Kamienica z nowoczesnym wnętrzem, a w
niej...
SYSTEM KAN-therm w hotelu AC by Marriott Wrocław!

Wrocław od lat słynie z takich ciekawostek, jak ukryte w różnych zakątkach miasta krasnale czy
niezapomniana Panorama Racławicka. W ostatnim roku wzbogacił się o kolejną atrakcję, do której po
prostu chce się wracać. AC By Marriott Wrocław to miejsce łączące świat sztuki i nowoczesnej
technologii, relaksu i biznesu, przeszłości z teraźniejszością. SYSTEM KAN-therm, mający swój
udział w renowacji obiektu, z pozoru niewidzialny, doskonale się odnalazł w zabytkowym wnętrzu,
zapewniając gościom pełen komfort użytkowania. Zajrzyjmy do środka.

Czterogwiazdkowy nowoczesny hotel przy placu Wolności 10 we Wrocławiu mieści się w jednej z
zabytkowych kamienic. To miejsce z duszą i historyczną przeszłością, a zarazem jeden z
najnowocześniejszych obiektów w mieście. Spore emocje budził już w trakcie adaptacji (ratującej
przed zniszczeniem) zabytkowej kamienicy na budynek na wskroś nowoczesny, zapewniający luksus i
komfortowy wypoczynek dzięki zastosowanym materiałom, wyposażeniu oraz technologiom (m.in.
SYSTEM KAN-therm).

Hiszpański luksus – powitanie na dzień dobry

Nazwa AC by Marriott Wrocław to połączenie dwóch niezależnych marek – hiszpańskiej sieci AC
Hotels i Marriott International – które od 2011 roku pracują pod wspólną marką. Hotel stoi
nieopodal Narodowego Forum Muzyki, z łatwością dostaniemy się stamtąd do Pałacu Królewskiego
we Wrocławiu czy na Promenadę. Pięciokondygnacyjny budynek ma do zaoferowania 91 pokoi
zapewniających nocleg dla ponad 200 gości, cztery sale konferencyjne, luksusową strefę spa z
90-metrowym basenem oraz część restauracyjno-barową z zewnętrznym patio. To ostatnie to nic
innego jak hołd złożony architekturze przeszłości – nowoczesna, stalowa konstrukcja została
wtopiona w otoczenie ceglanych murów, stając się miejscem, skąd można podziwiać ich
monumentalny charakter. Dziedzińca strzeże ultranowoczesne trio – błyszczące w słońcu stalowe
rzeźby flamingów.

Ocalała kamienica – z banku do hotelu

Dawniej w budynku hotelu mieścił się Reichsbank, czyli bank centralny Rzeszy, po II wojnie
światowej swoją siedzibę miał tam Bank Gospodarki Żywnościowej, Narodowy Bank Polski, a
następnie Bank Zachodni WBK. Dziś to jeden z głównych punktów na mapie hotelarskiej Wrocławia,
celujący w klientów, którzy doceniają wyjątkowe połączenie przeszłości z nowoczesnością. Za projekt
architektoniczny adaptacji pomieszczeń banku do funkcji apartamentowo-usługowej odpowiadał arch.
Tomasz Marhal. Wtedy zdecydowano, że budynek będzie pełnił jednak funkcję hotelową. Projekt
trzeba było zmienić… Jego adaptacją zajęła się pracownia Ultracad pod nadzorem arch. Ewy
Szlompek.
Wtopiony w klimat miasta hotel wygląda jak jedna z komórek dobrze funkcjonującego organizmu. Z
zewnątrz to wciąż XIX-wieczna kamienica, przyciągająca wzrok odrestaurowaną fasadą, głowami
lwów i gryfami, leniwie przechadzającymi się po gzymsach. Wiekowe są również pancerne ściany i
drzwi do sejfu, w którym mieści się teraz winiarnia, a także schody wiodące na piętra czy kratownica
za recepcją z oryginalnym herbem miasta Wrocławia. Wszelkie zabytkowe elementy architektoniczne

kamienicy, które ocalały, zostały odrestaurowane lub pieczołowicie odtworzone.
Ale wnętrze, poza historycznymi smaczkami, jest nadzwyczaj nowoczesne.
– Za inspirację posłużył budynek banku, jego lokalizacja, historia i sąsiedztwo, ale przede wszystkim
hiszpańskie korzenie sieci AC Hotels by Marriott. Marka AC by Marriott charakteryzuje się dbałością
o detale architektoniczne i nowoczesny design – wyjaśnia Maciej Knyrek, Dyrektor Hotelu. –
Staraliśmy się połączyć historyczną substancję budynku banku z 1875 roku z nowoczesnością
XXI-wiecznego hotelu lifestylowego.

