Renaissance Warsaw Airport Hotel

Szklany trend w hotelarskich wn?trzach

Renaissance Warsaw Airport Hotel
Podró?e samolotem bywaj? m?cz?ce i stresuj?ce. Po d?u?szym locie najlepiej jest odpocz?? w hotelu.
Zregenerujemy wówczas si?y na zwiedzanie lub spotkanie biznesowe w centrum miasta. Jak obecnie
projektuje si? nowoczesne hotele?
Obiekty te charakteryzuje kompleksowo?? i wyj?tkowy design. Architekci coraz ?mielej korzystaj? z
produktów i rozwi?za? szklanych. Dobrym przyk?adem budynku, w którym z powodzeniem zastosowano
szk?o, jest warszawski Renaissance Warsaw Airport Hotel nale??cy do sieci Marriott International. W
hotelu znajduje si? 225 pokoi, w tym 11 luksusowych apartamentów. Go?cie mog? korzysta? z basenu, strefy
fitness i SPA oraz sauny.
Obiekt wyró?nia te? 7 sal konferencyjnych. Ca?kowita powierzchnia u?ytkowa to 16 453 m2. Autorami
projektu hotelu, wn?trz parteru oraz foyer sali balowej jest biuro architektoniczne JEMS Architekci z
Warszawy. Projekt wn?trz hotelowych, sal konferencyjnych, stery SPA, sali balowej, pokoi hotelowych i
lounge jest Towarzystwo Projektowe z Warszawy.
We wn?trzach tego 5-gwiazdkowego obiektu zastosowano z powodzeniem produkty szklane Saint-Gobain
Building Glass Polska. Nadaj? one ca?o?ci wyj?tkowy i luksusowy charakter. Fasada budynku to szk?o
barwione w masie, wielkogabarytowe szk?o pow?okowe oraz ?ebra szklane. Jako ponad 6m przeszklenia na
parterze fasady foyer hotelu zosta?o u?yte super bia?e szk?o DIAMANT. W Renaissance Warsaw Airport
Hotel jako elementy szklanych ?cianek w pokojach wykorzystano laminaty z kolorowymi foliami na bazie

szk?a DIAMANT. Ró?nobarwne akcenty tworz? ciekawe aran?acje i energetyzuj?c? atmosfer?. Szklane
panele stanowi? doskona?e, oryginalne dope?nienie wystroju wn?trza. Szk?o, dzi?ki swoim w?a?ciwo?ciom
sprawia, ?e pomieszczenia staj? si? bardziej przestronne i jasne. Zastosowane kolorowe tafle stanowi? o
charakterze i klimacie apartamentów. Ciekawym elementem wystroju pokoi hotelowych s? równie? du?e
przeszklenia drzwi wykonane ze szk?a satynowego. Powierzchnia satynowana jest nieco zbli?ona do efektu
szk?a piaskowanego, jednak satyna jest bardziej delikatna i równomierna. Szk?o satynowane przepuszcza
sporo ?wiat?a, a zarysy kszta?tów i kolorów znajduj?cych si? za szk?em s? nadal widoczne.
Ciekawym elementem s? równie? lustra MIRALITE PURE zlaminowane z kombinacj? kolorowych folii
daj?cych efekt starego z?ota, które uwydatniaj? walory estetyczne szk?a. W ?azienkach warszawskiego
hotelu lustra MIRALITE PURE przyjemnie kreuj? i uwypuklaj? finezyjny projekt wn?trza. Przestrze?
wzbogacona o lustra wydaje si? wi?ksza i bardziej elegancka. W projektach hoteli lustro spe?nia funkcj?
u?ytkow?, a tak?e stanowi nietuzinkowy ozdobnik.
Interesuj?cym i zarazem funkcjonalnym rozwi?zaniem jest zastosowanie w hotelowych kabinach
prysznicowych szk?a TIMELESS. Jest ono trwale zabezpieczone przed korozj?, co sprawia, ?e z up?ywem
czasu nie zmienia swojego zabarwienia i zachowuje atrakcyjny wygl?d. Podczas k?pieli woda szybko sp?ywa
po powierzchni szk?a, co ogranicza powstawanie zacieków i osadów z kamienia. Dodatkowo szk?o
TIMELESS, dzi?ki innowacyjnej pow?oce powsta?ej z tlenków metali, jest ?atwe w utrzymaniu czysto?ci
przez ca?y czas u?ytkowania.
Nowoczesne hotele zapewniaj? komfort wypoczynku nawet najbardziej wymagaj?cym go?ciom. Coraz
cz??ciej w hotelach projektanci decyduj? si? na zastosowanie szk?a, si?gaj?c po wygodne i funkcjonalne
rozwi?zania. Tym, co stanowi o pi?knie projektu, jest coraz cz??ciej idealnie dobrane szk?o. Ca?o?? projektu
Hotelu Renaissance Warsaw Airport by?a realizowana w latach 2009-2018. Ze strony GLASSOLUTIONS
PRUSZKOW projekt by? koordynowany przez Adama Ksi??opolskiego, Dyrektora Sprzeda?y Krajowej
Projektów i Rozwi?za? Specjalnych: ‘Niektóre z nowatorskich rozwi?za? szklanych wykorzystanych przy
projektowaniu wn?trz hotelu nigdy wcze?niej nie zastosowano w ?adnym projekcie tego typu’ – powiedzia?
Adam Ksi??opolski. Szk?o dostarczone przez Saint-Gobain Glass, zosta?o przetworzone i dostarczone jako
finalne produkty szklane poprzez zak?ad Glassolutions w Pruszkowie. Kolejny wspólny projekt One Team
Building Glass Poland.
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