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Superhouse

– dom w edycji limitowanej
W Lymington w Wielkiej Brytanii, Magnus Ström, założyciel Ström Architects,
otworzył firmę Superhouse, która stworzy 30 najbardziej wyjątkowych domów,
dla najbardziej zamożnych ludzi na świecie.

Zatoka na
prywatnej wyspie
otula Superhouse
wysokimi skałami,
co daje naturalne
zabezpiecznie,
przy jednoczesnym
zapewnieniu
niesamowitych
widoków na otwarte
morze.

PROJEKT SUPERHOUSE PROPERTY GROUP LTD. MAGNUS STROM ZDJĘCIA THE BOUNDARY, V2COM
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Prywatny 50. metrowy
basen bez krawędzi
z tarasu daje wrażenie
łączenia się z Morzem
Śródziemnym.

Salon i apartamenty
mają bezpośrednie
wyjście na taras
z basenem i częścią
wypoczynkową.

Obok basenu
luksusowo
zaprojektowane
miejsce na ognisko
ze specjalnie
opracowanymi
siedziskami
i wysuwanymi
barkami.
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Spektakularne schody
prowadzą na piętro
do salonu głównego
i czterech mniejszych
apartamentów.
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Dzięki
panoramicznym
oknom
poprowadzonym
przez całą długość
domu, zapewniony
jest stały widok na
otwarte morze.
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Korytarz prowadzący
Na
piętrze tworzy
do sypialni
w
galeryjce,
swego rodzaju
stanowiącej
bufor zachowujący
zabezpieczenie
maksymalne
schodów,
wydzielenie strefy
w
oryginalny
prywatnej.
dosposób
zaaranżowana
sypialni tworzy jest
biblioteczka.
swego rodzaju
bufor zachowujący
maksymalne
wydzielenie strefy
prywatnej.
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Kuchnia może być
otwarta na jadalnię
lub całkowicie
zamknięta dzięki
ekranom, które można
ukryć w podłodze.

Mniejsze
apartamenty,
usytuowane na
piętrze mają jeszcze
lepszy widok oraz
bezpośrednie zejście
do stref rekreacyjnych.

Superhouse nie jest zwykłą inwestycją, 					
					
ale odzwierciedleniem stylu życia.
,

Inspiracja dla koncepcji Superhouse pojawiła się po raz pierwszy,
gdy Ström pracował obok znanego na całym świecie architekta super
jachtów Eda Duboisa. Zaczął się wtedy zastanawiać dlaczego istnieją
superjachty, a nie ma superdomów i czy jest powód, dla którego
domy nie mogą osiągnąć równie spektakularnej jakości wykonania.
W tym momencie pojawiła się idea Superhouse, czyli zaprojektowania
takich domów, które będą spełnieniem marzeń najbardziej
wymagających, a nawet rozkapryszonych klientów, będą nie tylko
domem, ale dzięki holistycznemu podejściu do ich zaprojektowania
będą odzwierciedleniem indywidualnego stylu życia, każdy dom
powstanie indywidualnie i wyjątkowo, a wszystko co z nim związane
będzie spersonalizowane.
Architektura holistyczna
Założenie jest więc takie, że Superhouse to nie zwykła inwestycja,
nie projekt domu, ale projekt dopasowanego stylu życia. Superhouse nie
stanowi jedynie elementu niepowtarzalnej architektury, ale zapewnia
dopracowanie wszystkich innych szczegółów, z zapewnieniem
dowolnie wybranego na świecie miejsca włącznie. Oprócz tego, że
Superhouse mają być najpiękniejszymi i jedynymi w swoim rodzaju
zaprojektowanymi domami, możliwymi do zrealizowania, to każdy
powstaje dzięki bardzo bliskiej współpracy z ich właścicielami. Celem
jaki stawia sobie Superhouse jest zapojektowanie i oddanie klientowi
jego wymarzonego domu gotowego do zamieszkania.
Edycja limitowana
Aby dodać wyjątkowości, ekskluzywności i najwyższego możliwego
60 | designmagazine

luksusu powstanie jedynie 30 super domów – a każdy z nich, tak jak to
jest w edycjach limitowanych, otrzyma swój indywidualny numer, który
zostanie dyskretnie wygrawerowany na fasadzie.
Superhouse S 00/30
Projekt pokazowy Superhouse o numerze S 00/30 znajduje się
w prywatnej zatoce na śródziemnomorskiej prywatnej wyspie. Można
do niego dotrzeć długą krętą drogą przez góry lub helikopterem.
Na murowanym dziedzińcu wejściowym wykonanym z lokalnego
naturalnego kamienia, można zaparkować auto. Dziedziniec współgra
z domem i otoczeniem. Wysokie skały okalające zatokę dają poczucie
bezpieczeństwa, osłaniając dom i jednocześnie zapewniają niesamowite
widoki z domu na otwarte Morze Śródziemne.
Koncepcja projektu jest bardzo prosta: dwie kamienne ściany
w kształcie litery L otulają dom. Wewnątrz tych otaczających ścian
znajdują się dwie odrębne przestrzenie, zawierające oddzielne funkcje.
Pierwsza cześć wyposażona jest w kuchnię, spiżarnię i kwatery dla
personelu. Kuchnia i jadalnia są oddzielone przesuwalnymi ekranami,
które mogą zapaść się w podłogę, aby całkowicie zniknąć i otworzyć
dwa pomieszczenia. Pozwala to na bardziej otwarty plan, gdy dom
ma posłużyć spotkaniom rodzinnym. Kuchnia może być całkowicie
zamknięta. Druga część zawiera spa i siłownię. Tu także są ekrany
przesuwne dające możliwość łączenia i dzielenia przestrzeni. Schody
prowadzą do apartamentu głównego i czterech mniejszych, które mają
także bezpośrednie wyjście klatką schodową na zewnątrz i do części spa.
Przed domem można popływać w 50. metrowym basenie bez krawędzi
lub zejść na prywatną długą plażę i przystań dla jachtów.

Jedna z łazienek
ma panoramiczne
okno, co pozwala
na domowy relaks
z niesamowitym,
odprężającym
widokiem.
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