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O Estoril Wellness Center
Quarenta e nove anos depois, as Termas
do Estoril voltaram a abrir portas. Estoril
Wellness Center é o novo nome das termas
do Estoril, que estão agora integradas num
complexo de saúde e bem-estar, que junta
às termas o Banyan Tree Spa. Com quatro
pisos e uma área útil de 4500 m2, o Estoril
Wellness Center é um empreendimento
vocacionado para tratamentos relacionados
com termalismo e bem-estar, dispondo de
todas as infra-estruturas e equipamentos
que tiram partido das propriedades de
uma água reconhecida pela sua eﬁcácia na
prevenção e tratamento das patologias das
vias respiratórias, musculares, articulares
e da pele. Piscina termal, ginásio, duches e
banheiras, estufas de vapor, sauna, banho
turco e salas de tratamento integram este
novo complexo.

Silestone _ projectos singulares

Estoril Wellness Center Lisboa _

O desaﬁo: estética contemporânea e
higiene e segurança máximas

Os interiores do Estoril Wellness Center
foram assinados pelo atelier de arquitectos
Palmer-Grego, e tinham como objectivo
reﬂectir a união entre a arquitectura
contemporânea e a máxima modernidade
das suas instalações e equipamentos em
cuidados hidrológicos.
Para o Banyan Tree Spa, a linguagem
arquitectónica tinha que ser desenvolvida
com formas simples e ﬂuídas, a partir de
materiais com qualidades que permitissem
fácil manutenção e assegurassem o aspecto
higiénico, mas mantendo o carácter exótico
e relaxante, característico de um Spa de
inﬂuência oriental. Já nas Termas do Estoril,
a inspiração também foram as tonalidades
da natureza, e a linguagem tinha que ser
desenvolvida seguindo um conceito estético
clínico e depurado, mantendo o aspecto
acolhedor propício ao bem-estar. Por isso,
eram necessários materiais com elevadas
propriedades de durabilidade, resistência,
higiénicos e de fácil limpeza e manutenção,
mas que também incorporassem linhas
estéticas modernas, capazes de criar
ambientes relaxantes e de design
contemporâneo.

Dadas as exigências estéticas e técnicas
do projecto Estoril Wellness Center,
Silestone® foi o material eleito para as
bancadas das instalações sanitárias e das
salas de tratamento, bem como para os
balcões de atendimento, por constituir-se a
superfície de quartzo que une a resistência
e tendências contemporâneas da pedra
natural à protecção antibacteriana. Esta
propriedade, exclusiva de Silestone®,
assegura a máxima higiene e segurança
destas superfícies, que aqui estão expostas
à humidade e vapores da água, geradores de
bactérias, e que num ambiente destinado à
prestação de cuidados de saúde e bemestar não pode acontecer.

A linguagem
arquitectónica
tinha que ser
desenvolvida com
formas simples
e ﬂuídas, a partir
de materiais com
qualidades que
permitissem fácil
manutenção e
assegurando o
aspecto higiénico,
mas mantendo o
carácter exótico e
relaxante
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Silestone® foi o
material eleito
para as bancadas
das instalações
sanitárias e
das salas de
tratamento,
bem como para
os balcões de
atendimento,
por constituirse a superfície
de quartzo que
une a resistência
e tendências
contemporâneas
da pedra natural
à protecção
antibacteriana
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Silestone®: a escolha acertada

Resistência e durabilidade

Higiene e fácil manutenção

Outro dos aspectos que garante a
durabilidade das superfícies Silestone®,
aqui aplicadas em bancadas de lavatórios
e balcões de atendimento, é a sua elevada
resistência aos riscos, que permite que
este material seja aplicado em qualquer
superfície interior. Por ser fabricado em
quartzo, é eﬁcaz contra arranhões e até
ácidos. A elevada resistência ao impacto de
Silestone®, que supera em grande medida
a de outros materiais de aplicação similar
(granitos, superfícies sólidas, etc), permite
a manipulação segura de objectos de grande
dureza sobre a superfície. Esta resistência
nasce da combinação entre a dureza do

O componente antibacteriano de Silestone®
impede a propagação de bactérias
nas superfícies, e foi especialmente
desenvolvido pela marca, mantendose sempre lavagem após lavagem.
“Pretendíamos um material resistente à
agressividade das águas termais e que em
simultâneo apresentasse uma aparência
uniforme e de cores relacionadas com
a natureza, e Silestone® é um material
que oferece uma grande resistência
e durabilidade aliado a um aspecto
estético clean, interessante e convicente”,
aﬁrma a arquitecta Noémia Palmer, que
acrescenta ainda que “a baixa porosidade
e as características não absorventes
destas superfícies de quartzo foram
factores decisivos para a sua utilização
em bancadas e balcões de atendimento”.
De facto, Silestone® ao não ser poroso
torna-se altamente resistente às manchas
produzidas num local onde a água é a
protagonista da maioria das actividades
do complexo e das terapêuticas, que se
caracterizam pelos vapores naturais
e humidade. A fácil manutenção das
superfícies Silestone® é outra das
características referidas pela arquitecta na
eleição do material para este projecto. “Ao
diﬁcultar a absorção de líquidos, facilita a
limpeza e manutenção, garantindo também a
sua durabilidade”, refere Noémia Palmer.

quartzo, a elasticidade da resina de poliéster
e o sistema de vibrocompressão, utilizado no
seu processo de produção.
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Estética contemporânea clean e relaxante

de atendimento, bem como das bancadas
dos lavatórios e de apoio nas instalações

Enquanto que em termos técnicos se exigia
um material resistente, não poroso, e de fácil

sanitárias e das salas de tratamento, foram
favorecidas pela qualidade do material”,

manutenção e higiene, as características
estéticas do projecto exigiam um material
que tivesse uma aparência uniforme,
versátil, natural, e inspirada na natureza.

