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O nas

ILIARD to kreatywny zespół profesjonalistów - architektów,
projektantów wnętrz, managerów - specjalizujący się
w realizacji projektów hoteli i miejsc pracy.
Portfolio prezentuje kluczowe, międzynarodowe projekty
zespołu ILIARD Hospitality na rok 2021, zespół ma za sobą
udział w kilkudziesięciu inwestycjach, i jest akredytowany
do współpracy z takimi sieciami hotelowymi jak Marriott,
Hilton, Accor, Louvre czy Radisson Hotel Group

About

ILIARD is a creative team of professionalists - architects,
interior designers and managers - specializing in hospitality
and workplaces projects.
Portfolio presents key international projects of ILIARD
Hospitality team. Until 2021 the team was engaged
in several dozen of investments and is accredited to
collaborate with such hotel groups as Marriott, Hilton,
Accor, Louvre or Radisson Hotel Group.

www.iliard.pl
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Strefa lounge, Hotel Radisson Red, Warszawa, PL
Lounge area, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Naszą aspiracją jest dostarczać gościom wybitnych
doświadczeń hotelowych, które będą chcieli po
wielokroć powtarzać. Nasze liczne projekty brył i wnętrz
hoteli dla takich sieci jak Marriott, Accoe, Radisson,
czy Hilton znajdziecie w wielu europejskich miastach.
Doświadczenia płynące ze współpracy z największymi
graczami w tej branży podsycają nasz apetyt na kolejne
wyzwania. Praga, Londyn, Amsterdam, Mediolan...
Co będzie następne?

We aspire to deliver outstanding experiences that hotel
guests want to repeat on and on. ILIARD is accredited
to collaborate with such hotel groups as Marriott, Hilton,
Accor or Radisson, a fact that helps us tremendously
grow and excel in what we do. We are always hungry,
seeking new challenges and ways of development. Our
various designs of hotel buildings and interiors can
be found all over Europe. Prague, London, Amsterdam,
Milan - what’s mext on the list?
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CRACOW

COLOGNE
PRAGUE

BASEL

LYON
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EXPERIENCE

Restauracja, Hotel Radisson Red, Warszawa, PL
Restaurant, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Doświadczenie

Ponad 10 lat doświadczeń zbieranych pod marką Iliard
zaowocowało zbudowaniem zespołu wykwalifikowanego w branży
hotelowej, który we współpracy z naszymi Klientami jest zdolny
stworzyć wyjątkowe i udane projekty.
ILIARD to „one-stop shop”, co oznacza, że dostarczamy Klientom
kompleksowe usługi – od briefieng’u i koncepcji projektowej, po
realizację pod klucz. Na czas. W budżecie. Bez wymówek.
Kładziemy duży nacisk na efektywność i trwałość proponowanych
rozwiązań projektowych. Mamy świadomość konsekwencji naszej
pracy dla łatwości użytkowania i działań operacyjnych hotelu.
Dbamy o to, żeby nasze projekty mieściły się w zakładanym
budżecie.
Na bieżąco śledzimy trendy w projektowaniu hoteli wynikające
z ewolucji oczekiwań gości, strategii optymalizacji prowadzenia
hoteli, a także coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych. Niezmienna pozostaje jednak nasza aspiracja,
żeby dostarczać gościom wybitnych doświadczeń hotelowych,
które będą chcieli po wielokroć powtarzać.

Experience

HOTEL JAKO
UNIKALNE DOŚWIADCZENIE
HOTELS AS A UNIQUE EXPERIENCE
Usługi hotelowe są jednym z najszybciej rozwijających się
segmentów inwestycji w nieruchomości na obszarze Europy
środkowo-wschodniej. W naszym regionie wciąż mamy do
nadrobienia kilkanaście lat w stosunku do Europy zachodniej. Jako
projektanci chcemy być i jesteśmy częścią tego procesu.

Hospitality industry is one of the fastest groving sectors of real
estate investments in the CEE region. We still have over a dozen
years to catch-up in relation to the western Europe. As designers we
want and we are part of the process.
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Over 10 years of experience of Iliard resulted in creating an expert
practice within the hospitality industry, collaborating with our
Clients to create remarkable and successful projects.
ILIARD is a ‘one-stop shop’, which means we deliver to our Clients
full scope of services – from briefing and concept design, all the
way through to turn key construction. On time. In budget. No
exuses.
We ephasize efficiency and durability of proposed design
solutions. We are aware of the consequences of our work for
use and operational activities of a hotel. We make sure that our
projects stay within the assumed budget.
We follow-up on current trends in hotels design, that come out
of evolution of customers needs, strategies for optimalization
of hotels’ operations, as-well as more and more advanced
technological solutions. One thing stays constant - we aspire to
deliver outstanding hospitality experiences that consumers want
to repeat.

Łukasz Koziana

Wojciech Witek

Architekt, Założyciel ILIARD
Architect, ILIARD founder

Architekt, Założyciel ILIARD
Architect, ILIARD founder
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ZESPÓŁ ILIARD
ILIARD TEAM

14

15

Hotele
Hospitality

ZESPÓŁ ILIARD
ILIARD TEAM
Marka Iliard to przede wszystkim osobowości. Wypadkowa
doświadczeń każdego z członków zespołu stanowi naszą jakość.
Jesteśmy uprzejmi, bystrzy i dobrzy w tym co robimy. Nigdy nie
pozwalamy sobie na odpoczynek, póki nie osiągniemy celów
wyznaczonych nam przez naszych Klientów. Nasz zespół jest
naszą siłą.

Iliard brand is mainly about its personalities. A combination of
experiences of each team member is our quality. We are polite,
smart and good at what we do. We never rest until we have
pursues the goals set forth by our Customers. Our team is our
strength.
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Kierownik biura
Office manager

Asystenstka biura
Office assistant

WORKPLACES
DESIGN TEAM

Dominika Stygar
Lider zespołu
Team leader

Andrzej Gacek
Lider zespołu
Team leader

Jan Leszega
Architekt / BIM Manager
Architect / BIM Manager

Gabriela Bober
Architekt
Architect

Architekt
Architect

Administrator projektów
Project administrator

Sylwia Gowin

Założyciel Iliard, Partner
Iliard Co-founder, Partner

Wojciech Witek

Założyciel Iliard, Partner
Iliard Co-founder, Partner

Łukasz Koziana

Alicja Dziedzina

ZESPÓŁ PROJEKTÓW
BIUROWYCH

Małgorzata
Ziomek-Małolepsza

Paulina Okońska

MANAGMENT
& ADMINISTRATION

ZARZĄD
I ADMINISTRACJA
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Architekt wnętrz
Interior designer

Architekt wnętrz
Interior designer

Architekt wnętrz
Interior designer

Dorota Gazda

Architekt wnętrz
Interior designer

Architekt wnętrz
Interior designer

Karolina Wawer

Zuzanna Kierenkiewicz

Magdalena Kluba

Architekt wnętrz
Interior designer

Architekt wnętrz
Interior designer

Magda Rybarska

Lider zespołu
Team leader

Grafik 3D
CGI artist

Karol Chajdys

Architekt / Specjalista BIM
Architect / BIM Specialist

Aleksandra Kukuła

Architekt wnętrz
Interior designer

Paula Olszewska

Lider zespołu
Team leader

Beata Mazur

Lider zespołu
Team leader

Kamil Kowalik

Katarzyna Smagała

Lider zespołu
Team leader

Director of Construction Department

Dyrektor Działu Wykonawczego

Ewa Zagórska

Marcelina Gwiżdż

Project Manager
Project Manager

Architekt wnętrz / Specjalista BIM
Interior designer / BIM Specialist

Bartosz Młynarski

Izabela Kaim-Kalinowska

Architekt wnętrz
Interior designer

Ernest Daryin

Joanna Brych

Lider zespołu
Team leader

Architekt
Architect

Architekt wnętrz
Interior designer

Agnieszka Dziedzic

Filip Kieras

Konrad Gawenda

Lider zespołu
Team leader

Architekt prowadzący
Senior Architect

Architekt
Architect

Katarzyna Bodurka

Iwona Filipiak

Karolina Stawoska

HOSPITALITY DESIGN TEAM
& CONSTRUCTION TEAM

ZESPÓŁ PROJEKTÓW
HOTELOWYCH

Agnieszka
Kubowicz -Cichańska
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Na czas. W budżecie.
Bez wymówek.

