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ZJAWISKOWE
WNĘTRZA
SHOWROOMU
zostały
zaprojektowane
przez pracownię
JMW Architekci
w zespole pod
kierunkiem Jakuba
Wiśniewskiego
i Pauli Sak

WIESŁAW
SORDYL

prezes Interstone

STREFA
MULTIMEDIALNA,
tutaj możemy
zobaczyć
kamieniołomy,
z których pochodzą
kamienie

NAJPIĘKNIEJSZE ODMIANY
KAMIENIA, O SZCZEGÓLNYM
RYSUNKU I KOLORYSTYCE,
RZADKO WYSTĘPUJĄCE
W NATURZE, POCHODZĄCE
Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW
ŚWIATA. OTO INTERSTONE.
T E K ST: M AGDA K A Z I M I E RC Z U K

SHOWROOM INTERSTONE
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132,
tel. 48 22 201 15 06,
interstone@interstone.pl,
www.showroomkamienia.pl,
www.interstone.pl

112

dobre wnętrze

GATUNKI KAMIENIA
Patagonia, Alexandrite,
Perfect White, Crema Veneziana,
Alpine White, Perla Santana
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KAMIEŃ
ALEXANDRITE
uzupełniony o fornir
dębowy, lustro,
mosiężny uchwyt,
aksamitny materiał
obiciowy

materiał partnerski

m agia
z nat u ry

irma Interstone otworzyła właśnie
w Warszawie pierwszy, zupełnie niezwykły showroom kamienia naturalnego. Można w nim doświadczyć
magii materiału od setek lat obecnego
w architekturze i wnętrzach. Pomogą w tym
nowoczesne technologie. Wnętrza showroomu
zostały zaprojektowane przez pracownię
JMW Architekci, która kamień naturalny pokazała w nowatorskiej formie. Przestrzeń podzielono na dwie strefy. W pierwszej z nich zaaranżowano miejsce na duży ekran, na którym
wyświetlane są specjalnie opracowane
materiały filmowe z kamieniołomów z całego
świata. W strefie tej podpięta jest także baza
dostępnych od ręki i na zamówienie
w Interstone kamieni. Strefa techniczna to ekspozycja bestsellerów oraz przestrzeń do pracy
dla projektantów i architektów. Miejsce wyposażono w ekspozytory w trzech rozmiarach,
a także podświetlenie przeznaczone dla przeziernych płyt. Showroom jest dostępny dla
architektów i klientów 24 godziny na dobę
siedem dni w tygodniu.

Inauguracja showroomu
kamienia naturalnego to dla
nas przełomowe wydarzenie.
Przez ostatnie lata,
rozwijając firmę Interstone,
poszukiwaliśmy najciekawszych
odmian kamienia
i sprowadzaliśmy je do Polski.
Teraz dysponujemy
inspirującym i pobudzającym
wyobraźnię miejscem,
w którym będziemy mogli
zaprezentować jego możliwości
i potencjał. Projektując
showroom, chcieliśmy
zapewnić architektom i ich
klientom przestrzeń
do twórczej pracy we wnętrzu
na światowym poziomie.

AUTORSKIE
MOODBOARDY
stworzone w oparciu
o gamę kolorystyczną
oraz walory kamieni
naturalnych dostępnych
w showroomie – czarne
drewniane tace stanowią
tło kompozycji
różnorodnych materiałów
stosowanych przez
projektantów z pracowni
JMW Architekci
przy aranżacji wnętrz

1. KAMIENNA
MOZAIKA
z heksagonów
inkrustowanych
mosiężnymi
płaskownikami;
2. Pochodzący
z Sardynii subtelny
marmur Crema
Veneziana; 3. Wycięta
z kamiennego bloku
trójwymiarowa
3
kompozycja

dobre wnętrze
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