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rene van Dongen

obert Kolenik wprowadził na
rynek swój charakterystyczny
styl, który wybiega poza istniejące normy i trendy. Projektant
uwielbia wytworne stylizacje oraz
stonowaną paletę barw. W jego projektach dominuje kolor
brązowoszary, piaskowy, czarny i złoty. Na szczególną uwagę
zasługuje stosowanie zaskakujących, różnorodnych materiałów,
takich jak rybia skóra, złota folia, wymodelowane przetworzone
aluminium o strukturze bąbelkowej, szklane mozaiki, japoński
ręcznie nadrukowany pomarszczony papier, różane drzewo,
orzech włoski i wspaniałe tkaniny, w tym elegancki aksamit.
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Dzięki zastosowaniu oryginalnych rozwiązań
i wykorzystaniu unikalnych materiałów, wnętrza
zaprojektowane przez Roberta Kolenik'a stają się
ekskluzywne i ponadczasowe.
Naszym czytelnikom prezentujemy
Rezydencję Rotterdam – jedną z ostatnich realizacji Kolenik Eco Chic Design.
To wysublimowana willa, łącząca klasykę,
prostotę i elegancję z modernizmem, najnowszą
technologią i ekstrawagancją. Spektakularne
wnętrze wypełnione jest wyrazistymi, starannie
dobranymi detalami. Tu każdy mebel, oświetlenie, dodatki czy sprzęty zachwycają swym
wzornictwem i precyzyjną jakością wykonania.
Każdy z tych elementów to odrębna historia,
a jednocześnie wszystkie perfekcyjnie łączą się
w imponującą całość.
W salonie uwagę przykuwa komfortowa sofa
mierząca 6,5 metra długości, wyprodukowana
na zamówienie przez Kolenik'a, która doskonale komponuje się ze skrzydłowymi drzwiami
z autorskiej kolekcji Kolenik Bo'dor.
W kuchni znajduje się imponujący podświetlany stół wykonany z czystego białego onyksu,
dodatkowo uwydatniony przez korzeń drzewa
lychee, będący nogą stołu.
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Działające na rynkach całego świata butikowe studio Kolenik'a dało
upust swojej kreatywnej fantazji również przy projekcie głównej sypialni
z przynależną łazienką, do której prowadzi korytarz wypełniony szeregiem
szaf z uchwytami wykonanymi ze strojnej rybiej skóry.
Łazienka to domowe spa, kwintesencja radości i oaza spokoju, dodatkowo dwie ozdobne podświetlane umywalki z czarnego onyksu wprowadzają do wnętrza element luksusu i ekstrawagancji.

Praca w takim domu to czysta przyjemność,
zwłaszcza gdy zasiądziemy przy wielofunkcyjnym
biurku o wymiarach 2,5 na 2,5 metra. Zintegrowane
media usytuowane zostały w ścianie o charakterystycznej pomarszczonej strukturze zaprojektowanej według wzorów studia Dofine i z drewnianymi
szafkami wykonanymi z palisandru.
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Reklama
W zachwyt wprowadza zlokalizowany w suterenie bar i kino
domowe z systemem Kharma, które sprawia, że dom jest przyjazny
nie tylko dla oka, ale także dla ucha.
W przeważającej części willi zastosowano oświetlenie Maretti,
natomiast w kuchni znajdziemy lampę "Dream" z kolekcji samego
Kolenik'a.
Wszystkie sprzęty elektroniczne w willi są zautomatyzowane,
a zaawansowane pompy wodne i możliwość wykorzystywania
wody deszczowej sprawiają, że dom staje się również ekologiczny.
Kombinacja różnorodnych materiałów, tekstur i stylów, najnowsza technologia, wyraziste dodatki, precyzja i ponadczasowy
luksus - oto właśnie chodzi w projektach Kolenik'a.
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