
Takie są założenia Jaime Beriestaina.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA Zdjęcia: MANOLO YLLERA

Powyżej, nowoczesna
przestrzeń na Carrer
del Modolell.
Po prawej stronie, portret
Jaime Beriestain w hotelu
The One Barcelona.
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P

o zdobyciu kilku ważnych nagród w tym roku, żyje
pełnią swojej kariery w niepowtarzalnym stylu, który tworzył
z talentem i definicją artystyczną.
Z rodzinnego Chile, gdzie studiował i stworzył swoje
pierwsze projekty, przybył do Barcelony - miasta, które
przyjęło jego styl z otwartymi ramionami - dzięki ciepłu jego
przytulnych pomieszczeń, klasycyzmie mebli i przedmiotów
(vintage, zaprojektowanych przez niego) do domu, i przez

kolory, które mieszają się bez wstydu i z radością w jego
przestrzeni odniesienia, sklepie, restauracji oraz barze, który
nosi jego imię na Carrer de Pau Claris, 167.
W tym wywiadzie, wyłącznie dla Lifestyle, odkrywa
nam swoje zainteresowanie ponadczasowymi
materiałami, jakością ponad nurtami, przestrzeniami z
charakterem - jego niezwykle osobistym charakterem zamiast seryjnych wystrojów wnętrz.
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„Największym wyzwaniem jest znalezienie materiału
który jest najbliższy mojemu pomysłowi i przekształcenie
gow wykonalne oraz trwałe rozwiązanie”.

Poniżej, spektakularny
widok na hotel The One.
Po prawej, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara,
lobby hotelu Hilton w
Tangerze, przestrzeń
Pocałunek, przestrzeń Filozofia
i restauracja, wszystko
w hotelu Sofia Barcelona
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Dla Jaime Beriestain, przyszłość polega na stawianiu na
tylko jedną koncepcję kreatywną, znalezieniu równowagi
między tradycją rzemieślniczą i nowymi technologiami oraz
materiałami.
W jakim momencie zawodowym obecnie się
znajdujesz?
Mógłbym określić go jako moment spełnienia, w którym
czuję się spełniony dzięki uznaniu mojej kariery, z nagrodami
za moje projekty jako projektant wnętrz roku według

czasopisma AD lub nagrodą Versailles dla hotelu Almanac.
Jestem na etapie międzynarodowego rozwoju mojej
pracowni, z projektami w Los Angeles, Nowym Jorku,
Rzymie, Saint-Tropez, Chile, Bułgarii, Casablance itd.
Od twoich początków w Chile po Hiszpanię, jakie
są związki kulturowe, które obserwujesz w swojej
pracy?
Moja pasja do autentyzmu pochodzi z Chile, dzięki
wspaniałej tradycji i kulturze rękodzieła. Uwielbiam je
i zawsze staram się nadać mu bardziej współczesny i
aktualny charakter, odpowiadający moim oczekiwaniom, i
móc stosować je, w ten sposób, w moich projektach.
Światło, kolor i mieszanka materiałów mają
ogromne znaczenie w przestrzeniach, które tworzysz.
Jaki jest proces osiągnięcia pożądanego rezultatu?
Zaczynam wyobrażając sobie przestrzeń, mając wyraźny
obraz z silną koncepcją. Następnie odtwarzam ten
sen, tę emocję. Istnieje bardzo ważne badanie, aby znaleźć
materiały, które przełożą te spostrzeżenia. Największym
wyzwaniem jest znalezienie materiału, który jest najbliższy
mojemu pomysłowi i przekształcenie go w wykonalne oraz
trwałe rozwiązanie. Dlatego też, technologia jest kluczem
do zaoferowania nowych opcji.
Jakie miejsce zajmuje innowacja, zwłaszcza
materiałów, gdy myślimy o kreatywności i rozwoju
projektu?
Wszyscy twórcy pragniemy tworzyć unikalne i różne
projekty. Innowacja jest niezbędna do osiągnięcia nowych
wizji i rozwiązywania nowych wyzwań technicznych,
technologicznych lub architektonicznych. Celem jest
znalezienie ekologicznych, ciepłych i odpornych materiałów,
które odpowiadają dzisiejszym potrzebom.
Jakie są twoje doświadczenia dotyczące nowych
materiałów i wykończeń Porcelanosa?
Kiedy wybieram materiały w moich projektach, wszystkie
spełniają wymagania estetyczne, ale także posiadają
gwarancję jakości i pewność, że przetrwają w czasie w
doskonałym stanie.
Jakie tendencje lub międzynarodowe trendy
projektowania wnętrz są dla Ciebie istotne?
Obecnie zauważam, że materiały i tekstury są wzbogacane.
Dąży się do większej czystości, monochromatyczności,
doskonałych wykończeń, szerokiej gamy kolorów i różnych
powierzchni.
Jak widzisz przyszłość przestrzeni, zarówno
prywatnych jak i publicznych, domów, biur, barów,
restauracji, hoteli itd.?
Myślę, że szuka się intymności i osobowości w
przestrzeniach. Wolimy lokale z charakterem, z dala od
monotonii i sklonowanych przestrzeni./
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, TENERIFE

Dialog z krajobrazem

Wykonany przez pracownię
Leonardo Omar Architects,
niedawno otwarty Royal
Hideaway Corales Resort na
Teneryfie, wyznacza nową
koncepcję luksusowych hoteli,
która jest częścią tendencji
do harmonizowania struktur
z otoczeniem, uzyskując
maksymalną równowagę
środowiska.
Na zdjęciach, elementy
struktury zewnętrznej,
awangardowych linii całkowicie
zintegrowanych z krajobrazem
wyspy.

Koncepcja tego nowego, luksusowego hotelu zrodziła się z integracji krajobrazu i
architektury, wyjątkowej przestrzeni, w której gość jest bohaterem doświadczenia,
które pozwala mu poznać istotę tej wspaniałej wyspy w ekskluzywnym środowisku
lądowym, morskim i powietrznym, najlepszą gościnność na świecie.
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Tekst: PAOLA ROCCA.
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ieć hotelowa, która zarządza hotelem i renomowany
architekt z Teneryfy, Leonardo Omar, zaproponowali
nowy hotel Royal Hideaway Corales Resort jako „ocean,
który można poczuć z każdego kąta”, jak zapewnia
dyrektor hotelu, María Berruezo, ponieważ jego projekt
zewnętrzny opiera się na pomyśle zintegrowania budynku
z krajobrazem dzięki koncepcji awangardowej architektury.
Royal Hideway, ze swoją strukturą w kształcie łódki, patrzy
na ocean i wyspę La Gomera, a ze wszystkich jego pokoi
widać morze, ponieważ widok rozciąga się pionowo na
nałożonych tarasach. W ich wnętrzach, dzięki wpływowi
morza i wyspy, formy inspirowane są dnami morskimi, o
bardzo specyficznych geometriach i wzorach. Jak dodaje
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María Berruezo, „w recepcji budynku apartamentowego
znajduje się wspaniała jaskinia ze ścianami z naturalnej
skały i małymi, wewnętrznymi lagunami, które symulują
podwodne zagłębienie, które łączy się z awangardowymi
elementami w meblach. Wystrój wnętrza hotelu jest
również wyjątkowy, z przejrzystymi pomieszczeniami
we wszystkich pokojach i szklanymi obudowami, dzięki
czemu korzysta się ze światła i bryzy morskiej przez cały
dzień. Ta bezwładność termiczna jest charakterystyczną
cechą tradycyjnej architektury wyspy, którą architekt
Leonardo Omar zdołał ponownie zinterpretować, czyniąc
ją kluczem do swojego stylu”.
Luksus to kolejny klucz do tego hotelu. Jego hasło
the art of fine moments określa wszystkie RH Luxury Hotels
& Resorts jako strażników wykwintności. Hotele, które są
celem same w sobie.
Umiejętność dostosowania się do tego wymogu
hotelowego równowagi ze środowiskiem jest dziełem

Na drugiej stronie, powyżej, wspaniała
recepcja hotelu, w której użyto
Lush White Pulido, o wymiarach
119 x 250 cm, od Urbatek. Lada
recepcji wykonana jest z Savage Dark
Nature, o wymiarach 120x250 cm, od
Urbatek. Schody wykonano ze Stuc
Grey Texture, 59,6 x 59,6 cm, od
Urbatek, Perfile Pro Mate 2 Inox Sup.
Brillo, 12,5 mm, od Butech.
Posadzka basenu Maresia wykonana
jest z Maker Ice Texture,
119X119 cm, od Urbatek. Posadzka
restauracji Maresia, z Stuc Grey
Texture, o wymiarach 59,4x119 cm, od
Urbatek, oraz dla nawierzchni łazienek
basenu Maresia użyto Concrete Grey
Nature, 100x300 cm, od Urbatek.
Posadzka basenów rodzinnych
wykonana jest za pomocą Maker Ice
Texture, 119x119 cm, od Urbatek.
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Po lewej stronie, spa kurortu,
awangarda i piękno dla jednej
z najczęściej odwiedzanych
stref, która najlepiej wyraża
filozofię luksusu
w równowadze z naturą.
Poniżej, widok wnętrza spa
i siłowni, które komunikują
się całkowicie z różnymi
przestrzeniami zewnętrznymi.
Na lewo, w obszarach
wspólnych Lush White
Pulido, 119x250 cm,
od Urbatek.

