Residence in the Oaks
International Property Awards
International Property Awards to międzynarodowa nagroda przyznawana specjalistom za realizację innowacyjnych
i prestiżowych projektów z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Nagroda to uznawana jest
na całym świecie jako znak doskonałości.
Uczestnicy konkursu oceniani są przez bardzo doświadczony i prestiżowy zespół specjalistów różnych branż, którzy
analizują i oceniają cały zakres zagadnień konstrukcyjnych i wizualnych związanych ze zgłoszonym do konkursu projektem. Firmom, które jako najlepsze zostały wyłonione z dużej grupy zgłoszonych do konkursu projektów wydawane
są międzynarodowe rekomendacje oraz prawo do korzystania z prestiżowego logotypu nagrody Property Awards.

Nagroda
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zrealizowany
projekt Dominiki J. Rostockiej, w którym mieliśmy
przyjemnosć współpracować, uzyskał maksymalna ocenę

Best Interior Design Private Residence Poland

oraz zwyciężył w konkursie Property Awards w kategorii

Residence in the Oaks
Creative Coop. Architects

Best Interior Design - Private Residence.

Architektura

Technologia

Dom powstał na malowniczej działce o powierzchni 4ha położonej wśród

Wiele osób ze względu na bardzo charakterystyczny i klasyczny wygląd wnętrz,

lasów, tuż nad prywatnym jeziorem. Inwestor zapragnął stworzyć rezydencje,

może pokusić się o zaszeregowanie tego budynku pod względem technolo-

która swoim stylem i konstrukcją nawiązywać miała do dworów z XIX wieku,

gicznym, jako dalekiego od nowoczesnych rozwiązań. Jednak pozory mogą być

ale funkcjonalnością i strukturą miał to być bardzo nowoczesny budynek.

bardzo mylące. Technologicznie jest to bardzo nowoczesny dom wykorzystu-

Projektując wnętrze tego domu Dominika J. Rostocka zainspirowała się

jący wiele nowatorskich rozwiązań, które w bardzo znaczący sposób wpływają

przyrodą i gęstymi lasami okalającymi działkę. Chcąc nadać indywidualny

na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, jak również znaczną oszczędność

charakter, DR poszukiwała indywidualnej nazwy, lub szczegółu, jakim można

kosztów eksploatacyjnych.

było naznaczyć tą inwestycje, gdyż ma w zwyczaju nadawać indywidualne cechy
każdemu projektowi.

Celem postawionym nam przez Inwestora było stworzenie systemu, który
w prosty i intuicyjny sposób, będzie dawał możliwość sterowania wieloma nowo-

Ostatecznie podjęła decyzje, na podstawie upodobań właścicieli, aby motywy

czesnymi instalacjami znajdującymi się w domu. Zadania tego udało nami się

roślinne i liście dębowe, stały się motywem przewodnim. Dzięki otwartości

dokonać.

inwestorów, mogła wymyślać wiele ozdobnych detali, które nasyciły dość dużą
bryłę budynku, czyniąc ją spójną. Zaprojektowane wnętrza stały się jasne,
stonowane i wykonane z wyselekcjonowanych szczególnych materiałów.
Powstała pierwsza wizja wnętrz, i wszystkim się spodobała. Podczas realizacji
DR dołożyła ogromnej staranności by każdy element był specjalnie zaprojektowany i ręcznie wykonany. Wiele elementów jest niekomercyjnych, zrobionych
misternie jak w minionych epokach na indywidualne zamówienie. Właściwie
nie ma elementów gotowych, kupionych z katalogu… dzięki czemu udało się
uzyskać efekt wyjątkowości i osobistego stylu.

W budynku zintegrowano większość znajdujących się w nim instalacji
tj. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, sterowanie zasłonami, czy alarm.
Niezależnie od bardzo dużej złożoności systemu, sterowanie wszystkimi
instalacjami jest bardzo intuicyjne. Dostępne w różnych miejscach domu
panele sterujące dają możliwość centralnego zarządzania wszystkimi funkcjami
domu.
W budynku wykorzystano produkty renomowanych ﬁrm tj. SNG Home, GIRA,
Satel, czy Schneider Electric.

Intelidom Group
W nagrodzonym projekcie występowaliśmy jako generalny wykonawca

nagłośnienie, TV/SAT, itp.) oraz integrację w/w instalacji z innymi systemami

instalacji elektrycznych. W zakres naszych prac wchodziło zaprojektowanie,

(wentylacja, ogrzewanie, itp.) znajdującymi się w domu. Wyzwaniem w tej

okablowanie oraz uruchomienie wszystkich instalacji elektrycznych wcho-

realizacji było zachowanie bardzo klasycznego charakteru rezydencji z jedno-

dzących w skład kompleksu 2 budynków (650 m2 i 250 m2) oraz terenu 4 ha

czesnym wykorzystaniem bardzo nowoczesnych technologii. Osiągnęliśmy cel,

okalającego rezydencję. Pracę z naszym klientem rozpoczęliśmy od stworze-

a otrzymana przez pracownię Creative Coop. nagroda Property Awards jest

nia kompleksowego projektu instalacji elektrycznych (tj. oświetlenie, alarm,

tego potwierdzeniem.

Pracowania architektoniczna Dominiki J. Rostockiej

Generalny wykonawca instalacji elektrycznych

Tworzy wnętrza na najwyższym poziomie w oparciu o światowe trendy

Działamy na na rynku od ponad 10 lat. Kompleksowo wykonaliśmy instalacje

oraz 15 lat doświadczenia. Specjalizuje się w projektowaniu i komplekso-

elektryczne w ponad stukilkudziesięciu projektach. Specjalizujemy się

wej aranżacji luksusowych domów oraz rezydencji. Projektuje wnętrza

w projektowaniu i kompleksowej realizacji luksusowych apartamentów,

publiczne, hotele, restauracje oraz budynki objęte konserwację zabytków.

domów oraz rezydencji. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji

Znakiem rozpoznawczym jej realizacji są oryginalne detale.

CEDIA oraz jedną z pierwszych na rynku polskim ﬁrm wykonujących systemy
“inteligentnego domu”.
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