
Exkluzívne
apartmány
v Tatrách

Objemy hlavných stavebných prác:

Názov: SILVER RESORT 
Lokalita: TATRANSKÁ LOMNICA
Autori architektonického riešenia: ABCP
ARCHITECTURE+URBANISME-QUÉBEC, CANADA, Francoais
Moroaeu, Pierre Guimont,
Autori interiérového riešenia: Architektonický atelier Kosi,
Bratislava, Ing. arch. P. Kosnáč 
Ing. arch. S. Kračúnová, Ing. arch. M. Polák, 
Ing. arch. G. Rezníková, Ing. arch. M. Rezník
Investor: LEEF SLOVAKIA
Generálny dodávateľ: RABIT ENGINEERING.
Začatie stavby: 10/2008
Ukončenie stavby: 12/2010
Celková plocha areálu: 84 091 m2

Celkový počet apartmánových domov: 7
Celkový počet apartmánov: 368
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ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS Silver Resort

30 stavba december/2008

Architekti mali za úlohu navrhnúť 

3 varianty interiérového riešenia

všetkých veľkostných typov apartmánov

v exkluzívnom dovolenkovom rezorte v

Tatrách. Ich snahou bolo vytvoriť rôzne

dizajny s cieľom poskytnúť klientom

možnosť širšieho výberu, aj vzhľadom na

to, že veľká časť klientov je zo

zahraničia.

Všetky 3 návrhy vychádzajú zo snahy

prispôsobiť interiérové riešenie danej

lokalite, horskému prostrediu. Vzhľadom

na to, že využitie apartmánov má

charakter prechodného ubytovania,

veľmi dôležitým faktorom bolo

vytvorenie oddychovej atmosféry, pocitu

pohody, tzv. tepla „víkendového“

domova.

Prvotnou úlohou boli nevyhnutné zásahy

do dispozícií s cieľom vytvoriť čisté línie

jednotlivých priestorov. Predpripraviť

stavebné priestory tak, aby umožňovali

vytvoriť interiérové riešenie podľa

predstáv architektov. Klient má možnosť

vybrať si štúdio s plochou od 27 m2 až

po 4-izbový apartmán s plochou 105 m2.

Vzhľadom na veľký počet apartmánov, a

teda aj budúcich užívateľov, nejde o

žiadny výstredný koncept interiérového

dizajnu. Každý variant je určený

názorovo inej skupine klientov, so

snahou uspokojiť čo najväčšiu skupinu.

Práve naopak, spoločným znakom

jednotlivých návrhov je čistota línií a

akási skrytá elegancia, ktorú ocenia

predovšetkým náročnejší klienti. Interiér

je ladený do zemitých farebných

odtieňov, rovnaký výber materiálov,

povrchových úprav a detailov sa opakuje

vo všetkých priestoroch každého

apartmánu s cieľom vytvoriť kompaktný

harmonický celok. Je len na klientovi, či

uprednostní maximálne elegantný

variant, tmavšie ladený interiér vhodný

najmä mladším klientom, alebo

tradičnejší „horský“ interiér, ktorý asi

najviac korešponduje s exteriérovým

riešením rezortu. Celkový výber

materiálov vychádza z aktuálnych

trendov v interiérovom dizajne, ale 

s veľkým dôrazom na nadčasovosť,

dlhodobú krásu a funkčnosť.

Klienti môžu využiť služby spoločnosti

VVMZ, ktorá sa postará o všetky

povinnosti spojené s riadením a správou

ich apartmánu, ničím nerušene si tak

vychutnávať všetky benefity, ktoré im

tento rezort poskytuje. �
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