pracowni Leonardo Omar Arquitectos, które powstało
w Santa Cruz de Tenerife w 2003 roku, a obecnie posiada
dwa biura, jedno w stolicy wyspy, a drugie na południu
Teneryfy. Jest to pracownia poświęcona integralnym
projektom architektonicznym, projektowaniu wnętrz
i budownictwu, z młodym, dynamicznym zespołem,
z architektami różnych narodowości, gdzie współpracują
kreślarze, kierownicy budowy oraz inżynierowie.
Specjalizuje się w architekturze mieszkaniowej
i turystycznej oraz aranżacji wnętrz. Leonardo Omar
podsumowuje swoje doświadczenie w następujący
sposób: „Studiowałem na Uniwersytecie w Las Palmas
i rozpocząłem karierę zawodową uczestnicząc
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w konkursie na budowę Biblioteki Kolegium Architektów.
Zdobyłem pierwszą nagrodę i, w ten sposób, zrobiłem
pierwsze kroki z moją pracownią. Wykonaliśmy większość
pracy zawodowej w południowej części wyspy, projekty
mieszkaniowe i turystyczne o silnym profilu zagranicznego
klienta i koncepcjami integracji z krajobrazem i pełnej
komunikacji z otoczeniem, zarówno formalnie, jaki i za
pomocą dialogu ze środowiskiem, przystosowaniem
do klimatu, słońca i wiatrów. Zawsze poszukiwaliśmy
wydajności w zakresie mediów energetycznych
i konsumenckich, oraz aby architektura nie była sprzeczna
z otoczeniem i krajobrazem, a raczej, aby płynęła gładko
i spokojnie”.
Ostatnim wielkim projektem Leonardo Omar jest
niedawno otwarty Royal Hideaway Corales Suites,
który „ma na celu promowanie tego sektora dużego
luksusu i ekskluzywnych usług, parametrów, do których
my, Kanaryjczycy, jesteśmy przyzwyczajeni. Świetna
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Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, salon w apartamencie
typu suite - wszystkie mają widok
na morze i wyspę La Gomera.
Posadzka została wykonana
z Timber On Light Grey Nature
w różnych rozmiarach
(45x90 cm, 22x90 cm, 14.3x90 cm).
Zewnętrzna nawierzchnia z Timber
On Light Grey Ant, w różnych
rozmiarach (45x90 cm,
22x90 cm, 14.3x90 cm), wszystko
od Urbatek. W łazienkach,
posadzka prysznica wykonana
jest z Timber On Light Green Ant
w różnych rozmiarach (45x90 cm,
22x90 cm, 14,3x90 cm).
Nawierzchnia natrysków wykonana
jest z Timber On Light Grey
Nature, 22x90 cm, całość od
Urbatek. Nawierzchnie
pozostałych łazienek zostały
wykonane z Paradise Lake Stone
Blanco, 30x30x1 cm, od L’Antic
Colonial. Toalety wykonane są
z Arquitect od Noken, podobnie
jak baterie prysznica, również
od Noken. Wanny w rodzinnych
apartamentach typu suite zostały
wykonane z Krion® 1100 Snow
White firmy Systempool, baterie
wykonane są przez firmę Noken;
blaty umywalek wykonane są
z Krion® 1100 Snow White od
Systempool. Wszystkie tarasy
i prywatne baseny apartamentów
mają widok na morze. W kuchniach
bloku rodzinnego, blaty i zlewy
wyspy zostały wykonane
z Krion® 1100 Snow White
od Systempool.
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oferta hotelowa z zakresu projektowania i gastronomii,
z możliwością rozwijania aktywności na świeżym
powietrzu przez cały rok jest nadal najlepszą ofertą dla
wymagających gości”.
Hotel Corales Suites otrzymał prestiżową nagrodę dla
najlepszego hotelu na świecie, przyznawaną w Londynie
przez European Hospitality Awards. „Uważamy, że nagroda
doceniła nową koncepcją hotelu, w której pracujemy
za pomocą czystych i rozpoznawalnych elementów
architektonicznych: czystości form, przejrzystych
i otwartych przestrzeni oraz funkcjonalności”.
W tej niezwykle ważnej pracy w pełni polegał na
Porcelanosa Grupo i jej różnych markach. Zapytaliśmy
Leonardo Omara i odpowiedział nam: „W realizacji projektu
takiej wielkości jak 5-gwiazdkowy, luksusowy hotel Royal
Hideaway Corales Resort jest bardzo ważny wybór
kluczowego partnera i towarzysza podróży, szczególnie jeśli
chodzi o najlepszą reakcję na jakościowy projekt

i wykonanie za pomocą materiałów, które znajdują się na
poziomie produktu architektonicznego o tych cechach.
Wybór Porcelanosa był bardzo prosty, ponieważ jest
to marka, którą wyróżnia wysoka jakość produktów, ich
różnorodność i bardzo pełna oferta.
A po zakończeniu realizacji budowy, pragnę podkreślić,
patrząc wstecz, jakość i powagę jego personelu oraz
wspaniałą obsługę posprzedażną. Praca z Grupo
Porcelanosa była satysfakcjonującym i łatwym
doświadczeniem, i pozostaje nam satysfakcja
z rezultatów końcowych z punktu widzenia projektu,
tekstur posadzek, łatwości montażu i odpowiedniej
eksploatacji jego części sanitarnych i armatury, a także
jakość produktów Butech”. /
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SPECJALNIE Z HOLANDII

Projektować
przyszłość
Holenderska architektura i jej
liderzy są, wraz z ich ryzykownymi
i zaawansowanymi pomysłami,
niezbędnymi przykładami ewolucji
i rewolucji współczesnych
scenariuszy oraz krajobrazów.
Od wybitnej postaci Rema
Koolhaasa i jego zespołu
z pracowni OMA, która niewątpliwie
jest liderem w projektowaniu,
architekturze i komunikacji
końca XX i początku XXI wieku;
aż do odwagi twórczej Marcela
Wandersa, rygoru Studio Piet
Boon i wrażliwych doświadczeń
FutureBrand Uxus.
Wszyscy oni tworzą niepowtarzalny
i międzynarodowy horyzont,
powiązany z tłem, które traktuje
człowieka jako centrum projektu,
bliskiego naturze oraz istocie
kreatywności w ciągłej zmianie.
Tekst: MARISA SANTAMARÍA
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Imponujący szczegół z Biblioteki
Narodowej w Katarze, dzieło pracowni OMA.
Zdjęcie: Delfino Sisto Legnani
i Marco Cappelletti.
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OMA
Projekt, aby zmienić
świat

Lobby Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Hadze,
w Holandii. Budynek
o powierzchni 100.000 m²,
który pokazuje konstruktywne
myślenie Rema Koolhaasa
i jego wspólników z OMA.
Zdjęcie: Delfino Sisto Legnani
i Marco Cappelletti.
Częściowy widok obszaru
biurowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
w Hadze.
Zdjęcie: Nick Guttrige.

Zdjęcie: Fred Ernst. Dzięki uprzejmości OMA

Zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, fragment
elewacji Biblioteki
Narodowej w Katarze.
Zdjęcie: Delfino Sisto Legnani
i Marco Cappelletti.

Zdjęcie: Kristian Ridder-Nielsen. Dzięki uprzejmości OMA.

Zewnętrzna część i szczegóły
wnętrza Torre Fondazione
Prada, w Mediolanie.
Zdjęcia: Bas Princen.

„Zbadaliśmy
wszystkie
możliwe sposoby
w celu ustalenia
powiązań między
funkcjonalnością
budynków oraz
sposobem w jaki
się w nich żyje”.
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Rem Koolhaas jest jednym z wielkich
architektów historii. Urodzony
w Rotterdamie, wychowany w Indonezji,
zdobywca nagrody Pritzker i wybitny
intelektualista, którego książki wpłynęły
i wpływają na zmiany na świecie.
Jego pomysły rewolucjonizują,
przekształcają i są odrzucające dla
wszystkich aspektów konstruktywnego
myślenia obecnego stulecia. Teraz
jest on zajęty budową nowej, bardziej
zaawansowanej Europy, a, przede
wszystkim, zmianą jej perspektywy
komunikacyjnej, zaczynając od samych
Europejczyków. W tym momencie,
skupia on swoje myśli również na
rozwoju miasta, na nowych podejściach,
które prowadzą go do trendu zrównoważonego, technologicznego
i połączonego pola, które opisuje
w swojej książce „Countryside: Future
of the World”, która zostanie wydana
w 2019 r., wraz z wystawą w Muzeum
Guggenheima w Nowym Jorku.
Jest on jest architektem, projektantem,
filozofem, antropologiem, socjologiem,
pionierem w takich ważnych dziełach jak Kunsthal
w Rotterdamie, siedziba chińskiej telewizji w Pekinie,
la Casa da Música w Porto, Fundacja Prady
w Mediolanie lub Biblioteka Główna w Seattle. Jego
książki przewidziały kwestie, które sygnalizują różnicę
między myśleniem, a budowaniem z wizją bez
uprzedzeń. Jego pracownia OMA jest prowadzona
przez niego i jego ośmiu wspólników: Ellen van Loon,
Regnier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka,
David Gianotten, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini
Laparelli, Jason Long; oraz posiada biura
w Rotterdamie, Nowym Jorku, Hong Kongu, Pekinie,
Doha, Dubaju i Perth. Ellen van Loon
(na zdjęciu powyżej), jego wspólniczka od piętnastu
lat, zainaugurowała właśnie tegoroczne odnowienie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii
w Hadze i Duńskie Centrum Architektury
w Kopenhadze: „Zbadaliśmy wszystkie możliwe
sposoby w celu ustalenia powiązań między
funkcjonalnością budynków oraz sposobem
w jaki się w nich żyje, od wewnątrz do na zewnątrz
i na odwrót, jest bardzo ważne, aby pracować
nad wrażliwością każdego szczegółu i przyłączyć
się do obaw ludzi, którzy żyją w nich na co dzień”,
wyjaśnia Ellen van Loon dla Lifestyle.
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Marcel Wanders
Projektant o dużym
poczuciu humoru

„Pragniemy
zintegrować
klienta obiektu,
aby wziął on
udział w grze
stworzonego
nastroju”.