On time. In budget.
No excuses.
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ONE-STOP SHOP
Dostarczamy naszym Klientom kompleksowe usługi – od briefieng’u
i koncepcji projektowej, po realizację pod klucz. Na czas. W budżecie.
Bez wymówek.
Nasz partner wykonawczy – REESCO, to niszowa firma zajmująca
się
specjalistycznymi
badaniami
technicznymi,
fit-out’em
i remontami. REESCO, z siedzibą w Polsce, to międzynarodowa firma,
która od 2010 roku z sukcesem i konsekwentnie zapewnia Klientom
profesjonalne i niezawodne wsparcie.

We deliver to our Clients full scope of services – from briefing
and concept design, all the way through to turn key construction.
On time. In budget. No exuses.

6

Our construction partner – REESCO, is a niche company providing
specialist technical due diligence, fit-out and renovation. Based
in Poland, REESCO is an international company that has been
successfully and consistently providing Clients with professional
and dependable support since 2010.

USŁUGI PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY
POST CONSTRUCTION SERVICES
objęcie obsługą zleconych przez Klienta

3
1

zagadnień po zakończeniu budowy

4

– program gwarancyjny
ILIARD i REESCO
Client’s delegation of post-contract
issues – ILIARD and REESCO

2

BREFING
zdefiniowanie potrzeb
w brief’ie projektowym
defining needs in an
executive project brief

PROJEKT KONCEPCYJNY
CONCEPT DESIGN
od pomysłu do pełnej
prezentacji koncepcyjnej;
zarządzanie zmianami, analiza operacji
i/lub rozwiązań hotelowych
from idea to full concept
presentation; change managment,
operations and/or hotel
solutions analysis

24

guarantee programme

PEŁNA
DOKUMENTACJA
POJEKTOWA
FULL DESIGN

5

od pierwszych aranżacji,

BUDOWA
CONSTRUCTION

przez koncepcję, po project

różne poziomy zaangażowania Klienta

wykonawczy

w process, w oparciu o trzy wzajemnie

from space plan,

wykluczające się ścieżki zaopatrzenia

through concept,

different levels of Client’s engagement

to execution design

in the process, based on three mutually
exclusive procurement routes

PRZEKAZANIE KLIENTOWI
DEPLOY TO CLIENT
przekazanie powierzchni
i statusu użytkowego
handover of the space
and in-use status
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Chcemy dostarczać gościom
wybitnych doświadczeń,
które będą chcieli po
wielokroć powtarzać.
We aspire to deliver
outstanding experiences that
consumers want to repeat.
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PROJEKTY
OUR
PROJECTS

Lobby, Hotel Radisson Blu, Kolonia, DE
Lobby, Hotel Radisson Blu, Cologne, DE
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GWIAZDA MORZA
WŁADYSŁAWOWO, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT WNĘTRZ
PROJECT MANAGEMENT
ARCHITECTURE DESIGN
INTERIOR DESIGN
PROJECT MANAGMENT

Pracując nad projektem Gwiazdy Morza staraliśmy
się nie popaść w rutynę i nie proponować rozwiązań,
które mogłyby być zbyt łatwo przypisane do jakiegoś
konkretnego stylu czy wzornictwa. Celem nadrzędnym
było dla nas to, aby każdy gość hotelowy mógł znaleźć
w hotelu miejsce i przestrzeń odpowiednią do potrzeby
chwili – zależnie od pory dnia, aury na zewnątrz,
chęci bycia w gronie znajomych, z rodziną lub relaksu
w samotności.

While working on this project we tried not to give in
to the routine and create solutions, which would be
too representative of a certain style or design. Our
main aim was to form a hotel, where each guest could
find their own space, whcih would perfectly fit to the
given situation- depending on the time of the day, the
environment created from the outside and whether one
prefers to be alone or with a group of friends.

Lobby wejściowe i lobby bar, Hotel Gwiazda Morza Władysławowo, PL
Entrance and bar lobby, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Przestrzeń kolejnych wnętrz płynnie się ze sobą łączy, zarówno funkcjonalnie jak
i stylistycznie, co w połączeniu z dużą różnorodnością mebli i innych elementów
wyposażenia daje poczucie swobody i komfortu. Chcieliśmy, by przyroda i jej
interpretacja we wnętrzach stanowiły spójną całość, przenosząc jednocześnie
nieformalny, swobodny charakter nadmorskiej okolicy do środka tego
wyjątkowego obiektu.

The spaces of respective rooms are connected with each other and create
smooth transitions according to both the design and functional aspects, which
together with the vast variety of furniture allows for comfort and freedom.
We wanted to make the surrounding nature and its interpretation in the interior
become one entity, which would bring the informal character of this seaside area
into this unique building.

Pokój hotelowy, Hotel Gwaizda Morza, Władysławowo, PL
Guest room, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Pokój hotelowy, Hotel Gwaizda Morza, Władysławowo, PL
Guest room, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Restauracja, Hotel Gwaizda Morza, Władysławowo, PL
Restauranta, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Materiały oraz tektonika elewacji nawiązują do charakterystycznego nad polskim
morzem sosnowego lasu. Za nieregularnym układem paneli kryją się przestronne
balkony i tarasy, w tym przestronny 200-metrowy, ogólnodostępny taras na
najwyższej kondygnacji.
Tarasy zostały zaprojektowane tak by każdy gość znalazł coś dla siebie, dla
jednych przygotowaliśmy wygodne kanapy a inn będą mogli relaksować się
w wannach jacuzi podziwiając zachody słońca.

Materials and the look of the facade relate to the pinewood forests which are
characteristics of the area. The balconies and terraces are hidden underneath the
irregular pattern of the panels. This includes a vast, 200 metre rooftop terrace,
which is available on the top storey.
The terraces have been designed so that each guest finds something for
themselves, for some we have prepared comfortable couches and others will be
able to relax in jacuzi bathtubs while enjoying the sunset.

Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo PL
Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Taras, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo PL
Terrace, Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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Hotel Gwaizda Morza, Władysławowo, PL
Hotel Gwiazda Morza, Władysławowo, PL
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RADISSON RED & RADISSON
HEATHROW AIRPORT, UK
RENOWACJA I REBRANDING
RENOVATION & REBRANDING
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Radisson Red Heathrow zlokalizowany jest blisko lotniska
London Heathrow Airport, posiada w swojej ofercie 258
komfortowych i stylowych pokoi oraz 8 apartamentów,
dwie restauracje, bary, strefę konferencyjną, mogącą
pomieścić ponad 700 gości oraz centrum fitness wraz
z basenem. Marka Rdisson Red to ekskluzywne hotele
kładące nacisk na nowoczesny design i technologię.
W projekcie musieliśmy się zmierzyć z konwersją
hotelu Park Inn w 2 marki - Radisson i Radisson RED,
a naszym zadaniem było połączenie estetyki tych
dwóch konceptów w spójną całość w przestrzeniach
ogólnodostępnych. Zajmowaliśmy się projektem części
wspólnych, tj strefy wejścia, recepcji, lobby, baru oraz
restauracji znajdującej na 2 poziomach parteru, a także
dwiema odrębnymi strefami konferencyjnymi wraz
z przynależną komunikacją.

