24

HOTELE I OBIEKTY SPA

25

obiekt: Radisson SAS Hotel
lokalizacja: Szczecin
projektant wn´trz: arch. Anna Buczny
Studio Buczny Design
czas realizacji projektu wn´trz:
2005-2008 r.
iloÊç pokoi w hotelu: 369
iloÊç miejsc parkingowych: 360
generalny wykonawca:
Studio Buczny Design

f Poziom konferencyjno-bankietowy, znajdujàcy si´ na
pierwszym pi´trze, oferuje
pe∏nà gam´ us∏ug zwiàzanà
z organizacjà ró˝nego rodzaju
imprez. Mo˝na sobie pozwoliç
tu na zorganizowanie kameralnego spotkania, a˝ po bankiet
dla 550 osób.

INDYWIDUALNY
CHARAKTER

Standard hotelu sieciowego niekoniecznie musi oznaczaç powtarzalnoÊç i nud´. Coraz
cz´Êciej sieci hotelowe starajà si´ stawiaç na indywidualnoÊç, przyciàgajàc klientów mi∏ym,
zaskakujàcym akcentem, dla którego sta∏y bywalec businessowych podró˝y ch´tnie by chcia∏
powróciç. Dlatego w ca∏ej bran˝y bardzo cenione sà niebanalne rozwiàzania, nawiàzujàce do
charakteru regionu, w którym powstaje hotel sieciowy podporzàdkowany standardom.
To wszystko jednak zale˝y od kreatywnoÊci architekta.

adisson SAS Hotel po∏o˝ony jest w samym sercu Szczecina. Dzi´ki tak wygodnej lokalizacji jest ciekawà propozycjà zarówno dla biznesmenów, jak i turystów. W kompleksie
Pazim, w którym mieÊci si´ hotel, znajduje si´ równie˝ Baltica
Wellnes & Spa, Baila Club i Cafe 22. Zaletà sà równie˝ unikatowe
wn´trza autorstwa znanej szczeciƒskiej architekt Anny Buczny.

R

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
Kolor, Êwiat∏o i detal we wn´trzach hotelowych sà mocnymi
bodêcami i majà dzia∏aç na podÊwiadomoÊç klientów. Dlatego
za∏o˝eniem projektowym modernizowanych przez nas cz´Êci
hotelu by∏o przede wszystkim zastosowanie innowacyjnych
rozwiàzaƒ z wykorzystaniem najnowszych technologii, przy u˝yciu
materia∏ów z najwy˝szej pó∏ki. Wi´kszoÊç wykoƒczeniowych
pow∏ok, mebli oraz opraw oÊwietleniowych wybrana zosta∏a
na targach mi´dzynarodowych, g∏ównie w∏oskich i niemieckich,
na których mo˝na by∏o precyzyjnie oceniç jakoÊç i wytrzyma∏oÊç
wyselekcjonowanych materia∏ów. Z uwagi na krótki termin

wykonywanych prac oraz presti˝ inwestycji, nie mog∏o byç tu
mowy o eksperymentach i testowaniu wprowadzanych innowacji
w trakcie prac remontowo-budowlanych – wyjaÊnia architekt
Anna Buczny.

PRACE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
Nowe wn´trza szczeciƒskiego hotelu Radisson SAS powstawa∏y w pracowni Studio Buczny Design od listopada 2005 r.
Firma Buczny Studio Design pe∏ni∏a równie˝ funkcj´ generalnego wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzono wówczas kompleksowe prace w wielu cz´Êciach budynku:
• Lobby Bar (powierzchnia oko∏o 190 m2). Prace projektowe na
tej przestrzeni trwa∏y od listopada 2005 r. do stycznia 2006 r.,
natomiast nadzór autorski od lutego do marca 2006 r.
• Pokoje hotelowe Business Class w stylu miejskim (powierzchnia
ok. 1.100 m2). Prace projektowe rozpocz´to we wrzeÊniu, a zakoƒczono w listopadzie 2006 r.; prace wykonawcze na jednym
z hotelowych pi´ter prowadzone by∏y od stycznia do maja 2007 r.