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, wspaniała rzeźba
o nazwie One Minute Mickey,
stworzona przez Marcela
Wandersa i Leblona
Delienne'a z okazji
90-tej rocznicy urodzin
najsłynniejszej myszy
na świecie.
Roche Bobois, Cirque d'Hive,
obiekt odzwierciedlający
kreatywność Wandersa.
Zdjęcie: Stevens Frémont.
Basen wieżowca
mieszkalnego Hyde
w Panamie, budynku, który
oznaczał ewolucję projektu
i luksusu w stolicy Panamy.
Wejście do hotelu Mondrian
w Doha, w Katarze pięciogwiazdkowego
i luksusowego hotelu
zaprojektowanego przez
Marcela Wandersa
w 2017 roku.
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Marcel Wanders stał się znany na
świecie dzięki Droog Design - jednej
z najbardziej przełomowych grup
projektantów w najnowszej historii
projektowania. Jego poczucie
humoru i przenikliwość twórcza nie
pozostały niezauważone,
a on sam potwierdził swoją pozycję
dzięki niezapomnianym dziełom
dla firm takich jak: Flos, Alessi,
Puma, KLM Royal Dutch Airlines,
MAC Cosmetics, Cappellini, B&B
Italia lub Moroso. Od obiektów
do architektury, z dziełami takimi
jak hotel Kameha Grand w Bonn,
Mondrian South Beach w Miami lub sklep Villa
Moda w Bahrajnie. W jego projektach wnętrz
widoczne są funkcjonalizm i maksymalna
redukcja oraz oszczędność gestów, choć wynik
mówi jednak o nieograniczonej fantazji i nowym,
współczesnym „baroku”. Jego opublikowana
dwadzieścia dwa lata temu książka „Wanders
Wonders” przedstawia całą istotę wszechświata,
jego podstawowe pomysły: „Było dla mnie
bardzo ważne obserwować wynik mojej
retrospektywnej wystawy w muzeum Stedelijk
w Amsterdamie i zaskakujące było obserwować,
jak moje obawy łączą się i wciąż integrują
się z tym co nowe i stare, co jest dla mnie
transcendentalne. Projekt jest językiem, który
łączy mnie ze światem”, mówi Wanders
podczas swojej corocznej prezentacji w Salone
del Mobile w Mediolanie.
Oprócz kierowania swoją pracownią
w Amsterdamie, jest współzałożycielem
i dyrektorem artystycznym marki MOOOI
i prezentuje swoje dzieła w takich muzeach
na całym świecie jak: MoMA w Nowym Jorku,
Stedelijk w Amsterdamie i V&A Museum
w Londynie. W wystroju wnętrz, Marcel Wanders
rozszerza swoje spojrzenie o niezapomniane
przestrzenie, poruszone osobistym nadmiarem
wyobraźni, a jego marka wyróżnia się od
pierwszej chwili, we wszystkich zakątkach
hoteli, restauracji lub sklepów, które buduje na
całym świecie: „Pragniemy zintegrować klienta
obiektu, aby wziął on udział w grze stworzonego
nastroju”, dodaje Wanders.
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Studio Piet BOON
Między rzemiosłem
i technologią

„Nasza paleta
kolorów jest
neutralna,
co określa
naszą intencję
zachowania
prostoty,
z elementami
zaprojektowanymi
do przekraczania
wszelkich barier
efemerycznych
trendów”.
Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, widok restauracji The Jane
w Antwerpii, w Belgii. Budynek,
który był niegdyś kościołem, jest
obecnie, dzięki reformie dokonanej
przez Piet Boon, kulinarnym
sanktuarium szefa kuchni Sergio
Herman, posiadającego gwiazdę
Michelin.
Definicja ponadczasowego luksusu:
rezydencja na Karaibach.
Częściowy widok domu w Dolinie
Dębowej, w Korei Południowej.
Budynek o modułowej strukturze
określa idealne połączenie
technologii i estetyki.

Pracownia Piet Boon
podsumowuje rygor holenderskiego
projektu. Od rzemiosła do
najnowszych technologii w
materiałach i z perspektywy
ich „całkowitego” projektu
stworzonego trzydzieści pięć lat
temu, Piet Boon uwzględnia każdy
element otaczający przestrzenie
architektoniczne w równowadze,
która zawsze związana jest z
komfortem, ze spokojną wygodą
oraz brakiem hałasu. Jego projekty
znajdują się głównie między
Amsterdamem i Nowym Jorkiem,
chociaż docierają również na cały świat:
„Każdy klient jest innym światem, koncepcją,
która obejmuje architekturę, projektowanie
wnętrz i projektowanie produktu w określonym
kontekście i kulturze. Jednym z przykładów
jest Huys, renowacja zabytkowego budynku
na Manhattanie, w sąsiedztwie NoMad, gdzie
pracowałem na dachu z Piet Oudolf, który
zaprojektował również krajobraz architektoniczny
High Line. Rezultat sprzyja integracji i interakcji
mieszkańców ze znajdującą się na dachu
roślinnością. Naszym kluczowym zadaniem jest
znalezienie niepowtarzalnych przestrzeni, które
wiążą się z ludźmi w naturalny i autentyczny
sposób”, mówi Boon. Korzenie pracowni
znajdują się w warsztacie stolarskim w Oostzaan,
w Holandii, który stał się małą pracownią
poświęconą projektowaniu wnętrz. Początkowe
doświadczenie, które pomogło mu w zachęceniu
do kontroli projektu w całości, od podstaw. We
wszystkich projektach, celem jest skupienie się
na integracji funkcjonalności, estetyki i trwałości
z zewnątrz do projektowania wnętrz. Od estetyki
do techniki, docierając aż do innowacji, jej czyste
linie określają niezbędną jakość ich wykończeń:
„Nasza linia pracy jest rozpoznawalna, ponieważ
poszukuje ona rygoru i ponadczasowości.
Zasadniczo, nasza paleta kolorów jest neutralna
i określa nasz zamiar uproszczenia, z dziełami
przeznaczonymi do pokonania wszystkich barier
efemerycznych trendów”.

Wnętrze penthouse w Nowym
Jorku, które uszanowało istotę
historycznego sąsiedztwa,
zapewniając wnętrzu elegancję
i wygodę.
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FutureBrand
UXUS
Od wrażliwości

„Zachowanie
i relacje
międzyludzkie
są niewątpliwie
motorem naszej
firmy we wszystkich
specjalnościach
projektowych”.

Zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, dwa zdjęcia sklepu
Tate Modern w Londynie,
o powierzchni 500 m², który
odkrywa na nowo koncepcję
handlu detalicznego
w emblematycznym muzeum.
Trzy zdjęcia pokazują nowy
sklep flagowy francuskiej
marki L'Occitane w Londynie.
Doświadczenie, które pozwala
klientom na zmysłowe
zanurzenie się w tajemnicach
piękna pochodzącej
z Prowansji marki.
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Komunikacja marki, architektura
i projektowanie historii łączących
doświadczenia różnych wrażliwości
ludzkich są specjalną misją
tej pracowni, której nazwa zawiera
w sobie wizję czasu: przyszłość.
UXUS został założony
w Amsterdamie w 2003 roku
przez George'a Gottla, który
pracował dla Nike i Mandarina Duck.
Od samego początku, firma koncentrowała się
na kompletnej koncepcji projektu i architektury
historii, tworząc otwartą narrację integrującą
innowację z zaangażowaniem z ludźmi.
W ostatnich latach, analiza Human Centered
jako główna podstawa katalizująca wszystkie
dziedziny projektowania i architektury stała się
popularna na uniwersytetach na całym świecie
i stała się ona maksymą UXUS: człowiek
jako centrum projektu 360º.
Wśród jej klientów znajdują się McDonald's,
Nike, InterContinental Hotels Group, sklep
Tate Modern, Sephora lub duże domy
towarowe Bloomingdale's w Dubaju. „Moją
inspiracją jest samo społeczeństwo, uwielbiam
obserwować ludzi, ich zachowanie, sposób
życia i poruszania się, jak zmieniają trendy
i jak rozwijają swoje życie w przestrzeniach.
Przestrzenie doświadczalne, które powstają
z przyzwyczajeń i nowe zwyczaje ludzi,
są źródłem, które dostarcza pomysły
do UXUS. Zachowanie i relacje międzyludzkie
są niewątpliwie motorem naszej firmy
we wszystkich specjalnościach projektowych”,
mówi Gottl. Praca UXUS została doceniona
kilka lat z rzędu, między innymi, nagrodami
FX Awards dla najlepszego sklepu i najlepszej
restauracji. Otrzymała ona także nagrodę
SEGD Award za projekt graficzny lub nagrodę
Vinitaly Award za projekt packaging. /
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Wśród użytych materiałów
znajdują się płytki ceramiczne
Ston-ker i rektyfikowana glinka
porcelanowa Ferroker Aluminio
o wymiarach 59,60x120 cm
firmy Venis, które zostały
wykorzystane w kuchni, salonie
oraz strefie wejściowej. W kuchni
użyto rektyfikowanej nawierzchni
Antique Blue od Porcelanosa,
o wymiarach 31,60 x 90 cm.

CARRILLO PROYECTOS

Loft w Arabii Saudyjskiej
Dzieło sióstr Carrillo stanowi wyjątkową przestrzeń w Rijadzie, stolicy
Królestwa Arabii Saudyjskiej, która łączy najnowsze wzornictwo
z osobowością właścicielki mieszkania. Szlachetne materiały współistnieją z
przemysłowymi elementami i tradycyjnymi motywami Bliskiego Wschodu.
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Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: ALFREDO EZQUERRA
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Kręcone schody są jednym
z najważniejszych elementów na
dużej i przejrzystej przestrzeni tego
poddasza. Ich obecność nabiera
ogromnego znaczenia, łącząc
główne pomieszczenie z obszarem
roboczym półpiętra. Na klatce
schodowej zastosowano kamień
ceramiczny Ston-ker Ferroker
Caldera o wymiarach 44x66 cm
od Venis. Fałszywe okienko
w dachu zapewnia jasność wnętrza
i nadaje znaczenia oświetleniu.
Poniżej, po prawej stronie, przednia
ściana z cegły przemysłowej,
bielona i wbudowana pomiędzy
klasycznymi gzymsami wykonanymi
w gipsie.
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J

ednym z najbardziej renomowanych projektów tej pracowni jest
fantastyczny loft o powierzchni 300 m², zbudowany w sercu Rijad,
w Arabii Saudyjskiej. Projekt ten został zamówiony u nich przez
Saudyjkę, która od lat pracuje w Londynie. Spotkały się one z nią, aby
opracować koncepcję mieszkania. Chodziło o dokładne poznanie jej
samej, jej osobliwości i pragnień. Owocem jest przestronna i bardzo
osobista przestrzeń, z takimi elementami jak czerwone drewniane drzwi
przypominające te z Londynu lub fałszywe okienka w dachu, które
dzięki grze oświetlenia umożliwiają stworzenie scenariuszy w domu,
które różnią się w zależności od godziny. Duże okna, które przełamują
lokalne trendy w budownictwie, a także kominek, uzupełniają brytyjskie
elementy tego domu znajdującego się w sercu Bliskiego Wschodu.
Projekt ten został stworzony i rozwinięty w całości przez Carrillo
Proyectos, pod kierownictwem Laury Carrillo, od swojej początkowej
koncepcji do rozwoju prac i aranżacji wnętrz.
Ostateczny rezultat powstaje z potrzeby klienta, aby stworzyć inną
przestrzeń, z dala od tradycyjnej estetyki, ale nie tracąc jej istoty.
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W łazience, na korytarzu i w pokoju
gościnnym (poniżej), zastosowano
Crystal Dark, 33,30x100 cm,
oraz Crystal White od Venis
(poniżej, po prawej stronie).
W łazience dla gości wykorzystano
także cegłę ceramiczną Ston-ker
Ferroker Caldera, 44x66 cm,
firmy Venis.