Radisson Red Heathrow is located close to London
Heathrow Airport and offers 258 comfortable and
stylish rooms, 8 apartments, two restaurants, bars,
a conference area that can seat over 700 guests
and fitness center with swimming pool. The Radisson
Red brand is exclusive hotels with an emphasis on
modern design and technology. In this project, we had
to face rebrending of the Park Inn hotel in two brands
- Radisson and Radisson RED, and our task was to
combine the aesthetics of these two concepts into
a compatible whole in a public spaces. We dealt with
design of common areas, as an entrance, reception,
lobby, bar and restaurant located on two levels of the
ground floor, as well as two separate conference rooms
with associated communication.
40

Lobby wejściowe, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK
Entrance lobby, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK
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Restauracja, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK
Restaurant, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK

Projekt czerpie z głównych założeń marki Radisson RED
- odważna kolorystyka, mocne akcenty, klimatyczne
oświetlenie; wnętrza casual’owe i lifestyle’owe z nutą
elegancji.

Project based on the main foundation of the Radisson
RED brand - bold colors, strong accents, atmospheric
lighting; casual and lifestyle interiors with a hint of
elegance.

Restauracja, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK
Restaurant, Hotel Radisson Red, Heathrow, UK
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Jesteśmy uprzejmi, bystrzy
dobrzy w tym co robimy.
Nigdy nie pozwalamy
sobie na odpoczynek, póki
nie osiągniemy celów
wyznaczonych nam przez
naszych Klientów.

We are kind, smart, good at
what we do. We never allow
ourselves to rest until we
achieve the goals set for us
by our clients.
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RADISSON COLLECTION
WARSAW, PL
RENOWACJA I REBRANDING
RENOVATION & REBRANDING
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Założeniem projektu i ważnym aspektem dla inwestora
było przede wszystkim odnowienie wnętrz hotelu
tak, aby odpowiadały współczesnym standardom
i wymaganiom gości, a także były zgodne z założeniami
marki Radisson. W zakres projektu wchodziły pokoje
oraz korytarze hotelowe i przestrzenie ogólnodostępne
parteru – recepcja, lobby, bar, towarzyszące mu
restauracje oraz restauracja śniadaniowa. Hotel został
przemianowany z marki Blu do Collection i dołączył do
portfolio najlepszych hoteli sieci Radisson.

The assumption of the project and an important aspect
for the investor was, above all, the renewal of the
hotel’s interior so that it would meet modern standards
and requirements of guests and were in line with the
Radisson brand. The scope of the project included
rooms as well as hotel public areas - reception, lobby,
bar, fine dining restaurant and breakfast restaurant.
The hotel was upgreated from Blu to Collection and
joined group of the best hotels by Radisson.

Lobby Bar, Hotel Radisson Collection, Warszawa, PL
Lobby bar, Hotel Radisson Collection, Warsaw, PL
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Jednym z kluczowych elementów projektu, który ma zachwycać tuż po
przekroczeniu progu hotelu, jest dekoracyjna ażurowa ściana, sięgająca od
posadzki parteru, aż do sufitu kolejnego piętra. W rozległym lobby hotelowym
dominują jasne kolory posadzek i ścian, które są przełamywane czernią stali,
ciepłem drewna oraz odcieniami koloru niebieskiego, występującego na
tapicerkach części mebli.

One of the key elements of the project, which is to delight just after crossing
the hotel’s threshold, is a decorative openwork wall, extending from the floor
of the ground floor to the ceiling of the next floor. The vast hotel lobby is
dominated by bright colors of floors and walls, which are broken with black
steel, wood warmth and shades of blue, appearing on the upholstery of
furniture parts.

Lobby wejściowe Hotel Radisson Collection, Warszawa, PL
Entrance lobby, Hotel Radisson Collection, Warsow, PL
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Lobby Bar, Hotel Radisson Collection, Warszawa, PL
Lobby bar, Hotel Radisson Collection, Warsow, PL
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Ważną rolę pełnią szlachetne materiały – wzory naturalnego kamienia,
pojawiające się na ścianach i blatach najważniejszych mebli, mosiężne detale
podkreślające elegancję czy dekoracyjne tafle szkieł i barwionych luster. Pokoje
i łazienki hotelowe są eleganckie i ponadczasowe – we wnętrzach dominują wzory
białych i czarnych kamieni, struktury drewna i odcienie szarości. Ciepła dodają
miękkie, welurowe tapicerki wezgłowi oraz krzeseł, a także nastrojowe oświetlenie
pomieszczeń. Klimatu dopełniają czarne elementy meblowe i dekoracyjne.

An important role will fill noble materials - natural stone patterns, appearing on
the walls and tops of furniture, brass details highlighting elegance or decorative
panes of glasses and colored gloss. The rooms and bathrooms are elegant and
timeless - the interiors are dominated by patterns of white and gray stones.
Warm, soft velor upholstery of the headboard and chairs, as well as mood lighting
of the rooms. The climate is complemented by black furniture and decorative
elements.

Pokój hotelowy, Hotel Radisson Collection, Warszawa, PL
Guest room, Hotel, Radisson Collection, Warsaw, PL
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Pokój Łazienka, Hotel Radisson Collection, Warszawa, PL
Guest room bathroom, Hotel, Radisson Collection, Warsaw, PL
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BRISTOL TRADITION AND
LUXURY
RZESZÓW, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
CONSTRUCTION MANAGMENT
INTERIOR DESIGN
CONTRUCTION MANAGMENT

Elegancki 5-gwiazdkowy hotel inspirowany lokalną
kulturą rzeszowszczyzny. Niemal każdy z 80 pokoi, wraz
z wyposażeniem, został indywidualnie zaprojektowany.
Restauracja z otwartą kuchnią, imponująca sala balowa,
lobby sushi bar, stary browar rzeszowski i kasyno.

Elegant 5 stars hotel inspired by local culture. Nearly
each of the 80 rooms, including the equipment, was
individually designed. Restaurant with an open kitchen,
impressive ball room, lobby sushi bar, brewery and
casino.

Pokój hotelowy, Bristol Hotel, Rzeszów, PL
Guest room, Bristol Hotel, Rzeszów, PL
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Pokój hotelowy, Bristol Hotel, Rzeszów, PL
Guest room, Bristol Hotel, Rzeszów, PL

Pokoje wykończone są naturalnymi materiałami, jak drewno, kamień, czy skóra.
Łazienki są przeszklone do wnętrz pokoi, powiększając optycznie ich powierzchnię.
Większość mebli została zaprojektowana przez nas specjalnie dla potrzeb tej
realizacji.

The room finishings are done with natural materials such as wood, stone or
leather. The bathrooms open up to the room by the means of a glass door, which
creates the illusion of a bigger space. Most of the furniture was designed by our
company for the purpose of this project.

Pokój hotelowy, Bristol Hotel, Rzeszów, PL
Guest room, Bristol Hotel, Rzeszów, PL
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RADISSON RED
WARSAW, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Hotel będzie znajdować się w 140 metrowym wieżowcu
Liberty Tower na Warszawskiej Woli. Bedzie się on
wyrózniać odważnymi wnętrzami nawiązaniami do
historii stolicy. W ofercie hotelu znajdzie się 267 pokoi,
restaurację, bar, siłownię a także przestrzeń eventowa
o powierzchni 820m2. W zakresie naszej pracy było
przygotowanie kompletnego projektu wnętrz dla
wszystkich stref hotelowych.

Hotel will be located in the 140-meter Liberty Tower
in Warsaw’s Wola district. It will stand out with bold
interiors and references to the capital’s history. Hotel
will offers 267 rooms, a restaurant, bar, gym and
820m2 event space. In the scope of our work was the
preparation of a complete interior design for all hotel
zones.

Recepcja, Hotel Radisson Red, Warszawa, PL
Recepcion, Hotel Radssion Red, Warsaw, PL

56

57

Hotele
Hospitality

Odważne podejście do desing-u to główna cecha
hoteli Radisson Red. Projekt to połączenie mocnych
kolorów, zdecydowanych akcentów i nastrojowego
oświetlenia.