avalia Noémia Palmer. Por um lado, a
higiene e fácil manutenção das superfícies
são asseguradas pela sua protecção
antibacteriana exclusiva, durabilidade,
não porosidade, e elevada resistência aos

A cores eleitas foram a Unsui e o Branco
Zeus. A primeira é um tom cinza exclusivo
de Silestone®, pertencente à série Zen, que
é uma linha estética limpa composta por
tons, suaves, minimalistas, destinada para
criar ambientes relaxantes. A segunda é
um branco único de Silestone® que dota a
superfície de luminosidade e pureza. Às
cores escolhidas, acresce o facto do quartzo
natural de Silestone®, combinado com cristal,
espelho e resina de poliéster, conferir às
superfícies uma densidade distinta, um
brilho radiante e um toque único. “Para além
das características físico-mecânicas, a
grande versatilidade de cores disponíveis,
que correspondiam às tonalidades que
pretendíamos para o projecto, foi um factor
decisivo”, refere a arquitecta.

O resultado ﬁnal
A arquitecta Noémia Palmer já tinha
trabalhado com Silestone® em outros
projectos de cariz similar, como é o 7Spa
Cascatas no hotel Hilton de Vilamoura
e nos health clubs da cadeia de ginásios
Holmes Place. Por isso, o resultado ﬁnal
não surpreendeu a arquitecta: “Ficámos
muito satisfeitos com o resultado ﬁnal.
As linhas simples e funcionais dos balcões
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riscos e manchas. Por outro, a exigência dos
ambientes contemporâneos e relaxantes foi
cumprida com a escolha de Silestone® para
as bancadas e balcões, pelo seu design, cor,
e brilho únicos. “Como já tinha trabalhado
com Silestone®, os resultados não foram uma
surpresa”, conclui a arquitecta.

As linhas simples
e funcionais
dos balcões de
atendimento, bem
como das bancadas
dos lavatórios
e de apoio nas
instalações
sanitárias e
das salas de
tratamento, foram
favorecidas pela
qualidade do
material
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Sobre o Grupo Cosentino

Sobre Silestone®

Sobre Palmer-Grego Arquitectos

A Cosentino S.A. é um grupo empresarial
de carácter familiar e de capital totalmente
espanhol. A sua actividade centra-se na
concepção, produção e distribuição de
soluções arquitectónicas e decorativas em

Silestone®, marca da multinacional
Cosentino, está presente em algunas
das construções mais emblemáticas
do mundo como o Hotel Burj Al Arab de
Dubai, o estádio de Wembley de Londres,

Palmer-Grego Arquitectos é um atelier que
aposta no desenvolvimento de soluções
arquitectónicas sustentáveis, modernas
e integradas nos padrões estabelecidos
em diálogo com os seus clientes. A sua

pedra natural.
O Grupo Cosentino tem seis fábricas: cinco
em Almeria (Espanha) e uma em Vitória
(Brasil). Dezassete centros de produção de

o Carrossel do Louvre em Paris, a Torre
Agbar de Barcelona, ou o Flag Ship da
Telefónica em Madrid. Pioneira ao ser a
primeira marca espanhola a anunciar no
maior evento publicitário do mundo, a

experiência em Portugal e Espanha abrange
um leque diversiﬁcado de projectos que
inclui edifícios de escritórios, habitação,
centros comerciais, unidades industriais,
escolas, complexos desportivos e de lazer,

bancadas de cozinha e casas de banho, e
cinquenta centros de distribuição, e mais de

SuperBowl americana, desde o início de
2008 Silestone® é patrocinador pessoal do

Health Clubs, unidades Spa e bem-estar.

2.100 colaboradores (1.019 em Espanha)
distribuídos por todo o mundo. O grupo
controla e assegura a distribuição a partir
da sua sede em Almeria (Espanha), com
Cosentino Centers em catorze países: EUA,

bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando
Alonso. Actualmente, colabora também com
os Houston Rockets da NBA e com a União
Desportiva de Almeria, equipa da Primeira
Divisão de Futebol Espanhola.

México, Brasil, Espanha, Suécia, Reino Unido,
Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, França,

Criadora de uma nova categoria a nível

Suiça, Itália e Portugal. Durante 2009,
aproximadamente 70% do lucro obtido foi
gerado nos mercados internacionais (fora de
Espanha).

mundial, o seu crescimento foi imparável
até converter-se na bancada de quartzo
líder mundial e a única com a propriedade
antibacteriana. Actualmente, uma em cada
quatro cozinhas em Espanha conta com
Silestone®, enquanto que nos Estados
Unidos tem uma quota de mercado de 75%
de todas as superfícies de quartzo e de 7%
de todas as bancadas de cozinha.

Cosentino Portugal
Headquarters
Via José Régio, 42
4485-860 Vilar do Pinheiro /
Vila do Conde
Tel. +351 229 289 844
Fax: +351 229 289 846
info-portugal@cosentinogroup.net

Cosentino Porto

Cosentino Lisboa

Via José Régio 42-76
4485-860 Vilar do Pinheiro /
Vila do Conde
Tel.: +351 229 270 097
Fax: +351 229 270 099
info-porto@cosentinogroup.net

Núcleo Empresarial Venda do Pinheiro
Rua A – Pavilhão n.º 1
2665-601 Venda do Pinheiro / Mafra
Tel.: +351 219 666 221
Fax: +351 219 666 223
info-lisboa@cosentinogroup.net