Kolekcja Seattle Dark
33,30x100 cm firmy Venis została
wykorzystana w głównej sypialni
(zdjęcia po prawej), materiały
dzięki którym osiągnięto nastrój
nowoczesnej ekskluzywności.

Wymagało to awangardowego stylu, który jednocześnie byłby przytulny
i możliwy do zamieszkania. Sukces polegał na osiągnięciu współistnienia
tych dwóch założeń, uzyskując wszechstronne i spójne wnętrze,
ukształtowane przez inspirację dużymi przestrzeniami przemysłowymi.
Zgodnie z tymi założeniami, mieszkanie zostało zaplanowane na
dwóch dużych obszarach; dwóch niezależnych przestrzeniach, które
są jednak całkowicie połączone ze względu na brak barier wizualnych,
takich jak ścianki działowe i ściany, oraz sprzyjające odczuciu „jednej
przestrzeni wielofunkcyjnej”. Na tej dużej przestrzeni, łączą się kuchnia
i jadalnia, które połączone są z salonem. Styl mebli z lat 50-tych
połączony jest z przemysłowymi akcentami, takimi jak przewody
klimatyzacyjne na suficie, które zostały pozostawione na widoku
jako dekoracja. Na tej płaszczyźnie wyróżniają się spiralne, żelazne
schody, które są prawdziwym połączeniem pomiędzy obydwiema
wysokościami, i które wyglądają jak duża rzeźba ozdobna. Niniejszy loft
jest projektem, który umieszcza Carrillo Proyectos w pierwszej
linii najlepszych pracowni projektowych.
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Od lewej do prawej,
Laura, Vicky, Lola
i Carmen Carrillo pozują
przy stole roboczym
swojej madryckiej
pracowni. Miejsce
zachowuje istotę
historii tej rodzinnej
firmy założonej w 1959
roku. Międzynarodowe
zamówienia zaczynają
zajmować ważne
miejsce w ich portfolio
projektów.

Zdjęcia: Alex del Río.

Siostry Carrillo są cztery, ale wraz z nimi
pracuje zespół składający się z ponad 20
profesjonalistów zajmujących się pełną
realizacją projektów, z fachowym wsparciem
gwarantowanym prawie 40-letnim
doświadczeniem w świecie projektowania wnętrz.

„Dla nas kluczowe jest poznanie klienta, wiedzieć,
czego on chce, ale także wiedzieć, jaki on
jest, jakie są jego warunki, jakie jest jego życie, aby
odzwierciedlić tę osobowość w projekcie, który
będzie jego domem przez długi czas”.
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Ze swojego lokalu na ulicy Gaztambide w Madrycie
(jednego z trzech, które posiadają w stolicy Hiszpanii), cztery
siostry oddają swoje ciało i duszę każdemu z otrzymanych
zamówień: projektom wnętrz mieszkalnych, wielkim
projektom, sektrowi restauracyjnemu, hotelarskiemu itd.
Nie brakuje pracy w tej firmie, założonej w 1959 r. przez
ich rodziców jako mały warsztat rzemieślniczy, w którym
wytwarzali i sprzedawali kastylijskie meble klientom na całym
świecie. Dzisiaj firma ta tworzy międzynarodowe projekty.
Otworzyli właśnie hotel w Cap Cana, na Dominikanie,
i mają znaczącą obecność w Arabii Saudyjskiej, gdzie
zdobyli wielki prestiż dzięki kilku zamówieniom. „To inne
miejsce, ale o wiele łatwiejsze do pracy, niż mogłoby się
wydawać z zewnątrz” - mówi Laura Carrillo, odpowiedzialna
za zarządzanie pracownią na skalę międzynarodową.

Zdjęcia: Alfredo Ezquerra.

Dział kontraktów
w pracowni Estudio
Carrillo został stworzony
w celu rozwoju
projektów na dużych
powierzchniach, sieci
hotelowych i firm, takich
jak restauracja Essentia
w Tarancón, Cuenca
(po lewej). Poniżej, dwa
mieszkania rodzinne.

„Pracujemy w tym kraju od dwunastu lat i chociaż na
początku było to bardziej skomplikowane, teraz wiemy
bardzo dobrze, jak to wszystko działa”. Według Laury, gdy
pracujesz poza swoim krajem, koniecznie musisz poznać
otoczenie, kulturę, zwyczaje i wszystko, co może wpłynąć
na twoją dobrą pracę. W końcowej fazie każdego projektu,
sprowadzają one swój własny zespół profesjonalistów, aby
zakończył pracę; oznacza to sprowadzenie całego zespołu
na dwa, trzy lub cztery tygodnie do miejsc takich jak Rijad,
stolica Królestwa Arabii Saudyjskiej.
Pomieszczenie, w którym pracują, zachowuje istotę podłóg
z terakoty i drewnianych belek. Próbki tkanin wypełniają
pracownię, w której pracuje się z pasją. Kiedy siostry Carrillo
opowiadają o swojej pracy, przepełniają się entuzjazmem,
dynamiką i pewnością siebie. Każda z nich zapewnia inny
aspekt, który uzupełnia wysiłek zespołu. Kształty, oświetlenie,
kolory, tekstury, materiały, elementy itd.
Wszystkie one łączą się w personalizacji, która jest podstawą
pracy studia. „Dla nas kluczowe jest poznanie klienta, wiedzieć,

czego on chce, ale także wiedzieć, jaki on jest, jakie są jego
warunki, jakie jest jego życie, aby odzwierciedlić tę osobowość
w projekcie, który będzie jego domem przez długi czas.
Dom powinien być miejscem, w którym każdy czuje się
swobodnie” - mówi Laura.
„Istnieje moment, w którym coś zaskakuje; moment,
w którym łączysz się z klientem; od kiedy całkowicie oddaje się
on w twoje ręce, ponieważ wie, że go rozumiesz i że chcemy
tego samego, co on” - mówi Lola, starsza siostra.
W tym profesjonalnym i rodzinnym zespole, Carmen
dostarcza swój spokój i jest odpowiedzialna za liczby, a Vicky to
perfekcjonistka zainspirowana takimi materiałami jak kamienie
czy drewno, aby włączyć je do projektów, niezależnie od tego,
czy muszą być one transportowane w kontenerach na drugą
stronę świata. Są one idealnym zespołem marzeń./
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SHA WELLNESS CLINIC RESIDENCES

Zdrowe budowle

W sercu łańcucha górskiego w Alicante, SHA Wellness Clinic
tworzy nową koncepcję rezydencji, nastawioną na poprawę stanu
zdrowia ciała i ducha, o wywierającym wrażenie wyglądzie.
Zdjecia: ANTONIO TERRÓN

O

d 10 lat, klinika SHA Wellness Clinic dba i propaguje
zdrowie oraz dobre samopoczucie tych, którzy przybyli na
wybrzeże Albiru. Miejscowość ta położona jest
w połowie drogi między Walencją i Alicante, oraz jest jednym
z najbardziej urokliwych regionów Walencji.
W sercu pasma górskiego Sierra Helada, bliskość morza
zachęca do relaksu. Do tej pory, klienci zatrzymywali się
w jednym z 93 luksusowych apartamentów w trakcie swoich
zabiegów, ale, od niedawna, mają również możliwość
korzystania z niektórych rezydencji, które powstały
w dobudowanym budynku. Od momentu swojego powstania,
SHA Wellness Clinic zaufało materiałom Porcelanosa
Grupo, aby podkreślić wartości stylu, ekskluzywności,
zrównoważonego rozwoju i awangardy. W nowym budynku
mieszkalnym poszukuje się połączenia między dobrym
samopoczuciem i zabudowanymi przestrzeniami. Zespół
architektów i projektantów wnętrz stworzył nową koncepcję
przestrzeni, w których projekt, materiały i technologia mają
na celu aktywny wkład w poprawę samopoczucia. Wybór
najodpowiedniejszej orientacji budynku względem stron
świata, integracja wewnętrznych pomieszczeń z zewnętrzną
częścią w poszukiwaniu maksymalnego wykorzystania
naturalnego światła, przestrzeganie zasad feng shui,
wykorzystanie technologii i domotyki dostosowanych dla
dobrego samopoczucia, chromoterapia, systemy pomiaru
jakości powietrza i jego oczyszczanie to niektóre z elementów,
które pomagają zapewnić zdrowe przestrzenie. Istnieją trzy
rodzaje rezydencji o powierzchniach od 300 do 500 m². Ich
wyposażenie różni się w zależności od gustów klienta
i może zawierać salę fitness, kabinę zabiegową, haman lub
saunę. Wszystkie z nich mają również duże ogrody i tarasy
z basenami infinity ze szkła, liczące łącznie nawet 82 metry
długości szklanego basenu. Jest to niewątpliwie jeden
z najbardziej zwracających uwagę, zewnętrznych elementów
budowli. Lokalizacja w samym środku parku krajobrazowego