A bold approach to design is the main feature of Radisson
Red hotels. The design is a combination of powerful colors,
strong accents and mood lighting.

Lobby, Hotel Radissona Red, Warszawa, PL
Lobby, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Lobby, Hotel Radissona Red, Warszawa, PL
Lobby, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Pokoje zostały zaprojektowane w czerni i tonacjach
szarości z mocnymi czerownymi akcentami. Dużą
rolę we wnętrzu odgrywa sztuka w postaci obrazów
na ścianach.

Rooms have been designed in black and shades
of gray with strong red accents. Art in the form of
paintings on the walls plays a big role in the interior.

Pokój hotelowy, Hotel Radissona Red, Warszawa, PL
Guest room, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Łazienka pokojowa, Hotel Radissona Red, Warszawa, PL
Guest room bathroom, Hotel Radisson Red, Warsaw, PL
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Jesteśmy młodym
i ambitnym zespołem.
Wyciągamy wnioski,
doskonalimy się
i poszerzamy swoje
umiejętności.

We are young and ambitious
team. We draw conclusions,
we improve and we perfect our
skills.

64

65

Hotele
Hospitality

IBIS STYLES
WARSZAWA, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT WNĘTRZ
ARCHITECTURE DESIGN
INTERIOR DESIGN

Nowy Ibis Styles znajdzie się w warszawskiej dzielnicy
Wawer - dynamicznie się rozwijającej i ciągle
zmieniającej swoje oblicze. Bryła budynku zwrócona
elewacją frontową do linii kolejowej na trasie Warszawa
- Otwock, posiada rytmiczny układ elewacji, której
jednostajność przerywana jest rozedrganym układem
otworów okiennych oraz zmianą tektoniki poprzez
wystawione przed główną linię elewacji pasy z kamienia.
Obiekt posiada 120 pokoi gościnnych, w tym 12 pokoi
rodzinnych. Hotel oferuje gościom zarówno unikatowo
zaprojektowaną restaurację, bar jak i sale spotkań
biznesowych. Motyw przewodni wnętrz - Automobilejest odzwierciedleniem głębokiej, autentycznej pasji
właścicieli budynku.

New Ibis Style hotel located in Warsaw’s district
called Wawer, which dynamically evolves and changes
its character. The building’s front facade faces the
railroad Warsaw-Otwock; it has its continuous rytym
enriched with irregular windows arrangement and stone
tiles, standing out of the line of the facade. The hotel
features 120 comfortably equipped rooms for guests,
including 12 familly rooms. The hotel ofers as well
restaurant, bar and business conference rooms. The
leitmotif of the interiors - Automobile - is a reflection
of the deep, authentic passion of the building owners.

Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warszawa, PL
Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warsaw, PL
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Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warszawa, PL
Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warsaw, PL
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Lobby, Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warszawa, PL
Lobby, Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warsaw, PL

Wnętrza hotelu w myśl ideologii hoteli marki Ibis Styles zaprojektowano jako
unikatowe i podporządkowane motywowi przewodniemu, który dla tego obiektu
odzwierciedla słowo:
„Automobile”. Motywy inspirowane podróżą i klimatem lat 60-tych ubiegłego
wieku towarzyszyć będą gościom hotelu na każdym kroku.

Interiors according to Ibis Styles ideology were desgined as unique and
subordinated to the leitmotiv , which for this facility reflects the word:
„Automobiles”. Theme inspired by car travels and atmosphere of the 60s of the
last century will accompany hotel guests on every step.

Restauracja, Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warszawa, PL
Restaurant, Hotel Ibis Style Warszawa Wawer, Warsaw, PL
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HAMPTON BY HILTON
KRAKÓW AIRPORT, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT WNĘTRZ
CONSTRUCTION MANAGEMENT
ARCHITECTURE DESIGN
INTERIOR DESIGN
CONSTRUCTION MANAGMENT

3-gwiazdkowy Hotel Hampton by Hilton Kraków Airport
położony jest w pobliżu międzynarodowego portu
lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie. Obiekt został
zaprojektowany jako przyjazny zarówno dla gości
biznesowych, jak i rodzin podróżujących z dziećmi.
Pokoje hotelowe zostały zaprojektowane z myślą
o zróżnicowanej grupie odbiorców. Znajdziemy tam 173
komfortowo wyposażone pokoje gościnne, uzupełnione
o restaurację oraz bar.

The 3-star Hotel Hampton by Hilton Krakow Airport
is situated near the international John Paul II airport
in Krakow. It has been designed as a facility that will
be attractive to both business guests and families
travelling with children. The hotel rooms and common
areas are designed with a diversified target group in
mind. The hotel features 173 comfortably equipped
rooms for guests, with a restaurant and a bar.

Hotel Hampton by Hilton Kraków Airport, Balice, PL
Hotel Hampton by Hilton Karków Airport, Balice, PL
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Wnętrza hotelu Hampton by Hilton zostały zaprojektowane
zgodnie ze standardem sieci. Kolorowe i tętniące życiem
otwarte przestrzenie zapraszają do odpoczynku i relaksu
ale też doskonale nadają się do pracy.

The interiors of the Hampton by Hilton hotel have been
designed in accordance with the brand standard. Colorful
and vibrant open spaces invite to rest and relax as well are
perfect for work.

Lobby, Hotel Hampton by Hilton Kraków Airport, Balice, PL
Lobby, Hotel Hampton by Hilton Karków Airport, Balice, PL
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Lobby, Hotel Hampton by Hilton Kraków Airport, Balice, PL
Lobby, Hotel Hampton by Hilton Karków Airport, Balice, PL
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RADISSON BLU
PRAGUE, CZ
RENOWACJA I REBRANDING
RENOVATION & REBRANDING
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Rewitalizacja zabytkowego budynku z epoki Art
Nouveau, w którym znajduje się obiekt, zmieniła jego
wnętrza w luksusową przestrzeń o wysmakowanym
stylu. Hotel Radisson Blu w Pradze w nowym
kształcie składa się ze 160 pokoi i apartamentów. Ich
uzupełnieniem są przestrzenie wspólne (jak restauracja,
bar czy lobby), nowoczesna strefa fitness i centrum
konferencyjne dla 150 gości. Efekt końcowy projektu
jest mieszanką klasycznych elementów, takich jak
gzymsy, sztukaterie i parkiety, którym akompaniują
elegancka paleta kolorów i ekskluzywne materiały –
a wszystko to w nowoczesnej interpretacji.

The revitalization of a historic building from the
Art Nouveau era in which the building is located
has changed its interior into a luxurious space with
a sophisticated style. The new Radisson Blu Hotel
in Prague consists of 160 rooms and suites. They
are complemented by common spaces (such as
a restaurant, bar or lobby), a modern fitness area and
a conference center for 150 guests. Its distinctive
features are the dark blue, sea color of the walls
and upholstery combined with shades of gray, dark
wood elements and furniture with marble and leather
finishes. The final effect of the design is a mix of classic
elements such as cornices, stucco and parquet floors,
which are accompanied by an elegant color palette and
exclusive materials - all in a modern interpretation.

Recepcja, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Reception, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ
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Restauracja, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Restauracja, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ

Całość hotelu stanowią cztery połączone ze sobą budynki.
Parter wymagał totalnej rewolucji. Został zaproponowany nowy
układ aby stworzyć dobrze funkcjonującą i wygodna strefę
ogólnodostępną.

The whole hotel consists of four connected buildings. The ground
floor required a total revolution. A new layout has been proposed
to create a well-functioning and comfortable public area

Bar, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Bar, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ
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Sala konferencyjna, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Conference room, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ
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Styl wykończenia pokoi cechuje ciemnoniebieski, morski kolor
ścian i tapicerek połączony z odcieniami szarości, elementami
z ciemnego drewna oraz meblami z marmurowymi i skórzanymi
wykończeniami.

