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Plávajúce obytné priestory Punta de Mar posúvajú hranicu 

zážitkového turizmu aj vďaka presklenému plášťu od Guardian Glass 

 
Bertrange, Luxembursko, 12. február 2019 - Cieľom inovatívneho projektu 

dynamických plávajúcich obytných priestorov Punta de Mar je posunúť koncept 

zážitkového turizmu na novú úroveň. Architektonické štúdio Mano de Santo a KMZero, 

Open Innovation Hub, ktoré je súčasťou skupiny Martinez Group, si pri navrhovaní 

Punta de Mar vybralo práve spoločnosť Guardian Glass. Prvý prototyp je už umiestnený 

v klube Náutico v meste Denia v Stredozemnom mori. 
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Punta de Mar je plávajúca plošina s dôkladným, minimalistickým architektonickým 

dizajnom, ktorý je funkčný a zároveň šetrný k životnému prostrediu. Projekt umožňuje 

vnímať okolie všetkými zmyslami. Jeho cieľom je integrácia s prírodným prostredím a 

zároveň vyvolanie pocitu intimity, pohodlia, uvoľnenia a duševnej pohody u hostí. To 

všetko sčasti umožňuje sklenený kryt od spoločnosti Guardian Glass, ktorá je jedným 

zo strategických partnerov projektu. Zaobstarala materiál a potrebnú technickú podporu 

v súvislosti so sklenenými aplikáciami pre tento priekopnícky projekt na pobreží 

Stredozemného mora, ktorý sa okamžite stal predmetom záujmu. 

„Pre tento projekt sme si vybrali spoločnosť Guardian Glass,“ tvrdí Frances de Paula 

García, architektka z Mano de Santo, „pretože ponúkajú tie najlepšie sklá. Vzhľadom na 

charakteristické znaky projektu, kde bolo potrebné splniť extrémne požiadavky, sme sa 

snažili nájsť niečo výnimočné. Ďalším dôležitým aspektom je, že sa môžeme spoľahnúť 

na ich technickú podporu.“ 

  

Na plávajúcu konštrukciu bolo použité trojité sklo Guardian, ktoré zaisťuje vynikajúcu 

úsporu energie, bezpečnosť a zvukovú izoláciu. Vonkajšia vrstva obsahuje výberové 

sklo Guardian SunGuard® SN 70/35 HT, za ktorým nasleduje stredná vrstva zo skla 

Guardian ExtraClear®. Na vnútornú vrstvu bolo použité laminátové sklo Guardian 

ClimaGuard® Premium2, ktoré spevňuje celú konštrukciu, čím zvyšuje jej celkovú 

bezpečnosť a energetickú úspornosť. Táto sklenená jednotka umožňuje 61% 

priepustnosť svetla a má 32% solárny faktor. To znamená, že sklo prepúšťa dostatočné 

množstvo slnečného svetla a zároveň blokuje väčšinu tepla. Vďaka tomu má Punta de 

Mar vynikajúcu tepelnú izoláciu, reguláciu slnečného žiarenia, vysokú úroveň 

bezpečnosti a zvukovej izolácie, ktoré vytvárajú konštrukciu s veľmi dobrými 

vlastnosťami a s vysokou energetickou úspornosťou. Nielenže samotné sklo umožňuje 

oveľa transparentnejší, živší a ničím nerušený výhľad zvnútra na okolie – napríklad na 

more alebo na okolitú prírodu – ale zároveň stiera aj hranice medzi interiérom a 

exteriérom. Umožňuje tak hosťom zažiť dokonalé spojenie s ustavične premenlivou 

prírodou naokolo. 
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Pre interiérový dizajn projektu bolo zvolené sklo Guardian SunGuard® HD Silver 20 

(nachádzajúce sa v šatníku, záhlaviach postele a v kúpeľni) s cieľom vyvolať hru s 

odrazmi svetla. Vďaka rozličným zrkadlovým efektom možno dosiahnuť v týchto 

intímnejších oblastiach väčšie súkromie a zároveň na iných miestach vyvolať zaujímavé 

a zábavné efekty, ktoré vzbudzujú dojem priestrannosti a hlbšieho prepojenia interiéru s 

exteriérom. 

 

„Význam skla, ako aj ostatných materiálov, ktoré sme vybrali, je v tomto prípade 

rozhodujúci. Snažili sme sa nimi vyvolať dojem dokonalého prepojenia s okolím.  



Predovšetkým sklo by malo mať v tomto ohľade niektoré špecifické účinky, pokiaľ ide o 

transparentnosť (ak nepočítame aj izoláciu), ako aj veľké rozmery, ktoré by umožňovali 

dostatočné pohodlie. Okrem toho sklo, ktoré bolo použité pri výstavbe obývacích 

priestorov, umožňuje 360-stupňový výhľad. Vďaka tomu sa hostia budú cítiť obklopení 

okolitou prírodou. Ide o zážitok, ktorý sa snaží vyvolať dojem dokonalého súladu a 

práve použité sklo nám to pomáha dosiahnuť,“ vyjadrila sa architektka projektu. 

Podobne dokonalým doplnkom skla, ktorý ihneď vynikne, sú aj posuvné uzávery 

projektu. Tie umožňujú maximálne otvorenie dverí a okien vďaka využitiu redukovaných 

hliníkových profilov s cieľom dosiahnuť ničím nerušený výhľad a čo najviac 

prirodzeného svetla. 