• Lobby hotelowe (powierzchnia ok. 500 m2). Prace projektowe
trwa∏y cztery miesiàce – od marca do czerwca 2007 r.; prace
wykonawcze prowadzone w trzech etapach zakoƒczono na
prze∏omie kwietnia i maja 2007 r.
• Pi´tro konferencyjno-bankietowe z toaletami publicznymi (powierzchnia ok. 1.500 m2). Prace projektowe rozpocz´to
w lipcu, a ich finisz mia∏ miejsce w listopadzie 2007 r.; prace
wykonawcze prowadzono od lutego do maja 2008 r.

KONFERENCJE NA MEDAL
Anna Buczny tak opisuje prace zwiàzane z poziomem hotelu
przeznaczonym na bankiety i konferencje. – Pi´tro konferencyjne
z zapleczem bankietowym zmodernizowane zosta∏o razem
z ∏azienkami ogólnodost´pnymi. GoÊcie przebywajàcy w tej
cz´Êci hotelu mogà podziwiaç galerie obrazów cyklicznie odbywajàcych si´ tu wernisa˝y. W czasie przerw pomi´dzy wystawami
Foyer hotelowe zdobià prace o tematyce marynistycznej, znanego
szczeciƒskiego fotografika Marka Czasnojcia. Sà one ekspozycjà
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d Toalety publiczne w hotelu
Radisson SAS. Zastosowano
w nich kolekcj´ p∏ytek w∏oskiej
marki Imola. Jest to nawiàzanie
do charakterystycznej koncepcji Lobby hotelowego. Pozosta∏à powierzchni´ Êcian
pokrywa pow∏oka malarska
bardzo odporna na Êcieranie
marki Benjamin Moore.
s Lobby hotelowe i Foyer.
Charakterystyczne czarne filary
to odwa˝ny i bardzo charakterystyczny element aran˝acji.

sta∏à, a ich charakter oddaje specyfik´ naszego regionu.
Wielu goÊci hotelowych ch´tnie sp´dza tu czas, czemu
sprzyjajà z pewnoÊcià kameralnie urzàdzone miejsca wypoczynkowe w bezpoÊrednim sàsiedztwie witryn okiennych i zielonego tarasu zewn´trznego. OÊwietlenie tej
cz´Êci hotelu jest ciekawie zaprojektowane, z przewagà
rozproszonego Êwiat∏a, bia∏ego i czerwonego, uaktywniajàcego si´ po zmierzchu. Efekty te mo˝na podziwiaç
wewnàtrz samego hotelu, jak i na zewnàtrz. W ciàgu dnia
przestrzeƒ t´ wype∏nia Êwiat∏o dzienne, które “wpada”
przez okaza∏e witryny okienne. Budynek zosta∏ zaprojektowany tak, ˝e Foyer i wi´kszoÊç sal bankietowych, znajdujàcych si´ na pierwszym pi´trze, ma jednà Êcian´
przeszklonà, z okaza∏ym widokiem na City Center.
W salach konferencyjnych zamontowano system specjalnych zas∏on. Sterowany jest on nap´dem elektrycznym. Rozwiàzanie to pozwala organizowaç prezentacje

i projekcje, wymagajàce ca∏kowitego zaciemnienia pomieszczeƒ. Podczas remontu zmodernizowano równie˝
nag∏oÊnienie. Ekrany wykorzystywane na potrzeby szkoleƒ
chowajà si´ w sufitach, dzi´ki czemu sale ∏atwo sà aran˝owane na okolicznoÊci ró˝nych imprez. Oryginalne sà
rozwiàzania boazerii Êciennej sal konferencyjnych, która
pe∏ni dwie funkcje: dekoracyjnà oraz ochronnà, zabezpieczajàc Êcian´ przed jej uszkodzeniem. Najwi´ksza
z sal: Concerto, dzi´ki systemowi mobilnych Êcian mo˝e
byç podzielona na trzy ró˝nej wielkoÊci pomieszczenia.
Wówczas sprawdzajà si´ tu umieszczone na Êcianach
bocznych lustra, które optycznie powi´kszajà przestrzeƒ
wydzielonych wn´trz. Bardzo ciekawe jest dekoracyjne
oÊwietlenie sali Concerto, które – jako jedyny element –
zosta∏o zachowane z wczeÊniejszego okresu. Zainstalowane Êciemniacze pozwalajà na regulacj´ nat´˝enia
Êwiat∏a, w zale˝noÊci od potrzeb, we wszystkich salach.

