hotell
med inredningsdetaljer och
spektakulära installationer
Kosta Boda Art Hotel i Glasriket är
hotellet som inte är likt något annat.
Här har Kosta Bodas världskända konst
närer varit med och utformat en skapelse
som gnistrar av installationer och
uppseendeväckande inredningsdetaljer.
Här kan man bland annat simma i en pool
med undervattensutställningar.
TEXT Bosse Nyman

FOTO KBA Hotell
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glaskonstnären kjell engman och ägaren Torsten
Jansson var de som tog initiativet till att bygga hotellet, med syfte
att sätta fokus på glas i en lite roligare och annorlunda variant.
Det började med en idé att göra en glasbar på värdshuset som växte
och blev till ett hotell.
Redan när man ser hotellet på håll förstår man att här kommer
att bjudas på något alldeles extra. I entrén lyser en enorm glaskrona,
signerad Bertil Vallien, upp en reception som för tankarna till en
konstutställning. Vänner av uttryck, färg och form känner direkt att de
har kommit rätt. Och det är ändå bara början på en upplevelse som
tar besökaren vidare genom de publika utrymmena ända in i hotellrummen.
Sensommaren 2007 inleddes projektet för att invigas i juni 2009.
Då stod hotellet klart med 102 unikt inredda rum och sviter, konferenslokaler, restaurang och bar, en egen glasbutik samt den exceptionella spa-avdelningen med flera pooler både inom- och utomhus.
Flera år med totalt fokus

Paret som levde med projektet ända från första idéskissen till färdig
form är Håkan och Nina Corneliusson som driver Basco Interiör.
Allt från design av inredning och kluriga detaljer, till budgetering,
byggledning, en del konstruktionsarbete och alla materialval är
sprunget ur deras händer.
– Det här är ett otroligt komplext byggprojekt där utmaningen i
mångt och mycket har handlat om att binda ihop varje enskild detalj
till en harmonisk helhet som gör att folk får en härlig känsla när de
kommer hit, uttrycker Håkan Corneliusson. Där glaskonsten har sin
framträdande del och där andra material som keramik, natursten och
metall ligger med både för estetik och funktion, samt som element för
att accentuera glas, färg och form.

med strukturen längs med golvet och därefter vikt upp den horisontellt på väggen för att få en helhetskänsla av att man tryckt ut ett helt
ark.
Golvabia har levererat all keramik till hotellet. Plattan för golv
och väggar heter Zodiac och finns med tre ytor: matt slät yta, högblank och matt strukturerad yta.
Keramiska plattor som de i småpoolerna och ångbastun togs hem
specifikt för det här bygget. Där har lagts den homogena mosaiken
Akleja, en fin traditionell keramikplatta med skön känsla, i färger som
knyter an till vårt svenska arv och hur vår natur ser ut. Glasmosaik har
lagts som utsmyckning i bastun och duschrum i spa-anläggningen.
Allt är till salu

Idag är hotellet mycket populärt för såväl privatpersoner som affärs
resenärer och sammankomster. Att man dessutom har två guidade
visningar per dag visar på den dragningskraft som hotellet redan har
genererat.
– Vi har velat skapa ett monument i tiden som ska leva länge
och kunna ge ett historiskt avtryck någonstans. Därför har vi tänkt
långsiktigt i de olika lösningarna och valt hållbara material. Exempelvis golvet i granitkeramik är näst intill underhållsfritt och ett
fantastiskt material att jobba med, för det håller i evigheter. Allt ska
kunna åldras med skönhet där törnar under åren ger den rätta patinan,
avslutar Håkan Corneliusson.
Som golvbeläggning och väggbeklädnad är granitkeramiken
suverän och därför återkommer den på stora ytor i hotellet. Även i
köket där den kompletteras med vitt kakel på väggar. Allt är lättstädat
och hygieniskt. Inom keramiken kommer det ständigt nya ytor och
färger, vilket ger allt fler möjligheter att skapa med materialet.
Fokus i hela hotellprojektet har varit att jobba så svenskt och
lokalt som möjligt. Omkring 75 procent av allt på hotellet är lokalt
levererat och från Småland.

 

      
Så här ser vår nya proffskatalog om kakel ut. Ta och beställ den på en gång, så det blir gjort. Faktum är
att om det är någonting du verkligen behöver, för att underlätta ditt arbete, så är det just den här. Skulle
du behöva komplettera med någonting ytterligare, så har du ju alltid vår huvudkatalog. Vi kan leverera
precis allting du kan tänkas behöva eller vilja ha inom kakel.
Rusta dig inför hösten. Ring 031-57 71 70 så skickar vi din katalog med posten.

Nya idéer och nya lösningar

Mitt i hotellet ligger den spatiösa spa-avdelningen som en skön oas
för stressade nutidsmänniskor, där den ellipsformade poolen är ett
underverk i sig. Speciella filter ser till att vattencirkulationen inte
krusar ytan som ligger spegelblank tills man doppar tån i den. Det är
en nästan surrealistisk känsla att betrakta poolen som tycks sväva i en
ny dimension med de unika vitrinskåpen i botten.
– Mycket i hotellet är nytt och annorlunda. Vi försökte hela tiden
hitta och göra saker som är speciella för Kosta Boda Art Hotel. Många
gånger fick vi höra att det där går inte att göra. Då tog vi fram en
separat konstruktion för den delen. Dessutom gällde det att följa
regler och föreskrifter avseende halkskydd och andra saker.
– Hela poolbotten är exempelvis gjord av så kallad granitkeramik, klinkerplattor i porslinskvalitet, som är både stark och har de
rätta egenskaperna. En platta med lite relief som är schatterad i olika
toner. En snygg platta som även återkommer i stora delar av övriga
spa-avdelningen samt på väggar och golv runt om i byggnaden, säger
Håkan Corneliusson och tillägger:
– Vi har faktiskt ritat varenda enskild platta i hela hotellet för
att veta var varje brytning kommer på såväl väggar som golv. Det
hände att vi fick flytta väggar för att mönstret skulle stämma. Struk
turen i granitkeramikplattan gör att den kan läggas både vertikalt och
horisontellt för att skapa olika effekter. I korridoren har vi lagt plattan
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Stigs Kakel, Kakeldax och Kakelcentralen omsätter 280 Mkr genom egna
butiker och återförsäljare. Vi är 110 anställda och är en av marknadsledarna
inom byggkeramik. Vi är medlemmar i branschföreningen KAF och BKR.