W aranżacji wnętrz rezydencji SHA
Wellness Clinic przestrzegano
zasad feng shui. W projekcie
dominuje biel, do czego przyczynia
się zasadniczo wybór posadzki
Carrara Blanco Brillo
o wymiarach 59,6x59,6 cm
od Porcelanosa na podłogach
wnętrz i Cascais Natural
o wymiarach 44x66 cm od Venis.
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Sierra Helada, w którym znajduje się jeden z największych
rezerwatów ornitologicznych w Hiszpanii, i korzystny
mikroklimat (330 słonecznych dni w roku i średnia
temperatura pomiędzy 15°C i 25°C) są także bardzo
pomocne w osiągnięciu odpowiedniego poziomu zdrowia.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wszystkie akcesoria łazienkowe i baterie pochodzą z kolekcji Urban
firmy Noken. Zainstalowano dwa rozmiary wanny: Minimal XL
190x90 cm i 180x80 cm od Noken, a ich nawierzchnie wykonane są
z Artis White, Silver i Dark, 33.3x100 cm, od Venis. Laminowana, biała
listwa przypodłogowa o wymiarach 8x220x1.5 cm firmy L’Antic Colonial.
Posadzka w łazienkach i kuchniach wykonana jest z Carrara Blanco Brillo
o wymiarach 59,6x59,6 cm od Porcelanosa.
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Zgodnie z zasadami firmy w zakresie zrównoważonego
rozwoju, poszukiwano integracji w otaczającym
środowisku naturalnym i zastosowano zrównoważone
praktyki budowlane. Wybór naturalnych materiałów,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub systemów
przetwarzania wody umożliwiły temu budynkowi uzyskać
najwyższe kwalifikacje środowiskowe, przekształcając go
w model zrównoważonego budownictwa. Dzięki nowemu
budynkowi, goście mogą, jeśli tego pragną, cieszyć się
dużą częścią oferty dla zdrowia i dobrego samopoczucia
bez opuszczania rezydencji, w której przebywają, uzyskując
większą prywatność, jeśli im o to chodzi. Mogą oni
otrzymywać w swoim własnym mieszkaniu masaże
i zabiegi, terapeutyczne oraz kosmetyczne; wodne zabiegi,
takie jak watsu lub wykonywać ćwiczenia, takie jak trening
funkcjonalny, pilates, joga, medytacja lub aquagym.
W miejscu, w którym odżywianie jest jednym z filarów,
możliwe jest otrzymanie lekcji zdrowej kuchni lub zdrowego
showcooking, a także można umówić się na konsultacje
medyczne, żywieniowe lub psychologiczne w mieszkaniu.
SHA jest budynkiem tylko dla dorosłych, w którym dzieci
nie mają wstępu do części wspólnych, ale dzięki nowym
pomieszczeniom możliwe jest nauczenie maluchów troski
o siebie samych poprzez pełny wybór zabiegów i zajęć
w zaciszu swoich rezydencji. Wraz z rozwojem tej nowej
koncepcji zakwaterowania i przebudowy, która została
właśnie wprowadzona w apartamentach, SHA znajduje
się w czołówce zarówno pod względem zabiegów
zdrowotnych, jak i budowy oraz dekoracji. /
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WYW IA D

Znajdująca się w Viana
do Castelo (Portugalia),
Casa Areosa jest projektem
odzyskiwania Branco
Cavaleiro Architects.

RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO

„Geometria, projekt, historia
i eksperyment stanowią
istotną część rozwoju
naszych projektów”.
Urodził się w Viana do Castelo, w Portugalii, w 1973 r.
Ukończył architekturę na FAUP; studia podyplomowe w
zakresie planowania i projektowania środowiska miejskiego
oraz specjalizację w dziedzinie architektury i urbanistyki.
Jest profesorem studiów magisterskich w zakresie
projektowania środowiska Wyższej Szkoły Technologii i
Zarządzania Instytutu Politechnicznego w Viana do Castelo
od 1998 roku. W swoim warsztacie Branco Cavaleiro
Architects przeprowadza badania i realizuje prace
dotyczące architektury oraz wystroju wnętrz na poziomie
międzynarodowym.
W swoich licznych projektach ufa prestiżowi i solidności
Porcelanosa Grupo, z której markami pracuje od lat.

Tekst: BERNARDO FUERTES Zdjęcia: JOSÉ CAMPOS RUFO
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Jak zdefiniowałbyś swoją architekturę?
Kiedy obserwujemy nasze projekty, łatwo można dostrzec,
że nie są one oparte na koncepcji, która dostosowuje się do
różnych miejsc, ale raczej, że są to miejsca, które prowadzą
nas w pewnym kierunku w poszukiwaniu integracji ze
wszystkimi zewnętrznymi czynnikami, które charakteryzują
każdą przestrzeń. Nasza architektura jest eklektyczna
i współczesna, a jej różnorodność wynika z modelu
eksperymentowania, który prowadzi nas do odkrywania
różnych materiałów i konstruktywnych rozwiązań.
Nie lubimy słowa „moda” i nie jesteśmy „modami”.
Twoja architektura integruje się z otoczeniem, czy
też stara się je ukształtować i zmienić?
Zależy od pomysłu, miejsca i jego cech. Z reguły, nasz
sposób tworzenia architektury stara się dopasować
do miejsca, upewniając się, że każdy projekt pasuje w
sposób najbardziej naturalny, nie chcąc nakładać się na
ogólny obraz zbudowanej całości. Taką zasadę stosujemy
w Europie, gdzie terytorium pełne jest historycznych
miast, z reprezentacyjnymi budynkami z różnych epok.

Pod względem funkcjonalnym, staramy się, aby nasze
interwencje poprawiały środowisko, które otacza nasze
projekty, dlatego nigdy nie jesteśmy uwięzieni w granicach
naszych terenów. Z drugiej strony, mamy inne kontynenty
ze swoimi krajami, ze społeczeństwami o różnych
standardach życia, z różnymi religiami, klimatami,
kulturami, gdzie wolność twórcza również dostosowuje się
do tych samych wzorców.
Jak ważna jest równowaga środowiskowa w
każdym z twoich projektów? Czy ekologia (pod
względem której Portugalia stała się przykładem)
jest obecna w materiałach, w integracji?
Jest to coś, co nieuchronnie wynika z wszystkich naszych
projektów. Jest to troska, którą posiadamy w naszym
codziennym życiu i cała wiedza, którą zdobywamy w tej
dziedzinie i stosujemy w naszych projektach. Przykładem
tego jest projekt szkoły surfingu o wysokiej wydajności, w
której, ze względu na szacunek dla otoczenia (powierzchni
pełnej wydm), zdecydowaliśmy się użyć jako powłoki
zewnętrznej, czarnego aglomeratu z korka
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Po prawej stronie, na dole,
Casa Meadela z mozaikami
Air Black, 30x30 cm,
od L’Antic Colonial i
posadzką Town Black,
29,7x59,6 cm, od Urbatek.

„W dzisiejszych czasach istnieje ogromna oferta
materiałów, które docierają na rynek. Pod tym względem,
jesteśmy niezwykle ostrożni podczas wybierania
tego, co zastosujemy w naszych różnych projektach”.
o grubości 10 cm, połączonego z wewnętrznym
geotermicznym systemem klimatyzacji i panelami
słonecznymi oraz fotowoltaicznymi do produkcji gorącej
wody i energii. Pod względem projektu, system ekspozycji
na światło słoneczne oraz jego kontrola są zawsze
obecne w rozwoju naszych projektów, gdzie kontrola
energii czynnych i biernych jest niezwykle ważna
dla prawidłowego utrzymania projektowanych przez nas
budynków. Znajdują się tam nowe technologie i zawsze
staramy się znajdować w polu najnowocześniejszych
rozwiązań.
Czy materiały użyte w budownictwie są
środkiem do wyrażenia projektu lub czy są one
celem samym w sobie?
W dzisiejszych czasach istnieje ogromna oferta
materiałów, które docierają na rynek. Pod tym względem,
jesteśmy niezwykle ostrożni podczas
wybierania tego, co zastosujemy w naszych
różnych projektach. Kiedy projektujemy,
wolimy swobodę projektowania i makiety
(dzisiaj wirtualnej), gdzie w pierwszej
fazie materiał nie stanowi części procesu,
ponieważ rozumiemy, że nie powinien on
określać obrazu, ale na tym etapie, materiały
są dopełnieniem, które przyczynia się do
najwyższej jakości naszych projektów. Jeśli
myślimy o materiałach towarzyszących
systemom budowlanym, mówimy o
elementach, które stanowią część konstrukcji
budynku, a w konsekwencji podstawę całego
projektu. Jednak zawsze istnieją wyjątkowe
rozwiązania, w których materiały zyskują na
znaczeniu. Wykorzystanie różnych materiałów
w projektach jest jednym ze znaków
identyfikacyjnych, które charakteryzują
trajektorię naszej pracowni.
W której dziedzinie czujesz się
najlepiej: w architekturze, urbanistyce
czy projektowaniu?
Zamówienia koncentrują się bardziej na
projektach architektonicznych i projektowych,
ale opracowane przez nas projekty
urbanistyczne, zarówno ze względu na
skalę i rozmiar, jak i ze względu na zespoły
wielodyscyplinarne, których jesteśmy
częścią, stają się niezwykle wzbogacające
i motywujące. Są to obszary, które dotykają

i wpływają na decyzje podejmowane w zespole.
Urbanistyka ma większą odpowiedzialność społeczną niż
pojedyncze projekty, ponieważ pracujemy dla szerokiej
i ogólnej publiczności. Obecnie, oprócz terenów
i mistrzowskich planów na średnią skalę, angażujemy się
w projektowanie i materializację miasta w Afryce.
Dokąd zmierza architektura? Jaki jest trend i jak
integruje się twoja pracownia?
W obecnej panoramie, architektura uległa zmianie
w swojej koncepcji. Nowe technologie, związane
z szybkością, z jaką obecnie żyje świat, zmuszają
nas do „myślenia o architekturze” w inny sposób i nie
jesteśmy również odporni na te zmiany. Jednak staramy
się narzucić w naszym procesie pracy teoretyczne
podstawy, które zawsze były częścią technicznego
procesu twórczego. Geometria, projektowanie, historia
i eksperyment są istotną częścią naszych projektów.
Standaryzacja procesów związanych z nowym
oprogramowaniem jest czymś nieuniknionym i zmienia
sposób organizacji warsztatów architektonicznych.
Portugalia jest modnym krajem, wszystko,
co się tam robi, ma wielki wpływ. Czy portugalska
architektura i projekt również przeżywają ten
dobry moment?
Portugalia posiada dobrych twórców we wszystkich
dziedzinach, a architektura nie jest wyjątkiem dzięki
szkołom o międzynarodowej renomie, takim jak szkoła
w Oporto. Myślę, że w Portugalii nie nauczono się jeszcze
doceniać tego, co jest nasze, marka Made in Portugal
powinna pojawiać się na wszystkich produktach, ale
wydaje się, że istnieje strach lub obawa, a zatem marka
wymaga czasu, aby zdobyć swoje miejsce. Uważam,
że w kraju, w którym obowiązują liczne przepisy
prawne, jak w przypadku Portugalii, należy wprowadzić
wymóg uwzględniania Made in Portugal na wszystkich
produktach.
Nad którym projektem ostatnio pracujesz?
W tej chwili, w Portugalii pracujemy nad kilkoma różnymi
projektami w różnych skalach, od rehabilitacji niektórych
budynków historycznych i innych zbudowanych
od podstaw, z których większość związana jest z
budownictwem wielorodzinnym i hotelarstwem. Wyróżnia
się transformacja starej areny byków i jej przekształcenie
w pawilon sportowy w Viana do Castelo. Na poziomie
globalnym, opracowujemy kilka projektów dla dużych
międzynarodowych grup, od biurowców po projekty
mieszkaniowe i hotelarskie. /

Na górze, Casa Santiago, z nawierzchnią XLight Kala White,
od Urbatek, z materiału, który oddaje hołd ponadczasowemu,
błyszczącemu i białemu marmurowi z wyróżniającymi się prążkami
w odcieniach szarości na tle płonącym drobnymi żyłkami.
Po prawej, Casa Cabedelo, z białymi i szarymi
wykładzinami Cubica, od Venis.
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DOM W RZYMIE

Klasyczny
i nowoczesny

Idealne połączenie klasycznych i nowoczesnych elementów
Porcelanosa Grupo określa tożsamość tego domu.
Gra drewnianych wykończeń, nawierzchni w ponadczasowym
stylu, matowych kolorów i ciepłego oświetlenia tworzy wyrafinowaną
atmosferę, która charakteryzuje pomieszczenia tego domu.

