
 

HINT Food & Drinks 
 

Stylowe bistro, które poprzez wyrazisty design i oryginalne menu śmiało zaznacza swoją obecność na kulinarnej 
mapie miasta. 

 Inspiracją dla projektu li3ingu wnętrz i nowego konceptu restauracji wrocławskiego hotelu PURO były detale 
nawiązujące do autentycznego charakteru miasta i niezwykłej historii Wrocławia. Jednym z nich jest szkliwiona, 
kolorowa glazura spotykana we wrocławskich przedwojennych kamienicach i budynkach usługowych. Dekorowano 
nią klatki schodowe, obkładano piece grzewcze w mieszkaniach, była stosowana jako detal wykończenia elewacji. 
 Ze względu na swoją interesującą formę i różnorodność kolorowe, produkowane tradycyjnymi technikami, 
płytki stały się motywem przewodnim projektu ale przede wszystkim ciekawym punktem odniesienia do spojrzenia na 
Wrocław z nowej, bardziej lokalnej perspektywy. 
 Tradycyjnie stosowane niegdyś odcienie płytek takie jak burgund, morski granat, lazurowy błękit czy 
butelkowa zieleń okazały się ciekawym kontrastem a także doskonałym dopełnieniem białej ceramicznej okładziny 
baru oraz naturalnych dębowych fornirów zastosowanych na ścianach i w elementach mebli. Całość uzupełnia proste, 
bezpretensjonalne wyposażenie i meble, z których szczególną uwagę zwracają klasyczne krzesła Domus Artek oraz 12 
osobowy wspólny stół, przy którym można zjeść śniadanie i lunch, spotkać się w większym gronie lub komfortowo 
pracować.  
 Motyw kolorowych kafli pojawia się także w projekcie identyfikacji wizualnej bistro. 

Hint – ang. wskazówka, podpowiedź 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
obiekt: HINT Food & Drinks 
adres: ul. Pawła Włodkowica 6, Wrocław 
klient: PURO Hotels 

metraż: 125 m² 
ilość miejsc siedzących: 60 
rok projektu: 2016 

rok realizacji: 2016 
czas przygotowania projektu: 8 tygodni 
czas realizacji: 2 tygodnie 
zakres: 
+ koncept miejsca 
+ nazwa miejsca 
+ projekt wnętrz 

+ projekt wykonawczy 
+ projekty mebli: wspólny stół, okrągły stolik, regał 
+ projekty lamp: reflektor ‘maia’ 

+ identyfikacja wizualna: logotyp, karty menu, płatnik, wizytówki, odzież, szyld, informacja wizualna we wnętrzu 

wiodące materiały: 
glazura / fornir dębowy 

zdjęcia: 
PION Basia Kuligowska, Przemysław Nieciecki
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