Pełna kreacja – ścieżką sztuki i muzyki

Podczas prac aranżacyjnych architekci z pracowni Ultracad współpracowali z lokalnymi artystami. W
lobby oraz w patio hotelu znajdują się prace wrocławskich rzeźbiarzy, plastyków, fotografików i
malarzy. Cyklicznie w hotelu organizowane są spotkania artystyczne i występy znanych
wrocławskich muzyków. Dzięki takim zabiegom hotel wpisuje się w kulturalno-artystyczny wątek
miasta. Klienci hotelu, lubiący estetycznie wykończone wnętrza, docenią go za dojrzałe,
ponadczasowe i dopracowane aranżacje. Zarówno w części otwartej, jak i w poszczególnych
apartamentach, dominuje podobna tonacja kolorystyczna, bliska dawnemu klimatowi budynku,
jednak zdecydowanie nawiązująca do ponadczasowych trendów.
– AC by Marriott Wrocław wyróżnia się designem, historycznym tłem oraz unikalnym stylem wnętrz.
Nasza marka wprowadza na rynek hotelowy wyjątkowy produkt pod nazwą AC Lounge – wnętrze
restauracji przenika się z barem, loungem i lobby – opowiada Maciej Knyrek, Dyrektor Hotelu. –
Wyposażenie wnętrz jest wyjątkowe i stworzone specjalnie do naszego hotelu.

Jakość przede wszystkim – design, kamień i drewno

We wnętrzach króluje z kolei kamień i ciepłe drewno, pokrywające podłogi, meble i ściany.
Okazjonalnie towarzyszy im czerwona cegła z odzysku, wtopiona w płaszczyznę sufitu, a także
mozaika, świetnie podkreślająca luksusowy charakter strefy spa.
– Podczas prac wykończeniowych i aranżacyjnych współpracowaliśmy z lokalnymi dostawcami,
którzy sprowadzali płytki z Włoch i Hiszpanii. Na ścianach w lobby i AC Lounge (Restauracja Fuego
& Bar – przyp. red.) znajdują się z kolei duże elementy z forniru – podkreśla Maciej Knyrek.
Drewno i kamień stworzyły stylowy duet, doskonale odnajdujący się zarówno w nowoczesnych
przestrzeniach, jak i w towarzystwie zabytkowych elementów. Te naturalne materiały stały się też
punktem wyjścia dla palety kolorystycznej inspirowanej barwami ziemi. Szlachetne odcienie brązu,
antracytu i szarości przenikają się z piaskowym beżem i złamaną bielą, tworząc klimat
ponadczasowej elegancji.

Apartament do wynajęcia – z widokiem na miasto

Jak się okazuje największym powodzeniem cieszą się pokoje z tarasami, skąd rozpościera się
wspaniały widok na Plac Wolności i Narodowe Forum Muzyki. Ogromne zainteresowanie gości budzą
apartamenty Junior Suite z tarasami wychodzącymi na patio. Pozostałe kategorie pokoi to Standard i
Comfort.
Część pokoi wyposażona jest w duże tarasy zewnętrze z meblami wypoczynkowymi, idealnymi do
zacisznego relaksu i celebracji wolnego czasu. Jeśli to za mało, hotel zadbał też o inne udogodnienia:
zlokalizowaną w podziemiu strefę spa z sauną, jacuzzi i gabinetem masażu, a także strefę fitness z
siłownią oraz basenem. Pomyślano też o koneserach dobrych trunków – tych hotel zaprasza do
wspomnianej winiarni.
– Winiarnia zlokalizowana w dawnym skarbcu to prawdziwe miejsce dla koneserów. Wzmocnienia
ścian ze stali do tej pory chronią skarbiec. Na spotkaniach Food Wine Pairing realizujemy ideę
mindfulness, skupiamy się jedynie na tym, co ważne, bo w winiarni… nie ma zasięgu telefonów –
uśmiecha się Maciej Knyrek, Dyrektor Hotelu.
Bez wątpienia AC By Marriott Wrocław to miejsce luksusowe, a zarazem zaciszne i sprzyjające
dobremu odpoczynkowi.
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