The style of the rooms characterize in dark blue, sea color of
the walls and upholstery combined with shades of gray, dark
wood elements and furniture with marble and leather finishes.

Pokój hotelowy, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Guest room, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ
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Pokój hotelowy, Hotel Radisson Blu, Praga, CZ
Guest room, Hotel Radisson Blu, Prague, CZ
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Nasza wiedza predysponuje
nas do skutecznej
realizacji projektów dla
sieci hotelowych jak
i indywidualnych Klientów.
Our knowledge predestines us to
efficiently implement projects for
international hotel chains as-well as
for private Clients.
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COURTYARD BY MARRIOTT
KATOWICE, PL
RENOWACJA I REBRANDING
RENOVATION & REBRANDING
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT WNĘTRZ
ARCHITECTURE DESIGN
INTERIOR DESIGN

W samym centrum Katowic, na przeciwko Hali
Widowiskowo-Sportowej Spodek, w najwyższym
istniejącym budynku Altus powstał nowoczesny hotel
4-gwiazdkowy o charakterze biznesowym Courtyard
by Marriott. Jego atutem są przestronne sale
konferencyjne oraz 600m2 restauracja zlokalizowana
na 27 kondygnacji budynku - z wysokości ponad 100m
rozciąga się niezwykła panorama 360o na cały Górny
Śląsk.

At the very centre of Katowice, opposite the Spodek
Show and Sports Centre, in the highest existing building
called Altus, a modern 4-stars business Courtyard by
Marriott Hotel has been opened. Its advantages are
spacious conference rooms and a 600m2 restaurant
located on 27 floors of the building - from an altitude of
over 100m there is an amazing 360o panorama of the
whole of Upper Silesia.

Lobby sal konferencyjnych, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Conference room lobby, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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Sky Bar, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Sky Bar, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL

Design opiera się na naturalnych materiałach m.in. na fornirze orzecha
amerykańskiego oraz na nietuzinkowym doborze wyposażenia, które jeszcze
bardziej podkreślają prestiż hotelu. Zastosowana kolorystyka szarości i błękitów
nadaje wnętrzom świeżości i lekkości.

The design is based on natural materials, such as the American walnut
veneer, and the original selection of fixtures which additionally highlight the
prestigiouscharacter of the hotel. The grey and blues colours that have been used

Sky Bar, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Sky Bar, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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Do dyspozycji gości jest 151 pokoi hotelowych, 7 sal konferencyjnych z foyer oraz
pomieszczeniem boardroom gdzie można organizować różnorodne spotkania
biznesowe. Na 27 piętrze na gości czeka niesamowita panorama Katowic oraz
wnętrze z otwartą kuchnią gdzie można zjeść śniadanie, a wieczorem zrelaksować
w strefie coctail&lounge bar.

Guests are offered 151 hotel rooms, 7 conference rooms with a foyer and the
boardroom for a variety of business meetings. On the 27th floor the guests can
enjoy an amazing panoramic view of Katowice as well as an area with the open
kitchen where they can have breakfast and later, in the evening, chill out in the
cocktail &lounge bar zone.

Lobby sal konferencyjnych, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Conference room lobby, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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Lobby sal konferencyjnych, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Conference room lobby, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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Recepcja, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Recepcion, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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We wnętrzach hotelowych dominują charakterystyczne
dla marki Courtyard by Marriott stonowane kolory z palety
błękitów, zieleni, szarości i czerni zestawione z naturalnymi
materiałami.

The hotel interiors are dominated by subdued colors from the
palette of blues, greens, gray and black combined with natural

Pokój hotelowy, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Guest room, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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Pokój hotelowy, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
Guest room, Hotel Courtyard by Marriott, Katowice, PL
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IBIS STYLES SANTORINI
KRAKÓW, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

3 - gwiazdkowy Hotel Ibis Styles Santorini w Krakowie
położony przy ulicy Bulwarowej 35. Wnetrza hotelu
inspirowane są tajemniczym ogrodem i znajdującą się
nieopodal budynku krakowską Aleją Róż. Celem projektu
było stworzenie hotelu zgodnie z marką, która kładzie
nacisk na akcenty i motywy przewodnie. Właśnie
dlatego na tamat wiodący we wnętrzu wybraliśmy róże
oraz inspiracje nawiązujące do tajemniczego ogrodu.
W hotelowych wnętrza goście znajdą oryginalne
motywy, które powstały z połączenia elementów
o
charakterze
roślinnym
oraz
nowoczesnych
geometrycznych kształtów. Tajemniczości dodają
motywy takie jak klucze czy klatki z ptakami.

3 - stars Hotel Ibis Styles Santorini in Krakow located at
35 Bulwarowa St. The interiors of the hotel are inspired
by a secret garden and nearby Krakow Avenue of Roses.
The aim of the project was to create a hotel in line with
the brand, which emphasizes accents and themes.
That why we chose roses and inspirations referring to
a secret garden on a theme in the interior.
In the hotel interiors, guests will find original motifs that
were created from a combination of floral elements
and modern geometric shapes. Mysteries are added by
motifs such as keys or bird cages.

Restauracja, Hotel Ibis Style Santorini, Kraków, PL
Restauration, Hotel Ibis Style Santorini. Cracow, PL
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Restauracja, Hotel Ibis Style Santorini, Kraków, PL
Restauration, Hotel Ibis Style Santorini. Cracow, PL

Wnętrze restauracji jawi się niczym tajemniczy
ogród pełen kwiatów i pnących się po ścianach
roślin.

The interior of the restaurant appears as a secret garden full
of flowers and plants climbing up the walls.

Restauracja, Hotel Ibis Style Santorini, Kraków, PL
Restauration, Hotel Ibis Style Santorini. Cracow, PL
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W pokojach, każdy poczuje się jak w bajce.
Elementy zaczerpnięte z Tajemniczego Ogrodu
zapewnią magiczną i romantyczną atmosferę.

In the rooms, everyone will feel like a fairy tale. Elements
taken from the Secret Garden will provide a magical and
romantic atmosphere.

Pokój hotelowy, Hotel Ibis Style Santorini, Kraków, PL
Guest room, Hotel Ibis Style Santorini. Cracow, PL
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Pokój hotelowy, Hotel Ibis Style Santorini, Kraków, PL
Guest room, Hotel Ibis Style Santorini. Cracow, PL
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RADISSON BLU
SOPOT PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Projektując wnętrza nadmorskiego obiektu motyw
przewodni właściwie nasuwa się sam. Trudno odciąć
się od bogatego źródła inspiracji, jakim jest morze.
Radisson Blu w Sopocie to hotel o charakterze
biznesowym,
położony
pomiędzy
piaszczystym
wybrzeżem, a sopockimi błoniami, odsunięty od
turystycznego centrum kurortu. Celem projektu wnętrz
było stworzenie przestrzeni dla klienta biznesowego
oraz podkreślenie wyjątkowej lokalizacji obiektu.
Postawiliśmy tym samym na niecodzienne, kontrastowe
połączenia.

While designing the interior of a seaside facility, the
leitmotif actually comes to its own. It is difficult to cut
off from the rich source of inspiration, which the sea
is. Radisson Blu in Sopot is a business hotel located
between the sandy coast and the Sopot meadows,
removed from the tourist center of the resort. The
purpose of the interior design was to create a space for
a business customer and highlight the unique location
of the facility. Thus, we focused on unusual, contrasting
connections.

Recepcja, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
Recepcion, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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Łączymy styl formalny ze swobodnym. Momentami
granice się zacierają, co sprawia, że hotel może
być idealnym miejscem na wystawne przyjęcie, czy
konferencję, przy czym goście wakacyjni również
poczują się w nim dobrze.

We combine formal and casual style. Sometimes
the borders blur, which makes the hotel an ideal
place for a lavish party or conference, while holiday
guests will also feel good in it.