Salon tego eleganckiego
rzymskiego domu. Ciepło
materiałów podkreśla klasyczny
styl, dopracowany przez
elementy reprezentujące
współczesny komfort.
84
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Po lewej, zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, częściowy
widok z salonu, z wyjściem
na taras o powierzchni ponad
100 dodatkowych metrów.
Serce domu znajduje się
w kuchni, wyposażonej
meblami z Gamadecor.
Wielkoformatowa porcelanowa
okładzina z XLight Kala
White od Urbatek.
Różne pokoje mają
bezpośredni dostęp do
zadaszonego tarasu z grillem
i jadalnią. Rozdzielanie różnych
przestrzeni zostało rozwiązane
za pomocą przezroczystych
ekranów i paneli w śmiałych
kolorach.

P

racownia Mob Architects, należąca do Mattia Oliviero
Bianchi, przeprowadziła remont tego domu, którego
wnętrza zostały odnowione przy użyciu materiałów
Porcelanosa Grupo. Dom ten znajduje się w dzielnicy
Aurelio (północno-wschodnia część Rzymu), został
wybudowany w latach 70-tych, posiada powierzchnię
140 m², a także duży, zadaszony taras o dodatkowej
powierzchni 100 metrów.
Kuchnia, która stanowi serce domu, została
umieszczona w nowym miejscu. Kwadratowe piętro
posiada praktyczniejszą strukturę. Znajdują się w niej
meble kuchenne Emotions E.4.90 Forest Borax Mate
od Gamadecor, z najwyższej jakości wykończeniem.
Okładzina wykonana jest z wielkoformatowej
porcelanowej płytki XLight Kala White od Urbatek.
Jest to wielofunkcyjne pomieszczenie do pracy, spotkań
lub przygotowywania i dzielenia się różnymi posiłkami
w ciągu dnia
Trzy łazienki w domu wyposażone są w toalety gamy
Arquitect, baterie NK Concept od Noken i kilka
elementów od Systempool. Wzory współistniejące
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Po prawej, częściowy widok
głównego pokoju połączonego
z garderobą i łazienką.
W trzech łazienkach domu
zastosowano toalety
Arquitect, baterie NK Concept
firmy Noken i elementy
od Systempool. Użyto
również okładzin z Old
Natural Newport,
33.3x100 cm, od Venis.
Poniżej, toaleta dla gości
z okładziną XLight i
wykończeniem Savage Dark.
Umywalka z gamy Tono.
Po prawej stronie, główna
łazienka z marmurowym
wykończeniem i małą mozaiką
firmy L’Antic Colonial.
Umywalka wykonana z Krion®
Solid Surface.
Na drugiej stronie, łazienka
dziecięca z nawierzchniami
Dover Arena, 31,6x90 cm,
i Dover Line Arena, 31,6x90 cm,
obie od Porcelanosa.

z nawierzchnią Old Natural z kolekcji Newport od Venis.
Główna łazienka wyróżnia się starannym doborem
marmurowych wykończeń i małej mozaiki od L’Antic
Colonial. Dodatkowo, zaokrąglona umywalka z gamy
Unique została wykonana z kompaktowego minerału
Krion® Solid Surface.
W łazience dla gości zastosowaliśmy powłokę XLight
w wykończeniu Savage Dark i okrągłą umywalkę z serii
Tono, stworzoną przez Foster + Partners, głównie
z materiału Krion® Solid Surface.
W łazience zaprojektowanej z myślą o dzieciach
zastosowano odcienie piasku okładziny firmy Porcelanosa,
która tworzy klasyczny nadruk z jasnymi i ciemnymi
liniami na przemian.
Sypialnie zostały również odnowione i zachowują ten
sam elegancki styl co pozostałe pomieszczenia. Wszystkie
pokoje posiadają bezpośredni dostęp do dużego,
zadaszonego tarasu z grillem i jadalnią, miejsca, w którym
można cieszyć się piękną rzymską pogodą i odizolować się
od zewnętrznego hałasu. /
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Posadzka tarasu na parterze
wykonana jest z Newport White,
59,6x59,6 cm, od Venis.
Biała podłoga na zewnątrz mnoży
się i rozprasza wchodzące światło.
Bogata roślinność nadaje całości
świeżości i koloru. Schody są
kolejnym skutecznym bohaterem
całości.

CALAIAIA

Świecące korzenie

Tradycyjna esencja tego, co kiedyś było ca la iaia (domem babci) łączy się z
awangardową architekturą nowoczesnego, jasnego, przejrzystego i wygodnego
domu, wykonanego przez Chiralt Arquitectos Valencia. W samym sercu miasta życie
przemyka przez jego wewnętrzne patio, które jest źródłem światła, relaksu i inspiracji.
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Zdjęcia: CHIRALT ARQUITECTOS
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Posadzka całego domu wykonana
jest z PAR-KER Ascot Arce
w dwóch formatach, 29,4x120 cm
i 19,3x120 cm, od Porcelanosa.
Z pierwotnej konstrukcji została
uratowana duża belka „mobila”
o długości sześciu metrów, która
została użyta jako mebel wejściowy
i duża ilość płytek starego domu,
o różnych kolorach oraz kształtach,
są dziś częścią stopni schodów.
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W głównej łazience znajdują się
baterie Nk Logic, toaleta Essence
C i przycisk Rondo, wszystko
od Noken. Umywalka pochodzi
z kolekcji Unique, od Krion®.
Nawierzchnia ścian wykonana jest
z Xlight Lush White, od Urbatek.
W łazience dla gości, nawierzchnia
i posadzka wykonane są z City
Graphic Nature, od Urbatek;
zlew z Almond, od Krion®;
z bateriami Lounge, i toaletą
Essence C, od Noken; rama lustra
również od Krion®.
Na tarasie do grilla użyto PAR-KER
Ascot Arce, 19,3x120 cm,
od Porcelanosa.
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D

om położony w Massamagrell, mieście w okręgu
La Huerta Norte w Walencji, znajduje się w samym centrum
tej gminy i musiał uszanować tradycyjną architekturę
okolicy. Jego właściciele starali się zachować esencję domu
ich iaia, nie rezygnując z korzystania z nowoczesnego,
jasnego, przejrzystego i wygodnego mieszkania.
Jest on rozmieszczony na trzech wysokościach:
na parterze znajduje się strefa dzienna, na pierwszym
piętrze strefa nocna, a na trzecim salon i taras. Głównymi
elementami tego domu są jego wewnętrzne patio, jako
źródło światła i życia, sentymentalne szczegóły starego
domu, projekt elewacji upraszczający klasyczne formy,
jego pośrednie oświetlenie i oświetlenie liniowe, oraz
górny taras jako strefa do spędzania wolnego czasu.
Poszukiwanie ciepłego i wygodnego nastroju dla tego
domu rodzinnego doprowadziło do wyboru naturalnych
odcieni, takich jak drewno, naturalny kamień i roślinność,
w równowadze z nowoczesnym czarno-białym
dwumianem chromatycznym.
Tradycyjna architektura tego rodzaju domu, znajdującego
się między dwoma innymi, zapewnia dwa główne wejścia
światła: przednie i tylne. Biorąc pod uwagę potrzebę
uzyskania najlepszego możliwego oświetlenia naturalnego
w strefie dziennej, tradycyjne tylne patio przenosi się do
wnętrza jako źródło relaksu i harmonii dzięki całkowicie
przeszklonej strukturze, która umożliwia interakcję między
pomieszczeniami. W ten sam sposób, wewnętrzne patio
staje się epicentrum i dystrybutorem domu, w kierunku
którego układają się główne pomieszczenia.

Patio to również przestrzeń, w której można cieszyć się
życiem na zewnątrz bez wychodzenia z domu. Wyróżniają
się tu imponujący, kamienny mur w tle; biała podłoga na
zewnątrz, która mnoży i rozprowadza wchodzące światło;
oraz obfita roślinność, która nadaje całości świeżości
i koloru. Calaiaia to dom, w którym w ciągu dnia zadziwia
eksplozja naturalnego światła, a w nocy sztuczne światło
przejmuje główną rolę dzięki kompozycji, w której główną
rolę odgrywają oświetlenie pośrednie i liniowe. Oświetlenie
pośrednie dąży do wytworzenia ciepłej atmosfery,
podczas gdy liniowe jest strategicznie rozmieszczone
w obszarach przejściowych.
Górny taras jest również bohaterem. Przestrzeń
stworzona dla zadowolenia jej mieszkańców musiała
oczywiście pomieścić miejsce do grillowania.
Dach dwuspadowego mieszkania jest zgodny z tradycyjną
konstrukcją wiejskiego domu; jednak, na tarasie
zdecydowano się na bardziej dynamiczny powiew z osłoną,
która porusza się w górę i w dół, oraz wydłuża się, aż staje
się skrzydłem na wietrze, tworząc przestrzeń, w której
znajduje się grill.
Elewacja domu jest uproszczeniem klasycznych form,
w wapieniu i ze wspornikami w linii oraz listwami bez
dekoracji. Tradycyjny projekt, który szanuje architekturę
gminy i zawiera szczegóły, które pokazują awangardową
propozycję wnętrza. Głównym, nowoczesnym elementem
w elewacji jest czarna płaszczyzna parteru, pokryta umytym
materiałem metalowym, w którym znajdują się drzwi
wejściowe do domu i do garażu. /
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HOME SELECT

