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MATERIALS PESATS I CÀLIDS 

FORMIGÓ VIST, fabricat in situ i amb la textura del mateix encofrat de fusta, fa referència directa a l’altre material 
predominant, la fusta que embolcalla l’hotel. El seu aspecte exterior tosc contrasta amb un interior monometal·lista, on 
es creen grans espais de grans llums i altura considerable, i on el mateix acabat de formigó es poleix per la comoditat 
dels banyistes deixant el porus obert per evitar l’acumulació d’aigua en la superfície i evitar lliscaments. L’aigua 
s’evaporarà gràcies a la calor emesa pel terra radiant. 

FUSTA DE PINS ALEMANYS, en forma de taulons, conformen l’acabat de coberta, gelosies i paviment de l’hotel i les 
plataformes exteriors i també per les carpinteries. La fusta és un material càlid i natural, prop del qual és fàcil sentir-se 
còmode, s’adapta molt bé als espais humits, i sintonitza amb l’entorn, ja que són molts els edificis berlinesos propers al 
riu que en fan ús. 

La gelosia de fusta situada en la façana de les franges que conformen l’hotel varia la seva densitat en funció del grau 
d’intimitat del que es vol dotar cada espai. D’aquesta manera és mínima, gairebé simbòlica al llarg del recorregut 
principal de l’edifici mentre que en les habitacions resulta molt més treballada, sent totalment densa fins a una altura que 
impedeixi la visibilitat de l’interior de les habitacions pels usuaris de les terrasses exterior, i més espaiada a partir d’aquí 
per permetre veure l’exterior als usuaris de les habitacions. 

GRES PORCELLÀNIC ANTILLISCANT, en format rectangular i tonalitat ocre, s’empra per cobrir el vas de les piscines. 
Aquest és un material tradicionalment relacionat amb l’aigua però amb una tonalitat no tan convencional, més càlida i 
relaxant i en referència als tons del riu Spree. 

VIDRE, que conforma gran part del tancament de la façana sud. Les seves carpinteries són sempre de fusta, i en la seva 
majoria no practicables. Tan sols les peces pertanyents a les habitacions de l’hotel, sales d’esport i accessos són 
practicables. 