Restauracja, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
Restauration, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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Restauracja, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
Restauration, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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Staraliśmy się zbudować wnętrza, które będą się
kojarzyć z wybrzeżem, które będą lekkie, świeże,
wakacyjne i jednocześnie eleganckie.

We have tried to build interiors that will be
associated with the coast, which will be light, fresh,
holiday and at the same time elegant.

Lobby, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
Lobby, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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Bar i ściana wina, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
Bar and wine store, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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SPA, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
SPA, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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W trakcie procesu projektowego poszukiwaliśmy niebanalnych detali, struktur,
faktur oraz wzorów mających za zadanie podkreślić nasze założenia. Zarówno
kolorystyka, jak i wiele elementów wykończenia wnętrz były inspirowane naturą
– piaskiem, morską wodą, materiałami przepalonymi słońcem, wysuszonymi
nadmorskim wiatrem.

During the design process, we were looking for original details, structures,
textures and patterns to highlight our assumptions. Both the colors and many
interior elements were inspired by nature - sand, sea water, sunburnt materials,
dried by the seaside wind.

SPA strefa wypoczynkowa, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
SPA lounge area, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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SPA, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
SPA, Hotel Radisson Blu, Sopot, PL
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Projekt zaczynamy od
szczegółowego audytu
potrzeb i zamierzeń naszych
Klientów – identyfikujemy
się z wyznaczonymi nam
przez Klientów celami.
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We start with a detailed audit of the
needs and intentions our Customers
have and we identify with the goals
that the Customers have set for us.
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RADISSON BLU

BASEL, CH
RENOWACJA
RENOVATION

PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Hotelu Radisson Blu w Bazylei oferuje swoim gościom
206 pokoi i apartamentów oraz przestrzenie wspólne,
takie jak centrum konferencyjne czy hotelową
restaurację. Sercem hotelu jest przestronne, stylowe
lobby, które płynnie prowadzi do kolejnych części
obiektu. Wspólnie z inwestorem postawiliśmy na
dyskretną elegancję, a do wykonania mebli i dodatków
użyliśmy naturalnych materiałów – drewna, skór,
szkła. Ważnym elementem wystroju jest oświetlenie,
inspirowane tradycją modernistyczną, a także sztuka,
która przykuwa oko niemal na każdym kroku. Generalny
remont hotelu zakończył się jego ponownym otwarciem
w listopadzie 2019r.

Radisson Blu Hotel in Basel, Switzerland offers to its
guessts 206 hotel rooms and suites as well as common
areas, such as conference center and hotel restaurant.
The beating heart of the facility is a spacious and
stylish lobby, leading smoothly to other parts of the
complex. Together with the investor we had opted
for subtle elegance, which reflects in the choice of
natural materials, such as wood, glass and leather. An
important element of the interior design is lightning,
and most of the lamps are inspired by modernism.
Another engaging element in the omnipresent and eyecatching art. A total makeover of the hotel was finished
just before its reopening in November 2019.

Lobby wejściowe, Hotel Radisson Blu, Bazylea, CH
Entrance Lobby, HotelRadisson Blu, Basel, CH
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Reastauracja, Hotel Radisson Blu, Bazylea, CH
Restaurant, Hotel Radisson Blu, Basel, CH

Ciepłe odcienie beżu, brązów i szarości, duże
powierzchnie wykończone drewnem, ciepłe
oświetlenie dominują we wnętrzach części
wspólnych.

Warm shades of beige, brown and gray, large
surfaces finished with wood, warm lighting dominate
the interiors of the common areas

Reastauracja, Hotel Radisson Blu, Bazylea, CH
Restaurant, Hotel Radisson Blu, Basel, CH
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Pokoje wyróżnia ekskluzywny, współczesny wystrój
wnętrz - prostota i minimalizm z dużymi, mocnymi
grafikami jako akcentami.

Rooms are distinguished by an exclusive,
contemporary interior design - simplicity and
minimalism with large, strong graphics as accents.

Łazienka pokojowa, Hotel Radisson Blu, Bazylea, CH
Guest room bathroom, Hotel Radisson Blu, Basel, CH
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Pokój hotelowy, Hotel Radisson Blu, Bazylea, CH
Guest room, Hotel Radisson Blu, Basel, CH
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„Y”
MIĘDZYZDROJE, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN
Wnętrza hotelu inspirowane są wnętrzami polskich
transatlantyków MS Piłsudski i MS Batory - eleganckie,
komfortowe, luksusowe. Głównym motywem wizualnym,
pojawiającym się we wszystkich strefach hotelu są
mocne geometryczne wzory.

The hotel interiors are inspired by the interiors of
Polish liners MS Piłsudski and MS Batory - elegant,
comfortable, luxurious. The main visual motif that
appears in all areas of the hotel are strong geometric
patterns.

Recepcja, Hotel butikowy, Międzyzdroje, PL
Recepcja, Boutique hotel, Międzyzdroje, PL
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Restauracja, Hotel butikowy, Międzyzdroje, PL
Restaurant, Boutique hotel, Międzyzdroje, PL
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Mocne, wyraziste kolory oraz wzory to elementy charakterystyczne dla
wystroju wnętrz. Kolorem dominującym we wnętrzu jest niebieski z całą
paletą jego odcieni, całości dopełniają kolory białe, szare, grafitowe.

Strong, expressive colors and patterns are characteristic elements of
interior design.The main color in the interior is blue with the whole palette of its shades, complete with white, gray and graphite colors.

Łazienka pokojowa, Hotel butikowy, Międzyzdroje, PL
Guest room bathroom, Boutique hotel, Międzyzdroje, PL

124

Pokój hotelowy, Hotel butikowy, Międzyzdroje, PL
Guest room, Boutique hotel, Międzyzdroje, PL
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PENSJONAT KOŚCIELISKA
ZAKOPANE, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Kameralny, elegancki pensjonat z widokiem na Giewont. Wnętrza, zainspirowane naturą oraz zakopiańską
tradycją łączą w sobie naturalne, szlachetne materiały
ze współczesnymi elementami wystroju. Jasne, szczotkowane drewno kontrastuje z kamieniem, klasycznymi
kaflami kominkowymi oraz palonym drewnem. Całość
uzupełniają wzorzyste tkaniny, surowe dodatki i mosiężne detale.

A cosy and elegant guest house which overlooks
Giewont. The interiors, inspired by nature and the
tradition of Zakopane, combine the natural precious
materials and the modern design elements. Light
brushed wood contrasts the stone, classic fireplace tiles
and burnt wood. Patterned fabrics, stark accessories
and brass details complete the whole effect.

Pokój hotelowy, Pensjonat Kościeliska, Zakopane, PL
Guest room, Guesthouse Kościeliska, Zakopane, PL
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Góralska surowość z nowoczesną elegancją cechują wnętrza
pensjonatu. Całości dopełniają dodatki regionalne jak lampa
w formie poroża, wanna niczym drewniana beczka czy
drewniane rzeźby.

Crude mountain aspect with modern elegance characterize
the interior of the Guest house. The whole look is
complemented by regional additions like a lamp in the form of
an antler, a bathtub like a wooden barrel or wooden sculptures.

Pokój hotelowy, Pensjonat Kościeliska, Zakopane, PL
Guest room, Guesthouse Kościeliska, Zakopane, PL
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Łazienka pokojowa, Pensjonat Kościeliska, Zakopane, PL
Guest room bathroom, Guesthouse Kościeliska, Zakopane, PL
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Pokój hotelowy, Pensjonat Kościeliska, Zakopane, PL
Guest room, Guesthouse Kościeliska, Zakopane, PL
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TRZĘSACZ RESORT
TRZĘSACZ, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
ARCHITECTURE DESIGN

Hotel 4* zlokalizowany w jednej z nadmorskich
miejscowości, z niemal bezpośrednim dostępem do
morza. Z uwagi na usytuowanie, ważnym wątkiem
projektowym był ścisły związek wnętrza z otoczeniem
hotelu, przyrodą i klimatem miejsca. Bryła hotelu
została ukształtowana z poszanowaniem ducha miejsca
oraz z nawiązaniem do sąsiadujących tradycyjnych
ceglanych zabudowań gospodarczych założenia
połaciowego porzez cegłę na elewacji. Wnętrze założenia
wypełnia wielofunkcyjny dziedziniec, który skupia
w sobie codzienne życie użytkowników hotelu. W hotelu
znajduje się 156 pokoi gościnnych w standardzie basic
oraz podwyższonym. Funkcję uzupełniającą pełni
rozbudowana część konferencyjna.