P

Nowa koncepcja
nieruchomości

rzygoda firmy rozpoczęła się w 2002 roku, skupiając
się na wynajmie wakacyjnym. Jej główna działalność
opierała się na luksusowych willach. Powoli rozszerzali
oni swój katalog o nieruchomości w Madrycie,
Sewilli i Barcelonie. Wraz z katalogiem, rozszerzał się
sektor działalności i zaczęli otrzymywać zlecenia na
długoterminowy wynajem, na miesiące, dla kierowników
firm. Różnica sektora wakacyjnego i długich
pobytów polega na tym, że ten drugi wymaga
wyższych standardów jakościowych w dekoracjach
niż te oferowane przez rynek w tamtym czasie. Aby
odpowiedzieć na tę potrzebę, zaczęli opracowywać
usługę „Real Estate 360º”, jak lubią się określać.
W 2015 roku firma przestaje nazywać się Spain Select,
aby stać się Home Select.
Była to duża zmiana, szczególnie w koncepcji
działalności. Rozpoczęli pracę z CuldeSac, kreatywnym
i strategicznym konsultantem (z którym pracuje również
Porcelanosa Grupo) i stworzyli nową koncepcję
nieruchomości, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów,
którzy są zarówno właścicielami nieruchomości, którymi
zarządzają, jak i tymi, którzy je wynajmują. Daniel
Hermoso, współzałożyciel Home Select, podsumowuje
historię: „W pewnym momencie zyskaliśmy zaufanie

Doradzają przy zakupie odpowiednich nieruchomości, aby
zainwestować; projektują, reformują i zajmują się zarządzaniem
czynszem w domach o wysokim standardzie.
Home Select dba o wszystko, aby ich klienci nie martwili się o nic.

Zdjęcia: Alex del Río.

Tekst: BERNARDO FUERTES

Sandra Cabello, CEO i współzałożycielka Home Select.
Powyżej, dekoracja centralnych biur w Madrycie jest zgodna z liniami projektowymi stosowanymi
w nieruchomościach, którymi zarządzają. W stolicy znajduje się już 540 nieruchomości
jak te, znajdujące się na tych stronach.
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Zdjęcia: Alex del Río.

Daniel Hermoso, prezes i współzałożyciel Home Select oraz Sandra Cabello, CEO i współzałożycielka
firmy, pozują w biurach centralnych na ulicy Hermosilla w Madrycie.
Posiadają oni również biuro na Ibizie i opracowują nowe projekty w Miami i Lizbonie.
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klientów i prosili nas oni o więcej usług, takie jak
sprawienie, żeby ich inwestycje w nieruchomości były
korzystne. Wszystko kręci się wokół domu i jego rozwoju,
zarówno dla inwestora, jak i dla najemcy. Inwestor
domaga się opłacalności. Wykonujemy biznesplan
analizujący ceny, potencjał rewaloryzacyjny, inwestycje
niezbędne w reformach i dekoracji. Dbamy o wszystko,
także o reformę, ponieważ znaleźliśmy potrzeby
i wymagania jakościowe, o które proszą nas lokatorzy”.
Obecnie cena czynszu za metr kwadratowy
w madryckiej dzielnicy Salamanca wynosi około 60 euro.
Aby uzasadnić te ceny, projekt musi być odpowiedni,
ale musi być również opłacalny dla właściciela. Sandra
Cabello, współzałożycielka, mówi, że „jakość materiałów
użytych podczas reform jest niezbędna, ponieważ muszą
one służyć właścicielowi, który przyjmuje na siebie koszty
reformy, w idealnym stanie przez wiele lat, aby uzyskać
dobrą rentowność. Sandra mówi o rozpoznawalnym
stylu: „Nasze domy, mimo że zostały ogłoszone na
ogólnym portalu, są łatwe do rozpoznania, ponieważ
wszystkie posiadają unikatową pieczęć Home Select
odnośnie jakości i projektu”. /

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 K T Y / S Z P I TA L U N I W E R S Y T E C KI W A C O RU Ñ A

Nienaganne sale operacyjne
z materiałami Krion®

Mineralny kompakt Krion® Solid Surface od
Porcelanosa Grupo ponownie staje się bohaterem
w sektorze ochrony zdrowia, tym razem w złożonym
projekcie 3-ego piętra (nowego bloku chirurgicznego)
Uniwersyteckiego Kompleksu Szpitalnego w A Coruña
(CHUAC). Pracownia CASA SOLO Arquitectos była
odpowiedzialna za niniejsze przekształcenie sal
operacyjnych i innych obiektów szpitalnych. Była to
idealna powierzchnia dla właściwości Solid Surface
od Porcelanosa Grupo, która gwarantuje właściwości
antybakteryjne bez dodatków, niezauważalne
połączenia, jest antystatyczna oraz odporna na ataki
chemiczne. Kamień akrylowy najnowszej generacji
został użyty do pokrycia trzech sal operacyjnych na
ostrym dyżurze i piętnastu ogólnych sal operacyjnych nowego bloku na trzecim piętrze
ośrodka. Został on również zastosowany, między innymi, w umywalkach z ochroną przed
wodą rozpryskową sal chirurgicznych i umywalkach na korytarzach.
Pracownia CASA SOLO Arquitectos została stworzona przez architektów takich jak:
Francesc Pernas, Bernat Gato i Roger Pernas, a jej główną działalnością jest projektowanie
i tworzenie budynków dla służby zdrowia, w której mają ponad 30 lat doświadczenia.
W projekcie szpitala w A Coruña skorzystali z pomocy architekt Cristiny Fernández.
Doświadczenie zdobyte podczas tego rodzaju projektów budowlanych sprawiło, że
pracownia stała się przykładem na skalę krajową, co pozwoliło im bezpiecznie stawić czoła
projektom w placówkach służby zdrowia, innym niż środowisko szpitalne, takim jak: ośrodki
badawcze, laboratoria, domy seniora lub przychodnie. /

Zarówno w nawierzchniach
sal chirurgicznych, jak
i umywalkach z ochroną
przed wodą rozpryskową
oraz zwykłych umywalkach,
zastosowano kompaktowy
materiał mineralny Krion®, w
płytach 1100 Śnow White
o wymiarach 250x93 cm i
grubości 6 mm, oraz
w płytach 1100 Snow White
o wymiarach 368 x 76 cm
i grubości 12 mm.
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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 NA ŚWIECIE

1
2

1. Sklep Porcelanosa Grupo w San Juan, Alicante (Hiszpania). 2. Nowy sklep Porcelanosa w Castellón (Hiszpania).
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POLSKA
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BIAŁYSTOK
AKCESS
ul. Radzymińska, 14
T: +48 85 6643436
F: +48 85 6643434
BIELSKO BIAŁA
ADARI
Piekarska 20
T: +48 33 822 0449
F: +48 33 822 0449
P.H.U. CERAMED
Piekarska 163
T: +48 33 829 8770
F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ
SALON MO
(BYDGOSZCZ)
ul. Łęczycka 14
T: +48 52 348 93 43
F: +48 52 348 93 54
CZĘSTOCHOWA
P.H.U. FUGA
ul. Krakowska, 45
T: +48 343682944
F: +48 343682944
GLIWICE
ADARI
Dojazdowa 1
T: +48 32 232 2155
F: +48 32 232 2155
ART CERAMIKA
Kujawska 100
T: +48 32 339 8200
F: +48 32 339 8209
SANIMEX
ul. Łabędzka 24
T: +48 32 270 8029
GORZÓW WLKP
SALON MO (STUDIO DEKOR)
ul. Żwirowa 41 A
T: +48 95 721 41 08
F: +48 95 721 41 08
STEMAR
ul. Mała 5
T: +48 95 720 45 55
KALISZ
SALON MO
(SPECTROOM)
ul.Skarszewska 42/1
T: +48 62 502 10 15
F: +48 62 502 20 66
KATOWICE
ADARI
ul. Rozdzieńskiego, 188
T: +48 32 258 9574
F: +48 32 258 9574
MAX FLIZ
Aleja Walentego
Roździeńskiego, 191
T: +48 32 720 92 00
F: +48 32 720 92 00
SANIMEX
Al. Rozdzieńskiego 201
T: +48 32 735 27 14
KIELCE
EXCLUSIVE
ul. Jagiellonska 11/7
T: +48 41 345 75 49
KOŁOBRZEG
SALON MO (KOŁOBRZEG)
ul. Sienkiewicza 19
T: +48 94 355 18 88
F: +48 94 355 18 80
KONIN
SALON MO (KONIN)
ul.Torowa 2C
T: +48 63 243 31 14
F: +48 63 243 30 97
KRAKÓW
MAX FLIZ

Zakopiańska 58
T: +48 01 229 07060
F: +48 01 229 07060
LESZNO
SALON MO (LESZNO)
Al. Krasińskiego 34
T: +48 65 529 63 63
F: +48 65 529 63 63
ŁÓDŹ
CERMAG SP ZOO
ul. Brukowa 15B
FUMINO
ul. Lipowa 77
T: +48 426373767
GRES
ul. Wigury 7
T: +48 0814 450 301
LUBLIN
AND-BUD
ul. Fabryczna 2
T: +48 081 469 9617
Salonika
Związkowa 35, 20-148
T: +48 81 740 99 30
OLSZTYN
KWADRAT
ul. Stalowa 8
T: +48 89 539 1646
OPOLE
CERMAG SP ZOO (OPOLE)
ul. Prószkowska 54
T: +48 42 616 55 44
OSTRÓW WLKP
SALON MO (OSTRÓW WLKP)
ul.Prądzynskiego
T: +48 62 735 81 12
F: +48 62 737 28 91
POZNAŃ
SALON MO (POZNAN)
ul. Glogowska, 248
T: +48 61 835 97 50-54
F: +48 61 830 23 78
STEMAR
ul. Dabrowskiego 496
T.: +48 61 642 58 02
RADOM
CAMERO DESIGN
ul. Dębowa 4
T: +48 48 385 14 00
RYBNIK
SANIMEX
ul. Budowlanych 89
T: +48 32 424 44 34
RZESZÓW
AND-BUD
ul. Rejtana 36
T: +48 017 785 1020
F.H. BOZ S.A.
Geodetów 3
T: +48 17 850 0315
F: +48 17 850 0341
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Lwowska 53
SŁUPSK
SŁUPSK - GRESMAX
ul.Słowackiego 46		
T: +48 59 843 4153
F: +48 59 843 4153
SOPOT
SALON MO (SOPOT)
Al. Niepodległości 942
T: +48 58 550 4235
F: +48 58 550 5459
SZCZECIN
STEMAR
ul. Derdowskiego 8
T: +48 91 453 17 82
CERMAG STREFA ARCHITEKTA
ul. Ks. Bogusława x 2/2
T: +48 91 434 00 48
F: +48 91 434 07 35

