Nova Królikarnia, czyli luksusowy design z tradycjami
Na początku XX wieku do londyńskich księgarni trafiła książka o bajkowym tytule „The City
Gardens of Tomorrow”, która niedługo potem zaważyła na myśli urbanistycznej w całej
przedwojennej Europie. Jej autor, Ebenezer Howard, przedstawił koncepcję miasta-ogrodu,
która zakładała tworzenie tkanki miejskiej z niską, willową zabudową wtopioną w rozległe
tereny zielone. Koncepcja ta wkrótce potem doprowadziła do przełomu w myśleniu o
obecności natury w mieście i znalazła przełożenie w takich projektach miejskich, jak Saska
Kępa czy Żoliborz Oficerski.
The new meets the old
Pomimo upływu lat, koncepcja Ebenezera Howarda wciąż pozostaje bardzo popularna,
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej główne założenia realizuje teren „Pod Skocznią” na
warszawskim podskarpiu. Zaplanowano, że stary drzewostan i tereny zielone będą stanowić
około 60 procent całego obszaru. Planiści zarezerwowali także miejsce na jeziora otwarte dla
wszystkich, którzy zdecydują się zamieszkać w tej części stolicy. – Naszą ambicją przy
pracach projektowych całego terenu było stworzenie dzielnicy o charakterze miasta-ogrodu,
która w założeniu ma bazować na czytelnym zaplanowaniu siatki przestrzeni publicznej z
otwartym dostępem do zieleni – mówi prof. arch. Krzysztof Domaradzki, autor planu
miejscowego „Pod Skocznią”.
Właśnie tam, w sercu Starego Mokotowa, Ronson Development realizuje swoją luksusową
inwestycję Nova Królikarnia. Pierwszy etap osiedla to 21 kameralnych budynków
segmentowych oraz charakterystyczne wille miejskie w niskiej, nowoczesnej zabudowie,
które pozwalają na sprawne wkomponowanie całej inwestycji w przylegające przestrzenie
parkowe.
Luksusowy projekt spod kreski Kuryłowiczów
Za projekt architektoniczny odpowiadała ceniona pracownia Kuryłowicz&Associates.
Architektura budynków nawiązuje w pełni do estetyki modernizmu z akcentami
współczesności. Dominującymi i charakterystycznymi elementami są pionowe żaluzje w
kolorze miedzi skontrastowane z horyzontalnością jasnoszarych, tynkowanych fasad. Partery
wyodrębnione są z jasnej bryły domów dzięki grafitowej kolorystyce ścian i obszernym
przeszkleniom. Nieregularny układ dużych okien i balkonów dopełnia kompozycji całości.
Bryły willi mają charakter minimalistyczny. Doskonałym przełamaniem są balkony w
nieregularnych układach, które spinają wertykalne żaluzje. – Ze względu na dużą ilość
zieleni na terenie Pod Skocznią zależało nam na zaprojektowaniu domów wpisujących się w
kontekst naturalnego krajobrazu. Wszystkie budynki są trzykondygnacyjne, a na całym
osiedlu zachowano niską intensywność zabudowy – podkreśla Joanna Musiałowicz,
architekt Kuryłowicz&Associates.

Nowa era kontenera, czyli designerski salon Novej Królikarnii
Luksusowy charakter inwestycji podkreśla też niebanalny salon sprzedaży zaprojektowany
przez artystów ze studia BOXME. Fasada budynku jest z jednej strony obita świerkowymi
listwami, a front w całości pokrywa szkło, co umożliwia widok na jezioro znajdujące się przed
salonem w pełnej perspektywie. Powierzchnia całego obiektu wynosi w sumie 130 m2, z
czego drugie piętro stanowi strefę wypoczynkową w całości przeznaczoną dla klientów

salonu. A co słychać w środku? Tradycyjne elementy stylu brytyjskiego przeniesione do
wnętrza w postaci fototapety i obrazów nawiązujących do angielskich ogrodów, a wszystko
to na tle szlachetnej bieli i marmurowych dodatków. Takie akcenty w zestawieniu z loftową
zabudową całego obiektu tworzą nowoczesne wnętrze, zachowując przy tym jego tradycyjny
i historyczny charakter.
Trudno
uwierzyć,
że
cała
konstrukcja opiera się na czterech
scalonych kontenerach morskich,
które przepłynęły do Polski aż z
Nowej Zelandii. Za projekt i
wykonanie salonu odpowiedzialne
było studio BOXME, które od kilku
lat z kontenerów morskich tworzy
prawdziwe dzieła sztuki. – Pytany o
to,
dlaczego
w
naszych
realizacjach korzystamy właśnie z
kontenerów morskich, odpowiadam
jednym zdaniem: bo mają duszę i swoją własną historię. To one nadają naszym projektom
bardzo indywidualny i unikatowy charakter – mówi Marek Mielnicki, współzałożyciel
BOXME.
Bergamotka i drzewo cedrowe, czyli Nova Królikarnia w wydaniu MO61 Perfume Lab
Ważnym elementem kreacji projektu i jego znakiem rozpoznawczym jest zapach
zaprojektowany przez Michała Jegera ze znanej pracowni MO61. Ma pozwolić na
zachowanie spójności pomiędzy wnętrzami i naturalnym aromatem otaczającej zieleni.
Luksusowy zapach przeznaczony jest dla osób, które zdecydują się zamieszkać w Novej
Królikarnii. Inspiracją dla kompozycji była zieleń, natura i kulturalny charakter inwestycji
wzorowanej na urbanistycznych założeniach miasta-ogrodu. Zapach to wyrafinowane
połączenie m.in. mchu dębowego z drzewem sandałowym i drzewem cedrowym. Pikanterii
dodaje różowy pieprz, a intensywność zapachu delikatnie łagodzi biała herbata. Takie nuty
zapachowe mają kojarzyć się z domowym ciepłem zatopionym w intymnym królestwie zieleni
Novel Królikarnii.

***
WIĘCEJ INFORMACJI O NOVEJ KRÓLIKARNII:

Lokalizacja: ul. Jaśminowa, Warszawa
Inwestor: Ronson Development
Pracownia architektoniczna odpowiedzialna za projekt: Kuryłowicz&Associates
I etap inwestycji obejmuje:
 21 budynków jednorodzinnych w zabudowie segmentowej o powierzchni 205 m 2.
 26 apartamentów w willach miejskich. Powierzchnie od 52 do 135 m2.
 51 mieszkań w ramach zabudowy wielorodzinnej (od 2 do 4 pokoi o powierzchni od 56 do
2
119 m ).
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Ceny: od 9 000zł/m do 12 000 zł/m
Rozpoczęcie budowy: lipiec 2016
Planowane zakończenie budowy: IV kwartał 2017 r.
Link do strony: http://novakrolikarnia.pl/
Film pokazowy: Nova Królikarnia

