TRENDS & DESIGN

Partner wydania:

Poznaj Klub Sportowy Zakręt, niedawno otwarty kompleks
sportowy łączący w sobie halę tenisową oraz budynek użytkowy
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Forma bryły samego obiektu nie mogła wyróżniać się znacząco wśród okolicznej architektury, nie mogła również
przekraczać określonej kubatury. Wyzwaniem pozostało umieszczenie dużej sali fitness o powierzchni 140 m2
wraz z salą do squasha oraz wszystkimi pozostałymi funkcjami. – Zain-
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// PIĘKNE OTOCZENIE LASÓW I PRZYRODY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRĘT POD WARSZAWĄ BYŁO NATCHNIENIEM DLA PROJEKTANTA TEGO NIEZWYKŁEGO OBIEKTU. GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM DESIGNERSKIM BYŁO
OPARCIE SIĘ NA DOMINANCIE KOLORYSTYCZNEJ,
MOCNEJ PLAMIE BARWNEJ HARMONIZUJĄCEJ I BALANSUJĄCEJ W KONTRAŚCIE Z OTACZAJĄCYMI WALORAMI ODCIENI SZAROŚCI I CZERNI. //

spirowało mnie otoczenie, oddech
świeżości, kiedy byłam oglądać działkę, na której miał zostać wybudowany
klub. Zobaczyłam piękną łąkę i okoliczny las widoczny w perspektywie.
Wiedząc, że mają powstać korty tenisowe i sala squaha w budynku sportowym, moja wyobraźnia brała pod

W szatni damskiej eleganckie połyski płytek marmurowych
odbijają sufit oraz elementy wyposażenia wnętrza. Przestrzeń jest multiplikowana w połyskujących frontach szafek meblowych

uwagę kolorystykę zielono-żółtą, ściśle związaną z dziedziną sportów klubu
Zakręt oraz okoliczną przyrodą – mówi
Anna Stolarczuk, właścicielka pracowni Big Box.
Duże przeszklenie w głównej wejściowej fasadzie mieści foyer z siedziskami
do odpoczynku i relaksu przy pysznej

Recepcja w foyer - meble w żółtym kolorze doskonale kontrastują na tle szarości. Jej głównym akcentem jest barwna
struktura mebla podkreślona jaskrawymi podświetleniami.
Dbałość o dobór temperatury barwowej podświetleń LED
w meblu jest zróżnicowana, czego efektem jest wrażenie
tego samego świecenia na żółtym i szarym tle ściany
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Deszcz lamp w foyer, rozmieszczonych precyzyjnie w przestrzeni, daje
wrażenie lewitujących przypadkowo
kul. Forma oświetlenia ściśle związana
z działalnością Klubu Sportowego Zakręt, gdzie można grać w tenisa, squasha oraz uprawiać dodatkowe dyscypliny sportu. Doradztwem w kwestii
doboru oświetlenia zajmowała się
firma EL-Max Centrum Światła
kawie. Forma zaproponowanych mebli
recepcyjnych jest połączeniem funkcji
szafek na przechowywanie niezbędnych kluczy czy piłeczek tenisowych

i rakiet, wraz z dekoracyjnymi podświetlonymi panelami, tworzących dużą soczystą żółtą plamę barwną na tle szarej ściany.
Z powodu przepisów ppoż. oraz niezbędnych wymagań wielu branż, m.in.
elektrycznej i sanitarnej, rodzaj sufitów
podwieszanych nie tylko musi spełniać
surowe normy dla obiektów użyteczności publicznej, ale i tworzyć ciekawą formę. Zastosowanie koła w suficie podwieszanym nawiązuje do formy
okrągłej piłki, jakiej najczęściej używa
się do gry w Klubie Sportowym Zakręt,
jednocześnie umożliwiając bezproblemowy dostęp do stropu, na którym zainstalowano skomplikowaną sieć instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zwarta
struktura okrągłych białych form na
czarnym tle stanowi nawiązanie do
logotypu klubu. Całość kompozycji
podkreślana jest przez światło lamp
świecących do góry i do dołu, mając
w rzucie konsekwentnie formę okrągłą. Dopełnieniem całości oświetlenia
są kinkiety Cini & Nili’s włoskiej firmy,
które budują światłem okrągły rysunek
strumienia świetlnego na ścianie.
Sport kojarzy się nam z relaksem, ale
i z dużą ilością powietrza, dlatego
w halach tenisowych istnieje możliwość odsłonięcia boków, tak by przyroda i jest niesamowity urok wnikały
do środka, kiedy grając w tenisa, użytkownicy widzą las i zieleń. Przestrzeń
eleganckich hal zapewnia niezbędny
komfort do relaksu podczas gry. Ten
sam efekt projektant uzyskał poprzez
duże przeszklenia w budynku, m.in. sali
fitness, poprzez duże otwory okienne.
Sala jest umieszczona na pierwszym
piętrze, tak że znajdujemy się na poziomie koron drzew, czując przestrzeń
i oddychając świeżym i zdrowym powietrzem.
Elementy, jakimi wykończono klub, to
wysokiej jakości meble z lakierowanego na połysk mdfu (foyer) lub wysokiej
jakości płyty meblowej w połysku (szat-

KONCEPCJA //
Koncepcja przestrzenno-architektoniczna, jaka powstawała, zawierała
założenia architektoniczno-designerskie w oparciu na istniejącym biznesplanie. Punktem odniesienia były
wszystkie funkcje użytkowe, a następnie konsekwentne dążenie do
realizowania powyższych założeń.
W Klubie Sportowym Zakręt projektanci pogodzili kilkanaście funkcji
użytkowych:
1. Sala do squasha;
2. Sala fitness;
3. Szatnie;
4. Łazienki i toalety, w tym dla inwalidów;
5. Sala masażu;
6. Sklep specjalistyczny;
7. Salka ćwiczeń;
8. Foyer;
9. Korty tenisowe poza budynkiem.

nie) na głębokim macie ściany, co daje dodatkowy efekt kontrastu materii.
Taki zabieg jest powielany w zestawieniu szkła na balustradach, z natury połyskującego, koniecznie przeziernego, gdzie zaciera się granica materialna
pomiędzy zabezpieczeniem w postaci
funkcyjnej barierki na antresoli a widokiem poza nią.
Z kolei przestrzeń foyer wypełniono
deszczem okrągłych lamp, różnej wielkości i rozmieszczonych w ściśle zaplanowanych punktach w przestrzeni, co
stanowiło nie lada wyzwanie dla instalatorów. Architektura wnętrz jest spójna
i konsekwentna w swej formie. Akcenty
czerni w podłodze, blatach, lampach
i suficie dopełniają wrażenie ciekawości, którą niesie ze sobą kontrast i świadomość użytych środków wyrazu przez
architekta wnętrz. Przebywanie w przestrzeni konsekwentnie i ciekawie zbudowanej stanowi dla gości wielką przyjemność.

O PROJEKCIE //
Walory szarości kontrastują z mocnymi akcentami czarnego sufitu i lamp
świecących góra – dół oraz z dekoracyjnymi wstawkami w podłodze,
rozbijając monotonię przestrzennego hallu
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Korty tenisowe kryte oraz obiekt sportowy
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