MODERN AND CLEAN
FAMILY VILLA
terior Space. Setelah merancang clubhouse
untuk Selong Selo Resort & Residences,
Foto Arno Santosa
lulusan New York School of interior Design
ini juga diminta untuk merancang vila-vila
Teks Donny Amrin
yang dimiliki oleh perorangan. Salah satu
vila itu bernama Villa 6E. “Saya diminta untuk
merancang vila-vila perorangan sebagai hunian mewah mereka yang menjadi bagian dari
komplek Selong Selo Resort & Residences.
Agar tetap dalam tema, saya memilih gaya Inamor Lombok sebagai daerah
donesia kontemporer,” jelas Ros. Ia bersinergi
wisata semakin naik setiap tahundengan setiap pemilik vila demi mendapatkan
nya. Kelengkapan infrastruktur,
kemewahan yang unik pada setiap vila.
sarana, dan fasilitas juga menVila ini dimiliki oleh klien dari Singapura
galami perbaikan dan kemajuan.
yang sangat menikmati waktu bersantai di lokasi
Hal ini menunjukkan Lombok punya potensi
yang terpencil dan eksotik. Mereka meminta Ros
besar untuk menjadi daerah wisata seperti
untuk membantu membuatkan vila bersama deBali. Selong Selo Resort & Residences adalah
ngan arsitek dari Hong Kong. “Saya mengerjakan
salah satu komplek properti di daerah teluk
desain interiornya, memilih penyelesaian akhir,
Selong Belanak yang memanfaatkan keungpengaturan elemen-elemen interior serta membuat
gulan lokasi dan kekuatan desain, untuk mefurnitur dan dekorasi seni,” jelas Ros. Konsep kesningkatkan nilai mereka. Desainer Interior
eluruhannya masih Indonesia kontemporer, untuk
asal Australia ditunjuk untuk merancang
menyesuaikan dengan tema komplek Selong Selo
properti yang bukan hanya indah dan fungResort & Residences. “Klien meminta warna-warna
sional, namun juga bernilai investasi.
muted mustard, ochre, charcoal, dan krem sebagai
Ros Hemley adalah desainer wanita
skema warna dasarnya, bersama dengan kayu-kayu
Pendiri dan Direktur Kreatif dari biro dedan bebatuan lokal,” tambah Ros.
sain yang bermarkas di Australia, The InLIBURAN / RESORT
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Kanan
Ruang makan selalu terasa terang siang dan malam.
Bukaan pada langit-langit di atas pantry menjamin sinar
matahari yang cukup sepanjang siang.
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Vila ini memadukan ruang-ruang terbuka dan ruangruang tertutup. Foyernya adalah ruang terbuka yang
terhubung langsung dengan taman yang cantik. Vila
utamanya terletak sempurna di dekat kolam renang. Dari
tempat ini penghuni bisa menikmati dengan sudut pandang
luas ke arah lautan lepas, pasir putih di teluk Selong Belanak
dan bukit-bukit hijau di sekitarnya.
Vila ini dilengkapi dengan master suite, private
bathroom, dan media room. Area luarnya dirancang untuk
aktivitas outdoor yang menyenangkan. Halaman rumput
yang luas dan rapi sangat menggoda anak-anak untuk
bermain di atasnya. Teras-teras yang besar bisa digunakan
untuk beragam kegiatan bersama keluarga. Begitu juga
dengan tempat bersantap yang dekat dengan kolam atau
entertainment deck yang berada di atas vila utama. Penghuni
bisa mengatur sebuah jamuan makan privat dengan private
butler dan chef untuk mengatur suasana yang diinginkan.
Walau vila ini terdiri dari beberapa vila-vila yang lebih kecil,
namun privasi antara vila-vila itu tetap terjaga.

Kiri
View menakjubkan ini bisa dinikmati
dari atas kasur di kamar tidur
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