Usporiadanie a technológie koncipované pre hosťa* 

Pavilón s celkovou rozlohou 74 m2 je navrhnutý pre dve osoby a má dve poschodia s 

minimalistickým dizajnom a vybavením. Na prvom poschodí s rozlohou 40 m2 sa 

nachádza salónik s vlastnou kúpeľňou a súkromná terasa, ktorá slúži ako prístavba k 

interiérovému priestoru. Na druhom poschodí s rozlohou 34 m2 sa nachádza oddychové 

priestranstvo určené na relaxáciu. Výbava oboch poschodí zahŕňa osvetlenie a hudbu v 

pozadí. 

 

 

 



Ďalšou výhodou Punta de Mar je aj to, že hostia majú neustálu kontrolu nad celým 

projektom vďaka domácej automatizačnej aplikácii, ktorá umožňuje rozhodovanie o 

konkrétnych aspektoch obytných priestorov. Inovatívne technologické riešenia v rámci 

tohto projektu umožňujú hosťom ovládať osvetlenie, zvuk, vône a úroveň bezpečnosti. 

Prístup k ovládacím prvkom je možný buď priamo z platformy alebo diaľkovo. 

 

Za zmienku stojí aj to, že osvetlenie v Punta de Mar je biodynamické. To znamená, že v 

interiéri napodobňuje prirodzené svetlo z exteriéru a v rôznych častiach dňa sa svetlo 

mení súbežne s tým, ako sa mení intenzita prirodzeného svetla. 

 

Záväzok dosiahnuť udržateľnosť* 

Punta de Mar je udržateľná turistická iniciatíva, ktorá neprodukuje žiadne splodiny 
vďaka modulárnej konštrukcii so systémom na báze „Plug & Go“. Okrem toho sa snaží 
o integráciu s okolitým prostredím a je postavená z materiálov, ktoré majú malý vplyv na 
životné prostredie. Ďalšou výhodou je, že konštrukcia je samostatná a umožňuje presun 
po vode aj po súši. To znamená, že Punta de Mar sa môže presúvať na miesta s 
rozličnými prírodnými scenériami, ktoré majú dostupné prípojky pre sieťové a napájacie 
zdroje (či už ide o prímorské alebo o súkromné plážové hotely). Vďaka tomu môže 
hosťom ponúkať stále jedinečné a exkluzívne zážitky.  



 
 
Tím architektonického štúdia Mano de Santo. Foto: Mano de Santo®. Všetky práva vyhradené. 
 
 
(*) Informácie poskytli propagátori projektu: Mano de Santo a KMZero, Open Innovation Hub, súčasť skupiny Martinez Group. 

 
*********** 

Pre tento projekt bolo sklo Guardian spracované prostredníctvom Control Glass a 
inštalované pomocou hliníkového systému Technal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guardian Glass 
Guardian Glass, hlavná obchodná jednotka spoločnosti Guardian Industries, je jedným 
z najväčších výrobcov produktov z plaveného, povrchovo upraveného a spracovaného 
skla na svete. Vo svojich 25 závodoch na výrobu plaveného skla po celom svete 
produkuje spoločnosť Guardian Glass vysokokvalitné sklo určené na použitie v 
exteriérových (obchodných aj obytných) a interiérových architektonických projektoch, 
ako aj v oblasti dopravy a technických výrobkov. Sklo od spoločnosti Guardian Glass 
môžeme nájsť v domoch, kanceláriách, autách a na niektorých najznámejších 
architektonických pamätihodnostiach. Vedecko-technologické centrum spoločnosti 
Guardian Glass Science & Technology Center nepretržite pracuje na vytváraní nových 
sklenených výrobkov a riešení a využíva pritom tú najpokročilejšiu technológiu s cieľom 
pomôcť zákazníkom vidieť, čo je možné – See what’s possible®. Navštívte stránky 
guardianglass.com. 

 
Guardian Industries 
Guardian Industries je globálna spoločnosť so sídlom v Auburn Hills v Michigane, a vo 
svojich závodoch, ktoré prevádzkuje v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, 
Afrike, na Blízkom východe a v Ázii zamestnáva približne 18 000 ľudí. Podniky 
spoločnosti Guardian sa zaoberajú výrobou plavených skiel, vysoko výkonných skiel s 
povlakom a inými výrobkami z plaveného skla pre architektonické, rezidenčné, 
interiérové, dopravné a technické využitie, rovnako aj výrobou vysoko kvalitných 
pochrómovaných a lakovaných plastových dielov pre automobilový priemysel a odvetvie 
nákladných vozidiel. Víziou spoločnosti Guardian je byť tým prvým partnerom pre 
svojich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov či zoskupenia a radosť zo vzájomných 
benefitov. To všetko nás vedie k neustálemu zlepšovaniu životných podmienok 
prostredníctvom ponuky kvalitných výrobkov a služieb pri nižšej spotrebe zdrojov. 
Guardian je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Koch Industries, Inc. Navštívte 
stránku guardian.com. 
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Sklenený plášť Guardian Glass inštalovaný v Punta de Mar, v modernom plávajúcom 
ubytovacom priestore v Španielsku. (Všetky fotografie © Mano de Santo®, GRDPR166) 

 
 


