HOTEL PIOLETS PARK & SPA · SKI ROOM VIP

Confort a l’alta muntanya
TEXT: REDACCIÓ · FOTOS: HOTEL PIOLETS PARK & SPA

La premissa dels responsables de l’Hotel Piolets Park&Spa és
sens dubte oferir als hostes totes les comoditats possibles per
la pràctica de l’esquí, posant al seu abast totes les possibilitats
que ofereixen les instal·lacions. I si alguna d’aquestes peticions
no figura a la infraestructura pel moment, s’encarreguen de
donar els passos necessaris per aconseguir-ho. Cada temporada,
aquest hotel de Soldeu, situat estratègicament a peu de pistes de
Grandvalira, presenta diverses novetats i un aspecte que es diria
que acaba d’obrir portes. El nou guardaesquís de l’hotel, ofereix a
la clientela que esquia, la comoditat de no haver de passejar per tot
l’hotel carregat amb l’equipament esportiu fins a l’habitació. Aquest
fet resulta còmode per a l’usuari, però a més permet que la resta de
les instal·lacions hoteleres es mantinguin amb un aspecte encara més
pulcre, el que contribueix en l’ambient agradable que l’establiment vol
oferir als visitants cada temporada.
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«es tracta de material
rehabilitat, amb un resultat
més que notable, ja que li
dona un aire vintage»

> La VIP ROOM compta amb una
distribució més acollidora i privada
que la resta del recinte

> Els materials estan pensats pel tipus d’us que es dona a l’entorn, encara que no s’obliden del disseny i de la imatge
que pretén donar l’hotel a les instal·lacions. Des de la il·luminació fins a la distribució fan pensar en un vestuari amb
aspecte «vintage». Destaca la feina que ha fet l’equip de disseny i d’obra en la recuperació de mobiliari

El guardaesquís de l’Hotel Piolets
Park&Spa està situat de manera estratègica, per tal de que sigui de fàcil
accés el transfer de l’hotel a pistes, a la
planta -1.

És el cas de les taquilles, que tot s’ha de
dir, no són noves sinó que es tracta de
material rehabilitat, amb un resultat
més que notable, ja que li dona un aire
«vintage», tant d’actualitat en el món
del disseny d’interiors avui en dia.

L’hotel disposa d’un guardaesquís VIP
ROOM. D’aquesta manera, se satisfà
una necessitat que contribueix a elevar la categoria d’aquest establiment
hoteler. Aquesta zona per guardar
l’equipament esportiu dels clients antigament era una discoteca.
En aquest espai que ja no s’utilitzava
s’hi ha realitzat una feina de rehabilitació de parets, terres i sostre, al temps
que s’ha aprofitat mobiliari existent.
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El guardaesquís té un apart anomenat
VIP ROOM, destinat als clients exclusius que tenen en aquesta cambra un
guardaesquís en consonància amb la
categoria de la seva habitació a l’hotel.
En el cas d’aquesta zona, tant les taquilles com la resta de l’espai està totalment folrat en fusta; gairebé l’únic material utilitzat en el disseny. L’altra part
del servei de guardaesquís, lògicament
molt més ampli, compta a més de amb

les taquilles de metall, amb uns bancs
de ferro i fusta, que faciliten el canvi de
calçat i de roba, sempre pensant en el
confort dels usuaris.
Al sostre s’ha jugat amb diferents nivells. Un fons pintat de negre i després
uns mòduls en blanc que aporten profunditat a l’altura d’un espai tant ampli
com aquest. A la il·luminació destaquen els llums que tracen des del sostre el passadís central; uns llums d’aire
«vintage» i industrial, molt en consonància amb l’aspecte de les taquilles.
El terra, a més d’aportar calidesa, és
el contrapunt perfecte del material
de les taquilles. Al ser de ferro podria
haver-hi el perill que l’aspecte final fes

pensar en una zona d’emmagatzematge d’esquís, en lloc d’això, el bon tractament del mobiliari recuperat, combinat amb la fusta, presenta un escenari
elegant i acollidor.
El terra també té una part en moqueta de color blau fosc; el qual trenca el
visual del paviment i dona ritme a tot
el disseny. També l’unifica d’alguna
manera amb la zona VIP ROOM, ja
que aquí també el mateix tipus de moqueta, anomenada Motex, especial per
molt trànsit de gent i super absorbent
per no retenir humitats.
CONSTRUCTORA:
Construccions Mariné
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