f Przy aran˝acji korytarza na
pi´trze konferencyjno-bankietowym wykorzystano wyk∏adziny
marki Agnella. Wzór wykładziny
został wykonany według projektu autorskiego.
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Pi´tro bankietowe utrzymane jest w nowoczesnym charakterze. Wn´trza sal
i korytarzy powsta∏y w oparciu o szczegó∏owo opracowane projekty detalu, a wzory
wyk∏adzin w du˝ej cz´Êci zaprojektowano na potrzeby aran˝acji. ¸atwo jest
zauwa˝yç kontynuacj´ myÊli projektowej, patrzàc na Lobby hotelowe, które otwarte
jest na Foyer, skàd dost´pna jest jedna z toalet publicznych. Tu zdecydowanie dominuje nowoczesny design, z du˝à iloÊcià szk∏a i êróde∏ Êwiat∏a LED. Po∏àczenie
luster i dekoracyjnego oÊwietlenia powoduje, ˝e odbiorca jest pozytywnie zaskoczony i ch´tnie tu powraca podejrzeç innowacyjne rozwiàzania. Odwa˝nym
i sprawdzajàcym si´ pomys∏em jest ograniczenie iloÊci kafli Êciennych na poczet
pow∏ok malarskich, których odpornoÊç jest porównywalna z ceramikà Êciennà.

WSPANIA¸A PREZENCJA
Standardowa i najbardziej eksponowana cz´Êç hotelu jakim jest Lobby hotelowe, po remoncie w 2007 roku zmieni∏a zupe∏nie swój poprzedni wyglàd. Tradycyjne bia∏e filary zosta∏y pomalowane na czarno. Technika, której u˝yto do zmiany
wyglàdu s∏upów, wymaga∏a zmys∏u i r´ki artysty. Kolorystyka dekoracyjnych lamp
zawieszonych w tej cz´Êci wn´trz nawiàzuje swojà barwà do s∏upów i detalu balustrad reprezentacyjnej klatki schodowej, która zosta∏a zachowana w oryginale. Dominujàce aba˝ury oryginalnych lamp mocno przyciàgajà uwag´ i sà ch´tnie
fotografowane przez goÊci hotelowych. W centralnej cz´Êci Lobby hotelowego, na
planie ko∏a zaprojektowana jest rozleg∏a sofa tapicerowana skayem o oryginalnym
wzorze w´˝owej skóry. Motyw ten powtórzony jest w toaletach jako ornament p∏ytki
Êciennej. Kontynuacjà tej stylizacji jest wyk∏adzina pod∏ogowa Lobby hotelowego,
której zaprojektowany wzór kojarzyç si´ mo˝e z afrykaƒskimi akcentami.
Tekst: Szymon Martysz, zdj´cia: Bartosz Jarosz i Studio Buczny Design

POKOJE HOTELOWE
ANNA BUCZNY, STUDIO BUCZNY DESIGN,
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY WN¢TRZ
Odnowione pi´tro hotelowe przeznaczone jest dla
goÊci z klasy business. Znajdujàce si´ tam aran˝acje sà
charakterystyczne z kilku powodów. Po pierwsze g∏ównà
dekoracjà pokoi jest motyw kwiatowy w postaci wielkoformatowego, r´cznie malowanego obrazu na Êcianie
∏àczàcej cz´Êç sypialnà ze strefà intymnà. Wprowadzenie
tego zabiegu znacznie podnios∏o walory estetyczne
urzàdzonych w stylu miejskim pokoi. Po drugie, nowatorskim rozwiàzaniem sà zabudowy meblowe, które zosta∏y
zaprojektowane w najdrobniejszym szczególe przez nas.
Natomiast pozosta∏e wyposa˝enie, takie jak stoliczki
nocne, foteliki, krzese∏ka i oprawy oÊwietleniowe, wybrane
zosta∏y z wielkà dba∏oÊcià o w∏aÊciwy charakter i styl
z oferty najbardziej liczàcych si´ obecnie w∏oskich i niemieckich producentów. Przebywajàcy na pi´trze biznesowym goÊcie, mogà wi´c wybraç jeden z dwóch wariantów
pokoju. Do dyspozycji majà wn´trza z motywem r´cznie
malowanych kwiatów magnolii bàdê s∏onecznika. Magnolia
to rozwiàzanie relaksujàce i wyciszajàce, z dominacjà kolorów ziemi. S∏onecznik zaÊ jest pokojem jasnym i radosnym, który wzmacnia pokłady ˝yciowej energii.

