TRENDHOTEL

Laserskårede blomstermotiver, designermøbler i udsøgte
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materialer og voluminøse værelser gør Witt Istanbul til en
stilfuld og luksuriøs oplevelse midt i en pulserende by.
Hotellet er indrettet af Autoban og spækket med signaturdesign fra det trendsættende designerteam.

SUPERDESIGN

HOTELFAKTA
Witt Istanbul Suites
Defterdar Yokusu No. 26
34433 Cihangir, Istanbul
Tyrkiet
www.wittistanbul.com
Hotellet har 16 værelser på hver
60 m² og en penthouse-suite på
100 m². Priser fra 180 euro
inkl. morgenmad.
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et begyndte med tanken om det
ideelle hotel i en tidløs stil, hvor intet skulle
være overladt til tilfældigheder. Ejeren af
Witt Istanbul Suites, Tuncel Toprak, havde
dengang spottet det nye upcoming designerteam Autoban og spurgte dem, om de
ville påtage sig opgaven med at indrette hotellet og designe møbler specielt hertil. Designerne sagde ja og fik frit kreativt valg og
ingen budgetmæssige grænser. Og det høje
ambitionsniveau fornemmer man i alle afkroge af hotellet. I dag er tyrkiske Autoban
internationalt fremadstormende, og mange
af de møbler, som er designet til Witt, er i
dag i produktion og fast inventar i internationale design- og interiørmagasiner.
STREET OG KLASSISK
Witt Istanbul ligger i kvarteret Cihangir i et
af de mere trendy områder af den spraglede
millionby. Fra den stejle gade bestiger man

en bred trappe i lys sandsten og træder ind i
lobbyen, hvor der er en hyggeligt summen
fra gæster, der spiser morgenmad og sludrer
i de bløde sofaer og lænestole. De lækre materialevalg springer i øjnene med det samme.
Den ene væg er beklædt med lys træfiner
med grafisk udskårne blomstermotiver, andre vægge og søjler med spejlblanke, sorte
klinker eller store spejle. De lyse trævægge
med laserskårede motiver er et af de gennemgående elementer i hotellets design. Sammen med smukke træmøbler i gedigent
snedkerhåndværk er de med til at skabe en
hyggelig og eksklusiv stemning, som brydes
af få stærke farveklatter og mere funky indslag. I elevatoren tager en graffitimalet bellboy høfligt imod gæsterne, alt imens han i
tankeboble spørger, hvorfor de dog ikke tager trapperne. Den trofaste elevatorfører fik
Tuncel Toprak en designstuderende til at male
for at tilføre lidt kant og humor i hotellets 4
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Laserskårede blomstermotiver er
gennemgående i hotellets udsmykning.
Det limefarvede panel på trappen
går igennem alle hotellets etager.
Witt Istanbul har til huse i et beboelses- 4
kvarter med butikker og cafeer.
Bygningen ligger på et hjørne, så alle
værelser vender mod gaden. Fra de
øverste etager er der havudsigt.

I lobbyen kan man hænge ud i komfortable
møbler designet af Autoban. Den overdimensionerede gulvlampe King Lamp er
deres signaturdesign. Den prisbelønnede
lampe fås i flere farver og varianter.
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AUTOBAN-DESIGN
• Det verdenskendte tyrkiske
designteam består af
arkitekt Seyhan Özdemir
og designer Sefer Çaglar
• Autoban står bag møbeldesign og indretning af bl.a.
hoteller, butikker og cafeer,
herunder den populære The
House Café-kæde i Istanbul
• Deres møbler produceres
af det anerkendte
portugisiske De La Espada
• Læs mere om Autobans
møbler og projekter på
www.autoban212.com

Designteamet Autoban har indrettet
værelsernes 60 m² med stor dobbeltseng,
sofahjørne, køkkenø med espressomaskine
og alt det mest essentielle grej samt et
stort, luksuriøst badeværelse. Perfekt til en
romantisk weekend uden stress og jag.
Føl dig hjemme og hæng ud – er et af 4
mantraerne på hotellet. I lobbyen kan man
slå sig ned ved det store spisebord eller i
de bløde møbler for at spise, arbejde eller
læse en bog fra biblioteket.
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hjerte. Ved siden af elevatoren er receptionen diskret indrammet i sortlakeret træ og
elegante sorte klinker flankeret af den overdimensionerede røde King Lamp, som er
Autobans signaturlampe.

Køkkenøen er udstyret med kogeplade,
køleskab, espressomaskine samt alt, man
behøver for at tilberede lidt lækkert
hjembragt fra markedet og basaren.

KINGSIZEVÆRELSER
Hotellet rummer kun beskedne 17 værelser,
men de er så til gengæld alle på størrelse med
en bedre toværelses lejlighed i København,
omkring 60 m². For ambitionen var klar fra
starten. Hvert enkelt værelse skulle være
rummeligt, have gadeudsigt, indeholde et
køkken, der kunne klare de mest elementære
behov, og så i øvrigt være indrettet med lækre
møbler og materialer og med sans for alle detaljer. Resultatet er tidløse, elegante værelser,
der får en til at glemme alt om byens moskeer, paladser og basarer for en stund og
drømme om en dag i selvforkælelsens tegn.
Badeværelset har en stor bruseniche, hvor
man kan lade det varme vand flyde over
kroppen fra en kunstnerdesignet installation af seks brusehoveder. Her er lækre sæber og cremer i store flasker, og vasken er
udført i organisk formet corian, som man
bare får lyst til at røre ved. Efter badet kan
man slappe af i gyngestolen med en espresso
og et stykke chokolade, inden man tilbereder noget let og lækkert fra markedet i køk-

kenet. Her findes ingen enkeltværelser. Alle
værelser har en kæmpeseng med sengegavl i
træ med dekorativt svungne øreklapper.
Skulle man finde anledning til at arbejde eller gå på nettet, har værelset selvfølgelig
også et arbejdsbord med opladerstation til
diverse elektronisk gear.
HJEMMELAVET OG PERSONLIGT
Da der ikke er nogen restaurant på Witt
Istanbul, sætter Tuncel Toprak og co. en ære
i at gøre ekstra meget ud af morgenbuffeten,
som serveres i lobbyen. Her er alt hjemmelavet, det meste økologisk, og variationen og
fiberindholdet er i en helt anden liga end det
vanlige tyrkiske morgenudbud. Her er forskellige slags brød, fire slags ost, hjemmeblandet mysli, frugtsalat og pandekager. De
varme retter, te og kaffe bestiller man i baren.
Og hotellet nærmest opfordrer til, at man
hænger ud hele formiddagen og læser bøger
fra biblioteket eller får gode insidertips til
Istanbul fra personalet. For det er nemlig
også en del af hotellets kvalitetskoncept at tilbyde personlige anbefalinger, som ikke er
det, der står i guidebøgerne – hvor er de hyggeligste cafeer, den smukkeste park at slentre
i, de bedste spisesteder og den smukkeste
blomsterbutik. Hvis man altså finder tid til
at forlade de designerlækre omgivelser.
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