4* hotel is located in one of the seaside towns with
nearly direct access to the sea. Due to the site’s aspects
it was extremely important to create a bond between
interior, exterior and nature. The shape of the building
was designed with respect to the genius loci - spirit of
the place, that means using materials such as bricks in
the same way as in the old farm/production buildings.
The inside is ment to be an open multifunctional
courtyard, which serves the residents of the hotel. 156
hotel rooms are placed in basic and extended standard.
Conference center is an additional part of the building,
placed on the groundfloor.

Centrum hotelowo - rekreacyjne, Trzęsacz, PL
Hotel and recreation center, Trzęsacz, PL

132

133

Hotele
Hospitality

Centrum hotelowo - rekreacyjne, Trzęsacz, PL
Hotel and recreation center, Trzęsacz, PL
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Hotel w Trzęsaczu to tradycyjna forma i tradycyjny materiał
przełożone na nowoczesny język, we współczesny sposób
nawiązujące do otoczenia.

The hotel in Trzęsacz is all about traditional architecture shape
and traditional bricks translated to modern language directly
connecting to the environment and nature.

Centrum hotelowo - rekreacyjne, Trzęsacz, PL
Hotel and recreation center, Trzęsacz, PL
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Chcemy stanowić biznesową
wartość dodaną do każdego
projektu. Nie pozostawiamy
pytań bez odpowiedzi.
Nie pozostawiamy
problemów bez rozwiązania.
We want to be a business
value added to each project.
We do not leave questions
unanswered. We do not leave
problems unsolved.
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RADISSON BLU
COLOGNE, DE
RENOWACJA
RENOVATION
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Radisson Blue Cologne jest 4 gwiazdkowym Hotelem
zlokalizowanym zaledwie kilka minut pieszo od
historycznego centrum z oszałamiającym widokiem
na Ren. Obiekt oferuje 393 stylowych i nowoczesnych
pokoi i apartamentów. Przestronne lobby wejściowe
oraz wewnętrzny zielony dziedziniec z barem hotelowym
wysokie są na 10m i zadaszone szklanym dachem
tworząc niezwykłą atmosferę wnętrza.

Radisson Blue Cologne is a 4-star hotel located just
a few minutes walking from the historic center of
Cologne with a stunning view of the Rhine. The property
offers 393 stylish and modern rooms and apartments.
The spacious entrance lobby and the internal green
courtyard with the hotel bar are 10m high and covered
with a glass roof creating an unusual atmosphere of
the interior.

Lobby recepcji i lobby bar, Hotel Radisson Blu, Kolonia, DE
Restaurant and bar lobby, Hotel Radisson Blu Cologne, DE
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Lobby recepcji i lobby bar, Hotel Radisson Blu, Kolonia, DE
Restaurant and bar lobby, Hotel Radisson Blu Cologne, DE

Wnętrza stref ogólnodostępnych to duże i otwarte przestrzenie.
Chcieliśmy pokazać ich skalę i pozwolić gościom na swobodę
i możliwość doświadczania rozległych wnętrz, które łączą klasykę
z duchem wielkiego miasta.

Interiors of public areas are large and open spaces. We wanted
to show their scale and allow guests the freedom and the
opportunity to experience the extensive interiors that combine
the classics with the spirit of the big city

Lobby recepcji i lobby bar, Hotel Radisson Blu, Kolonia, DE
Restaurant and bar lobby, Hotel Radisson Blu Cologne, DE
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Lobby recepcji i lobby bar, Hotel Radisson Blu, Kolonia, DE
Restaurant and bar lobby, Hotel Radisson Blu Cologne, DE
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RADISSON BLU

MILAN, IT

NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Cztero gwiazdkowy hotel zlokalizowany jest w spokojnej
okolicy w Mediolanie. W zakresie naszej pracy było
odnowienie oraz odświeżenie lobby oraz restauracji
śniadaniowej.

Four stars hotel is located in a quiet area of Milan. The
scope of our work was to renew and refresh the lobby
and breakfast restaurant.

Lobby wejściowe, Hotel Radisson Blu, Mediolan, IT
Entrance lobby, Hotel Radisson Blu, Milan, IT
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We wnętrzu dominują jasne kolory posadzek skontrastowane
z ciemnymi kolorami ścian oraz sufitów i elementów
wyposażenia wnętrz, akcenty kolorystyczne stanowią fotele
czy stoliki kawowe. Ważnym elementem jest również ciepłe,
nastrojowe oświetlenie.

The interior is dominated by light colors of floors contrasted with
the dark colors of the walls and ceilings and interior furnishings,
the color accents are armchairs or coffee tables. Warm, mood
lighting is also an important element.

Lobby bar, Hotel Radisson Blu, Mediolan, IT
Lobby bar, Hotel Radisson Blu, Milan, IT
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SIXTY SIX
WARSZAWA, PL
RENOWACJA
RENOVATION
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

4 -gwiazdkoy hotel Sixty Six położony przy Trakcie
Królewskim w Warszawie, przy ul. Nowy Świat, łączy
w sobie tradycję z nowoczesnością. Butikowy hotel
w klasycystycznej w stylu kamienicy, przełamany
świeżym i wyjątkowym designem wzbogacony
artystycznymi grafikami i zdjęciami.

4 - stars - hotel Sixty Six located on the Royal Route in Warsaw, at
Nowy Świat street combines tradition and modernity. A boutique
hotel in a classicist style tenement house, broken by a fresh and
unique design enriched with artistic graphics and photos.

Lobby wejściowe, Hotel butikowy Sixty Six, Warszawa, PL
Entrance lobby, Boutique Hotel Sixty Six, Warsow, PL
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Pokoje hotelowe cechuje styl i elegancja. Do dyspozycji gości
jest 18 kameralnych pokoi, urządzonych w subtelnym, eleganckim
stylu z użyciem najwyższej jakości materiałów.

The hotel rooms are characterized by style and elegance. The hotel has 18
cozy rooms, furnished in a subtle, elegant way using the highest quality
materials.

Pokój hotelowy, Hotel Budikowy Sixty Six, Warszawa, PL
Guest room, Boutique Hotel Sixty Six, Warsow, PL

152

Pokój hotelowy, Hotel Budikowy Sixty Six, Warszawa, PL
Guest room, Boutique Hotel Sixty Six, Warsow, PL
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LIPKI PARK
ZAKOPANE, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Lipki Park to kompleks budynków apartamentowych przy
ulicy Za Strugiem, zlokalizowanych u podnóża Góry Lipki.
Łącząc elementy tradycyjnych podhalańskich chałup
i sztuki ludowej stworzyliśmy projekt wnętrz ciepłych
w odbiorze, tożsamych z charakterem lokalizacji, dodając wnętrzom nie tylko swojskości, ale i oryginalności.

Lipki Park is a complex of apartment buildings at Za
Strugiem Street, located at the foot of Lipki Mountain.
By combining elements of traditional Podhale cottages
and folk art, we have created a design of warm interiors, identical with the character of the location, adding interiors not only homeliness, but also originality.

