Elle Decoration – Sohamsa Ocean Estate

Traditionally Modish
Klasik Simetris menegaskan langgam kontemporer khas Bali, membaur dengan material local
membangun suasana intim di setiap sudutnya. Harmonisasi antar ruang yang menyatu dengan
lanskap, diekspos melalui artificial light dengan warna hangat, memberikan kesan sensual pada setiap
area hunian.
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Keindahan alami pulau dipadu dengan ketegasan garis bangunan di pinggirnya menimbulkan mood
tersendiri bagi penghuni di Karang Saujana. BEDMaR Design Consultant memberikan sentuhan arsitektur
modern tropikal dengan sirkulasi yang tertata rapi mengikuti ciri bangunan khas Bali yang dinamis dan
harmonis. Kombinasi material yang sustainable memberikan nilai tambah pada hunian ini.
Air laut dan pool menjadi refleksi kesegaran dari teriknya pulau, bercampur dengan dedaunan hijau yang
tumbuh terawat di area Karang Saujana. Desainer interior dari A & Partners menciptakan mood dengan
palet monokromatik menimbulkan kesan elegan kontemporer.
Material lokal yang digunakan secara detail dipoles dengan modern membuat elemen baru pada ruangan
dan menciptakan rasa khas yang tak dimiliki di tempat lain. Sayup deburan ombak laut menjadi pengantar
kehangatan suasana hunian.

Pemisah antara ruang satu dengan lainnya merupakan konsep Bali yang dituang pada pembagian sirkulasi,
selain itu hal tersebut berguna menjaga privasi penghuni. Saat senja, garis-garis simetrikal partisi dan
ceiling pada ruang memberikan efek bayangan yang artistik, menimbulkan keindahan tersembunyi.
Dengan total keseluruhan, luas 23 are secara maksimal digunakan untuk memuaskan penghuni melalui
detail elemen estetis.
Dengan perlakuan berbeda pada dinding, plafon, dan lantai menciptakan hunian menjadi lebih elegan
menunjukkan pada segmen pengguna yang membutuhkan relaksasi yang tinggi.
Pada kamar tidur, transformasi dari ranjang Jawa bergaya kubisme memberikan kesan intim bercampur
dengan nuansa tradisional. Ornamen interior yang muncul sengaja dibuat sama pada setiap ruang
bertujuan untuk menciptakan harmoni. Uniknya, setiap elemen dekoratif dalam sudut ruang Karang
Saujana merupakan transformasi dari bentukan tradisional kedalam era kontemporer.
Pada area bawah kamar utama terdapat area treatment. Interior yang dilengkapi dengan ornamen
dekorasi lampu temaram dan hidden lamp di sela ceiling berwarna serupa menciptakan suasana rileks.
Bukaan dengan kaca sebagai pembatas dan dinding dengan detail motif khas Indonesia, menjadikan
suasana massage area naik kelas dengan unsur tradisional kontemporer yang terasa dan nyata.