TARNOBRZEG
AND-BUD
ul. Kopernika 32
T: +48 015 823 0148
WARSZAWA
ANICAR
Al. Jerozolimskie 185
T: +48 22 658 08 05
ANICAR
ul. Domaniewska 37 B
T: +48 22 843 70 98
ANICAR
ul. Bartycka 26
T: +48 22 673 03 71
GRESTON
Aleja Krakowska 10,
T: +48 22 720 55 25
SALON MO (WARSZAWA)
ul. J.P. Woronicza 31
T: +48 22 252 57 39
WROCŁAW
CERMAG SP ZOO
(WROCLAW)
Ul. Strzegomska 38-40
T: +48 717 820 021
F: +48 717 820 031
MAX FLIZ
ul. Mińska 60A
T: +48 0784 980 809

HISZPANIA

A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
T: 981 826 368 - F: 981826342
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA,
MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: 981 107 219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 563 830
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS de JUAN RIBES
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLON
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA

T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
BIG-MAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
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
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 931 593 137 - F: 931 615 015
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941

JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 , F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
T: 927 430 597
GEMAT
T: 927 316 828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
CASTELLÓN
BATIMAT
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - F: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
T: 926 631 580 - F: 926 633 856
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN
MANUEL
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482

CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GINESTA
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
A PALLISER SL
T: 971 357 300 - F: 971357400
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
COMERCIAL PUENTE
ROMANO S.L.
T: 953 504 125
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870

PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 441 249 - F: 982 440 331
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671 708 692
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
PORCELANOSA
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081

PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
SNC
T: 963 417 740
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU

T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INNE KRAJE

ALBANIA Tirana
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ALGERIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaïde/
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle/ Osborne
Park/ Sydney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/
Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAIJAN Baku
BAHRAIN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIUM Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIAHERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRAZIL Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/
Varna
BYELORUSSIA Minsk
CAMBODIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary /
Toronto/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Jiangyin/ Jiaxing/ Jin Hua/ Ningbo/
Qingdao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/
Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
COLOMBIA Bogota
CONGO REPUBLIC
Kinshasa
COSTA RICA San José
CROATIA Bakar/Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
CYPRUS Girne/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/ Paphos
CZECH REPUBLIC Brno/
Liberec/ Prague/ Uherske Hradiste/
Zlin
DENMARK Brabrand/ Glostrup/
Odense
DOMINICAN REPUBLIC
Bávaro/ La Romana/ Santo Domingo/
Santiago
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EGYPT Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
ETHIOPIA Addis Abeba

FEDERAL REPUBLIC
OF NIGERIA Lagos
FINLAND Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Andelnans/
Annecy/ Arcueil/ Aubagne/
Augny/ Beaucouzé/Besançon/
Biguglia/ Boulazac/ Brest/
Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/
Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury les Aubrais/
Guérande/ Les Clayes sus Bois/
La Teste-de-Buch/ 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-lès-Cormeilles/
Nice/ Nîmes/ Orvault/ Paris/ Pérols/
Rantigny/ Saint Grégoire - Rennes/
Saint Herblain/ Saint Maur/ SaintEtienne/ Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert Saint
Denis/ Wittenheim
FRENCH GUIANA Cayenne
GHANA Accra
GEORGIA Tbilisi
GERMANY Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/
Baden baden/ Ballenstedt/ Bautzen/
Bergisch Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn-Buschdorf/ Bottrop/ Bremen/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Düsseldorf/
Eisenberg/ Eisingen/ Elterlein/
Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Göttingen/
Hamburg - Lurup/ Holzgerlingen/
Karlstadt/ Kehl - Rhein/ Koblenz/
Kranichfeld/ Leverkusen/ Löbnitz/
Lörrach/ Lübeck/ Mainz/ Meschede/
München/ München/ Münster/
Nordhausen/ Nürnberg-Hafen/
Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GREECE Ática/ Glifada/
Thessaloniki
GUADALOUPE (WEST
INDIES) Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
GUATEMALA Guatemala
HAITI Puerto Príncipe
HUNGARY Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/
Kecskemét/ Magyar/ Miskolc/
Nyíregyháza
ICELAND Reykjavik
INDIA Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAN Tehean
IRAQ Bagdag/ Erbil
IRELAND Cork/ Dublin
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/
Haifa/ Jerusalén/ Kanot/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Zion/

Tel Aviv/ Upper Galily
ITALY Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Roma/
Sassuolo/ Treviso
IVORY COAST Abidjan
JAMAICA Kingston
JAPAN Tokio
JORDAN Amman
KAZAKHSTAN Almaty/ Astana
KOSOVO Pristina
KUWAIT Kuwait/ Safat
LATVIA Riga
LEBANON Beirut
LIBYA Benghazi/ Tripoli
LITTHUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Alor Setar/
Kolombong-Kota Kinabalu/ Kuala
Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINIQUE (FRENCH
ANTILLAS) Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MEXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del
Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MOROCCO Casablanca/
Tangier
MYANMAR Yangon
NEPAL Katmandu
NEDERLANDS Alblasserdam/
Ámsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/ Deventer/
Dordrecht/ Edam/ Geenhovensedreef/
Haarlem/ Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/ Nunspeet/
Rijssen/ Roggel/ Tilburg/ Uitgeest/
Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
NETHERLANDS
ANTILLES Saint Maarten
NEW ZEALAND Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
NICARAGUA Managua
NORWAY Ålesund/ Bergen/
Bodø/ Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kristiansund N/ Lierskogen/
Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/
Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/ Skien/
Stavanger/ Tiller/ Tønsberg
PAKISTAN Karakchi/ Lahore
PANAMA Panama City
PARAGUAY Asunción
PERU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Cebu/ Manila
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Moncao/ Chaves/ Lisboa/
Loulé/ Monção/ Monte Redondo/
Ponta Delgada/ Portimao/ Porto/
Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR DOHA/ Qatar
REPUBLIC OF KENYA
Nairobi
RUMANIA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
RUSSIA Ekaterimburgo/
Grozny/ Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscow/ Mytischi/
Nizhny Novgorod/ Novorosiysk/

Novosibirsk/Pyatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Ryazan/ Sochi/ St. Petersburg/
Stavropol/ Tyumen/ Vladivostok/
Volgograd
SAUDI ARABIA Al Ahsa/
Dammam/Jeddah/ Riyadh/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrade/ Novi Sad
SINGAPORE Singapore
SLOVAKIA Bratislava/ Kosice
SLOVENIA Ljubljana/ Maribor
SRI LANKA Colombo
SOUTH AFRICA Le Cap/
Durban/ Johannesburg
SOUTH KOREA Busan/
Seo-Gu/Seul
SURINAM Paramaribo
SWEDEN Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Uddevalla
SWITZERLAND Arbon/
Aubonne/ Basilea/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Ginebra/Hägendorf/
Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei
THAILAND Bangkok/
Chiangmai/ Mueang Surat
Thani District/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakhon/
Udon thani
TUNISIA Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel Hayet/
Tunis/ Cedex/ Sfax/ Sousse
TURKEY Istambul
TURKMENISTAN Ashgabad
UNITED ARAB
EMIRATES Dubai
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/ Lugansk/
Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/
Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
UNITED KINGDOM
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/ Weston-Super-Mare/
Windsor
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
USA 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
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi
Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti
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The Leadenhall Building

Richard Rogers skończył osiemdziesiąt pięć lat i nadal jest w doskonałej formie,
tworząc w swojej pracowni RSHP. Motorem jego pracy jest tworzenie architektury,
która uwzględnia ludzkie otoczenie, aby zapewnić im lepsze życie. Otwarty i szczery
uśmiech oraz odważne kombinacje kolorów w sposobie ubierania się to jego znaki
rozpoznawcze, a także jego projektów.
Dziś, jego biura znajdują się w The Leadenhall Building, w budynku, który
odzwierciedla jego obawy, i który dzieli z olśniewającym zespołem profesjonalistów
kierowanym przez Grahama Stirka i Ivana Harbour.
The Leadenhall Building został nagrodzony w 2018 roku nagrodą RIBA National
Award za znaczący wkład w rozwój architektury. Niniejsza linia to nowy sposób
na życie w biurach, doświadczanie codziennych przestrzeni spotkań, korytarzy,
przejść i otwartych miejsc pracy. W neutralnych biurach w szarych, beżowych
lub białych odcieniach, ujawniają się ekspresywne nuty, przede wszystkim, w
strukturze i istotnych usługach, takich jak windy, wizualna gra, która porywa i
generuje ciekawość w pierwszym momencie oraz zwiększa motywację tych, którzy
zamieszkują przestrzeń. Znajduje się on naprzeciwko innego charakterystycznego
budynku Richarda Rogersa - Lloyd’s, w centrum City w Londynie, z widokiem
na katedrę św. Pawła.
Rogers Stirk Harbour + Partners zadecydowali jednogłośnie o uzyskanym
ostrym profilu, dzięki któremu budynek jest rozpoznawalny z daleka. Wykończenie
to nawiązuje do projektu, który ma na celu poszanowanie widoku na katedrę Św.
Pawła i, z powodu tego kształtu, wieżowiec został nazwany Cheesegrater
(tarka do sera). U podstawy budynku znajdują się miejsca rozrywki ze
sklepami, restauracjami, galeriami wystawowymi i parkiem.
Według jury nagród RIBA, jest to jeden z najbardziej nowoczesnych
i eleganckich wieżowców nowej londyńskiej panoramy ostatnich lat.
Biuro RSH + Partners mieści 200 osób na jednym piętrze, ułatwiając
w ten sposób pracę zespołową i wspierając społeczny
wymiar swojej pracy, która, oprócz innych inicjatyw, polega
na schemacie podziału korzyści między personelem, oraz
darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych. /
Budynek The Leadenhall Building, ze swoim osobliwym,
północnym rdzeniem, który stanowi niemal niezależną część, w
której znajdują się windy, windy towarowe i obszary usługowe
dla całego budynku. Przezroczystość przeszklonej obudowy
pozwala kontemplować strukturalne szczegóły, oferuje
imponujące widoki na miasto i przyciąga spojrzenia
przechodniów.
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