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design worldwide partnership

FOR IMMEDIATE RELEASE

dwp | design worldwide partnership receives HD Award 2012
for Emporium Suites Penthouse Interior Design
dwp has won the Luxury Guestroom/Suite Hospitality Design Award 2012 for their
inspiring interior design of the Emporium Tower Penthouse Suite, Bangkok,
Thailand...
dwp ได้รบั รางวัล ‘the Luxury Guestroom/Suite Hospitality Design Award 2012’ จากแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ตกแต่งภายในสําหรับโครงการ
เพนท์เฮาส์สวีท กรุงเทพ ประเทศไทย...

Left to right: Palach Painupong (dwp Thailand Creative Director), Brenton Mauriello (dwp Group CEO), Sarinrath
Kamolratanapiboon (dwp Regional Business Development Director, Asia-Pacific)

จากซ้าย: คุณพลัช ไพนุพงศ์ (ผูอ้ าํ นวยการฝ่ายสร้างสรรค์งานออกแบบ, dwp Thailand), คุณเบร็นตัน มอเรลโล (ประธาน
บริหาร, dwp Group)และคุ
-แปซิฟิก, dwp)

At a reception held on Wednesday 6th June 2012 at the Grand Hyatt, NYC, Hospitality Design
(www.hospitalitydesign.com) presented their 8th Annual Hospitality Design Awards 2012, in
recognition of outstanding international hospitality interior design and architecture projects.
dwp | design worldwide partnership (www.dwp.com) accepted the award for the ‘Guestroom
or Suite (Luxury/Upscale) Category’ for their design of the stunning and prestigious Emporium
Tower Penthouse Suite interiors, Bangkok, Thailand.

งานประกาศรางวัล Hospitality Design
Hospitality Design Awards
สําหรับการออกแบบตกแต่งภายในและงานสถาปัตยก
(www.dwp.com) ได้รบั รางวัลในกลุ่ม

dwp l design worldwide partnership
โครงการเอ็ม

“On behalf of dwp, I am delighted to have accepted this prestigious award, obtaining further
international recognition afforded by Hospitality Design and their awards celebrating excellence
in design around the globe. We are proud and honoured that our design for the Emporium
Penthouse has been singled out among our peers and the industry,” shared dwp group CEO,
Brenton Mauriello.

“ในนามของ dwp
สากล
ของเราใน
ผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุ่ม dwp Mr. Brenton Mauriello

Hospitality Design
” กล่าวโดย

Inspiration for the design of this 356sqm penthouse was derived from the metropolitan
location of the building, surrounded by business districts, stylish shopping malls and hip urban
spots, under the concept 'Urban Unwind'. The objective was to create a luxurious, stylish,
intelligent, urban-casual environment. Yet, site constraints prevented the demolition of any
existing structures, so dwp sought to create moderate revisions, with significant impact.
Working around the existing structure, walls, stone flooring, bathroom fixtures, dwp injected
new elements to achieve a brand new look and enhance the higher level of luxury required.

แรงบันดาลใจสําหรับการออกแบบห้องพักหรูขนาด 356 ตารางเมตร
ด้วยย่านธุรกิจและห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยและแหล่งชุมชนสําคัญภายใต้แนวความคิด ‘Urban Unwind’ จุดมุง่ หมายหลัก
คือการสร้างสรรสภาพแวดล้อม เลิศหรูอย่างมีสไตล์และเป็ นกันเอง ข้อจํากัดสําคัญคือการปรับโครงสร้างอาคารเดิมให้น้อย
dwp

Blending a new sophisticated colour scheme and finishes, with the existing ones was a major
challenge. An elegant tailor-made circular lighting sculpture, of various sizes and heights,
accentuates the 4-metre-high living and dining area ceiling, while a thoughtful selection of
furniture and accessories achieved the desired balance. Etched patterns adorn grey tinted glass
panelling, fitted to an existing stainless steel frame, providing a completely new feature to the
space. The new look, enhancing the sophistication of the Emporium brand, meant the suite was
fully booked out, even before construction had finished.

การผสมผสานรูปแบบและสีสรรของวัสดุใหม่ๆ
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

บ
ส่วนทานอาหารรวมถึง
ให้งานออกแบบมีความสมดุลย์ การเลือกใช้กระจกสีและลวดลายประดับ
เลสทําให้เกิดความแปลกใหม่ในงาน
ภาพลักษณ์ใหม่ของโครงการเป็ นก้าวสําคัญใน
อย่างเด่นชัด

Further details on Hospitality Design and these awards can be found at HD Awards 2012.
รายละเอียดและข้อมูลของรางวัล
HD Awards 2012
°°°°°°

Note to Editors: About dwp | architecture + interior design:
From small, voracious, entrepreneurial beginnings, since 1994, dwp has flourished into an awardwinning, one-stop integrated design service, with global reach. Even in the most challenging of locations,
over 450 multi-cultural professionals work together to deliver architecture, interior design, planning
consultancy and project management, across borders, to the highest international standards. With
currently 12 offices in 10 different countries, dwp presents its finest iconic designs time and again.

จาก
ได้พร้อมกับรับรางวัลการออกแบบมากมายจากหลาย
dwp
สถาบัน ในปัจจุบนั มีบุคลากรและผู้
การผสมผสานทางวัฒนธรรม เราให้บริการออกแบบครบวงจร นําเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง
ภายใน,
ผลงาน
โดยใช้
มาตรฐานสากลระดับสูงสุด
°°°°°°

For more information from dwp on this release and hi-res images, contact Group Communications
Consultant, Ms Nikki Busuttil, nikki.b@dwp.com or call the dwp Thailand head office:

Ms Nikki Busuttil
dwp สํานักงานใหญ่
thailand@dwp.com เว็บไซท์ www.dwp.com
dwp
The Dusit Thani Building, Level 11, 946 Rama IV Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
T +66 2 267 3939 F +66 2 267 3949 E: thailand@dwp.com W: www.dwp.com