Lobby wejściowe, Lipki Park, Zakopane, PL
Entrance lobby, Resort Lipki Park, Zakopane, PL
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Fitness, Lipki Park, Zakopane, PL
Fitness, Resort Lipki Park, Zakopane, PL

Pomieszczenia wykończone są naturalnymi materiałami,
jak drewno, kamień, czy skóra. Większość mebli została
zaprojektowana przez nas specjalnie dla potrzeb tej realizacji.

The room finishings are done with natural materials such as
wood, stone or leather. Most of the furniture was designed by our
company for the purpose of this project.

Recepcja, Lipki Park, Zakopane, PL
Reception, Resort Lipki Park, Zakopane, PL
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REZYDENCJA GUBALOWKA
ZAKOPANE, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Naturalne
materiały,
stylizowane
meble
i detale, regionalne wzory - te elementy stanowią
myśl przewodnią projektu wnętrz hotelu. Tapicerki
w odcieniach granatu, niebieskiego oraz magenty
stanowią dopełnienie spokojnej kolorystki pomieszczeń.

Natural materials, stylized furniture and details,
regional patterns - these elements are the keynote of
the hotel’s interior design. Upholsteries in shades of
blue, navy blue and magenta complement the calm
colours of space.

Pokój hotelowy, Rezydencja Gubałówka, Zakopane, PL
Guest room, Residence Gubałówka, Zakopane, PL
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Klimatyczne oświetlenie podkreśla unikatowy charakter wnętrz
i sprzyja odprężeniu jakiego powinien dostarczać pobyt w hotelu
resortowym.

Atmospheric lighting emphasizes the unique character of the
interior and promotes relaxation which sould be provided by
a stay in a resort hotel.

Lobby bar, Rezydencja Gubałówka, Zakopane, PL
Lobby bar, Residence Gubałówka, Zakopane, PL
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Lobby bar, Rezydencja Gubałówka, Zakopane, PL
Lobby bar, Residence Gubałówka, Zakopane, PL
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HOTEL AQUARION
ZAKOPANE, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Hotel Aquarion to elegancki, czterogwiazdkowy obiekt
zlokalizowany przy ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem.
Wnętrza hotelu zaprojektowano w oparciu o inspiracje
zaczerpnięte z natury oraz w nawiązaniu do tradycyjnej
stylistyki.

The Aquarion Hotel is an elegant, four-star hotel located
on Jagiellońska Street in Zakopane. Hotel’s interiors were
designed on the basis of inspiration taken from nature
and in reference to the trafitional style.

Pokój hotelowy, Hotel Aquarion, Zakopane, PL
Guest room, Aquarion Hotel, Zakopane, PL
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Lobby recepcji i lobby bar, Hotel Aquarion, Zakopane, PL
Restaurant and bar lobby, Aquarion Hotel, Zakopane, PL

Zastosowanie wykończeń takich jak okładziny z naturalnego
łupka czy kory wzmacniają górski, regionalny charakter hotelu.
W przestrzeniach ogólnodostępnych postawiono na dominujące
kolory czerni uzupełnione paletą szarości oraz kolorów ziemi.

The use of finishes such as natural slate or bark cladding
enhances the mountain, regional character of the hotel. In public
spaces, the dominant colours of black are complemented by
a palette of a gray and earth colours.

Restauracja, Hotel Aquarion, Zakopane, PL
Restaurant, Aquarion Hotel, Zakopane, PL
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Restauracja, Hotel Aquarion, Zakopane, PL
Restaurant, Aquarion Hotel, Zakopane, PL
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HOTEL SZCZYRK
SZCZYRK, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
PROJEKT WNĘTRZ
ARCHITECTURE DESIGN
INTERIOR DESIGN

Projektowany Kompleks wypoczynkowy składa się z
trzech budynków zlokalizowanych na zboczu z widokiem
na wzgórza Beskidu Żywieckiego w tym na szczyt
Skrzyczne. Budynki ułożone są kaskadowo, dzięki czemu
wpisują się płynnie w otaczający je krajobraz. Taki zabieg
pozwolił również zapewnić otwarcie projektowanych
wnętrz na piękno otaczającej przyrody. Fasada w dużym
zakresie kształtowana poprzez duże szklane otwarcia dla
kontemplowania widoków i chłonięcia atmosfery Beskidu
Żywieckiego.

The planned leisure complex consists of three buildings
located on a slope overlooking the hills of the Żywiec
Beskid, including the Skrzyczne peak. Buildings are
arranged in cascades, thanks to which they fit seamlessly
into the surrounding landscape. Such a procedure also
allowed to open designed interiors to the beauty of the
surrounding nature. The facade is largely shaped by big
glass openings to contemplate views and absorb the
atmosphere of Beskid Żywiecki.

Hotel Szczyrk, Szczyrk, PL
Szczyrk Hotel, Szczyrk, PL
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Taras, Hotel Szczyrk, Szczyrk, PL
Terrace, Szczyrk Hotel, Szczyrk, PL

Forma budynku rozdzielona na dwie odmiennie kształtowane
części mieszczące różne przestrzenie funkcjonalne. Część górna
mieszcząca przestrzenie wspólne - uformowana jako zwarta
bryła ze szkła i płyt betonowych szalowanych z widocznym
rysunkiem drewna, złapanych w ramach ze stalowych profili.
Część dolna mieszcząca pokoje hotelowe, łagodnie wpisująca
się w teren. Szklano-czarna bryła osnuta mgiełką z lameli
kompozytowych o rysunku i w kolorze drewna.

The form of the building is divided into two differently shaped
parts containing different functional spaces. The upper part
containing the common spaces – formed as a compact block of
glass and concret shuttering panels with a visible wood pattern,
caught in frames of steel profiles. The lower part housing hotel
rooms, blends smoothly into the area. A glass and black body
surrounded by a haze of composite lamels with a pattern and
wood colour.

Lobby, Hotel Szczyrk, Szczyrk, PL
Lobby, Szczyrk Hotel, Szczyrk, PL
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Lobby, Hotel Szczyrk, Szczyrk, PL
Lobby, Szczyrk Hotel, Szczyrk, PL
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HOTEL BELMONTE
KRYNICA, PL
NOWA BUDOWA
NEW BUILT
PROJEKT WNĘTRZ
INTERIOR DESIGN

Wnętrza pokoi hotelowych zostały zaprojektowane
w oparciu o elementy tradycyjnej, drewnianej zabudowy
krynickiej i przekonwertowane na współczesny język
architektury wnętrz. Pionowe, drewniane profile,
tworzące ramy ścian oraz poziome panele wezgłowia są
bezpośrednim nawiązaniem do elementów architektury
tradycyjnej.

The interiors of the hotel rooms have been designed on
the basis of elements of traditional, wooden Krynica
architecture and converted into the modern language
of interior design. Vertical wooden profiles forming wall
frames and the horizontal headboard panels are a direct
reference to the elements of traditional architecture.

Pokój hotelowy, Hotel Belmonte, Krynica, PL
Guest room, Belmonte Hotel, Krynica, PL
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Pokój hotelowy, Hotel Belmonte, Krynica, PL
Guest room, Belmonte Hotel, Krynica, PL

Na dekoracyjnym tynku strukturalnym o dość surowej fakturze,
odbito geometryczny wzór oparty o kształt rombu, który
pod rożnymi postaciami i używany na różnych materiałach,
ma stać się wzorem przewodnim wnętrz. Ciepła kolorystyka,
miękkie skóry, tapicerki o różnych strukturach oraz klimatyczne
oświetlenie tworzą przestrzenie dające poczucie komfortu,
relaksu oraz domowości.

A geometric pattern based on a diamond shape was imprinted
on a decorative structural plaster with a rather rough texture,
which in various forms and used on various materials, is to
become the leading pattern of interiors. Warm colours, soft
leathers, upholsteries with various structures and atmospheric
lighting create spaces that give a sense of comfort, relaxation
and home feeling.

Pokój hotelowy, Hotel Belmonte, Krynica, PL
Guest room, Belmonte Hotel, Krynica, PL
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www.iliard.pl
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