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Alik 14.12.2010

Lubię takie przestrzenne wnętrza. Fajnie operuje światło.

Luzak 16.12.2010

Przydałaby się Marina przy tym Ultra Marine.

Morskie inspiracje w Kołobrzegu

Ultra Marine powstaje nad samym Bałtykiem.
Będzie  to  hotel  w  systemie  „condo”,  w
którym mieszkanie może mieć każdy. O ile go
na to  stać.  Prace  powinny  zakończyć  się  w
połowie 2011 roku.
 
Powstający  właśnie  obiekt  Ultra  Marine  jest
luksusowym  skrzydłem  w  standardzie
pięciogwiazdkowym plus,  dobudowywanym do
Hotelu  Marine,  który  powstał  w  2010  roku.
Kompleks położony jest w Kołobrzegu przy ul.
Sułkowskiego,  zaledwie  20  metrów  od  brzegu
morza.  Inwestorem  jest  Zdrojowa  Invest,
kołobrzeski  holding inwestycyjno-deweloperski
i hotelarski.
 
Niczym kryształ soli
Projekt Ultra  Marine  powstał  w  warszawskim
biurze  „Projektor  Architekci  –  Bylka,
Lewandowski, Zmorka – s.c.”. Kształt budynku
został  zainspirowany  kryształami  soli.  Bryła
skomponowana  jest  ze  szkła  i  szlachetnego
tynku.  Kolor  dobrany  został  do  naturalnie
zielonego szkła  o  barwie  zbliżonej  do odcieni
polskiego morza.

Wykorzystując  największy atut  inwestycji,  jakim jest  bezpośrednia  lokalizacja  nad  Bałtykiem,  architekci
zaprojektowali budynek, w którym z każdego apartamentu rozpościerał się będzie wspaniały widok na morze,
równocześnie zapewniając ten sam walor gościom pobliskiego Marine Hotel. Przy tak blisko sąsiadujących ze
sobą obiektach ważne było także zapewnienie prywatności. Dlatego zrodził  się pomysł  kształtowania bryły
budynku na zasadzie parawanu.
„Odchylone pod kątem ściany elewacji wynikają ze sposobu otwierania widoku z wnętrza na morze. Boczne
partie  szkła –  znajdujące  się  najbliżej  Marine  Hotel  –  pokryte  zostaną  malowanym na  szkle  wzorem. To
rozwiązanie ma spełniać rolę parawanu pomiędzy apartamentami w obydwu budynkach – odizoluje wnętrza
nie  ograniczając  przy tym dostępu światła.  Frontowe  partie  zaś,  ze  względu na  widok na  morze,  będą
całkowicie transparentne. Każdy z apartamentów posiadać będzie duży taras, którego przeszklenie, zapewnia
osłonę przed silnymi wiatrami znad morza.” – opisują swój projekt warszawscy architekci.
Eleganckie wnętrza mają być dopełnieniem nowoczesnej architektury budynku. Szkło będzie w apartamentach
pełnić rolę ścian działowych, powiększając optycznie przestrzeń i  zapewniając odpowiednie doświetlenie.
Inspiracją  dla  formy głównego  oświetlenia  były nadmorskie  wiatraki  oraz  ciekawa  forma  żelbetowych
gwiazdobloków, chroniących wybrzeże przed falami.
 
Mieszkanie w hotelu
Ultra Marine należy do hoteli typu „condo”. Zwykle są one położone w miejscach atrakcyjnych turystycznie
lub  dużych  miastach.  Oferują  apartamenty,  które  właściciel,  pod  swoją  nieobecność,  może  oddać  do
dyspozycji hotelu i jego gości. Właściciel apartamentu otrzymuje wtedy za wynajem stały miesięczny czynsz.
Osoby, które wolą, aby ich apartament pełnił  wyłącznie funkcję  mieszkania, także korzystają  ze wszelkich
usług spotykanych w najlepszych hotelach.
W Ultra Marine na czterech piętrach powstaną 42 apartamenty: od jedno do czteropokojowych. Zamierzeniem
inwestora  jest,  aby kompleks  łączył  komfort i  relaks.  Stąd  goście  Ultra  Marine  będą  mogli  korzystać  z
wszelkich atrakcji, jakie oferuje pobliski Marine Hotel:  restauracji, dwupoziomowej kawiarni z tarasem na
dachu, klubu nocnego w podziemiach oraz centrum SPA.
 
 
Katarzyna  Magoń,  materiały  prasowe  „Projektor  Architekci  –  Bylka,  Lewandowski,  Zmorka  –  s.c.”
(www.projektor.waw.pl)
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Aktualności więcej

Nowości

W kwietniu 2011 ruszył nowy serwis
internetowy Grupy Armatura, wiodącego
polskiego producenta baterii, zaworów i
grzejników aluminiowych.

Więcej

Więcej

Canon wprowadza dwie nowe
wielkoformatowe drukarki do produkcji i
wydruków próbnych

Okna drewniano-aluminiowe Capital Alu -
Stolbud Włoszczowa

Więcej

Podkład pod posadzkę Baumit Estrich E225

Więcej

Drzwi podnośno przesuwne Schuco Corona

Więcej

Współczesne trendy w projektowaniu
wnętrz roztaczają przed architektami oraz
specjalistami od designu i wzornictwa
szerokie pole do popisu.- Armstrong 
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Nie tylko mieszkanie

Piknik w Mieście rostrzygnięty

Wizualizacje mebli kuchennych

Nagroda Miesa van den Rohe

ARCHITECTUREWEEK OSTRAVA

Nowe formy architektury konceptualnej

DOM HANDLOWY RENOMA WROCŁAW

Centauris ul. Ślężna 112 - Wrocław…

Centrum Informacyjno-Dokumentacyjne…

Dom nad jeziorem

Dom w Kołobrzegu

Aktualności Wydarzenia Konkursy Archigiełda Praca Prawo Strefa projektanta
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