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Sebuah bangunan didirikan pada lokasi
yang telah dipilih. Bangunan tersebut harus
merespon dan kontekstual dengan
lingkungan sekitarnya. Beda tempat, maka
berbeda pula bentuk bangunannya. Hal
tersebut berlaku juga untuk hunian ini.
Namun melihat designnya, sulit untuk bisa
membayangkan bangunan ini berada
dilokasi lain dan tetap terlihat luar biasa.
Well designed
Villa mana adalah hunian 6 kamar tidur yang berbeda. Berlokasi di Canggu, Bali, area
ini menawarkan lingkungan sekitar berupa sawah yang asri. Belum lagi pemandangan
gunungnya. Begitu arsitektural dengan interior yang revolusioner dan secara visual
sangat menarik. Lantai beton dan dinding yang menampilkan kaca, batu dan kayu.
Tinggi langit-langit 3.7 meter. Tema sexy black décor, rooftop,water feature, hanging
garden sebagai area hijau dan customized furniture untuk interiornya. Villa Mana
merupakan hunian yang luas, unik dan tak diragukan lagi cantik. Ruang komunalnya
luas,bisa untuk living room,lounging untuk bersantai atau makan malam. Di belakang,
terdapat infinity edge pool, kamar main anak, ruang teve dan ruang belajar di lantai
dua,bale di tepi kolam serta Rooftop yang luas.
Lantai Dasar
Sebelum masuk ke hunian ini, kita harus melewati jembatan di atas kolam dangkal yang
dipenuhi air dari sebuah jeram kecil. Selain menjadi elemen arsitektural yang
menyejukan, kola mini juga bisa menjadi tempat bermain air yang menyenangkan bagi
anak anak. Beberapa pohon Palem ditanam di halaman rumput di sebelah kiri kolam.
Jalan masuk tadi mengantar kita ke area penerima, sebuah ruang keluarga,ruang
makan dan kolam di area terbuka. Dari tempat ini kita bisa menikmati pemandangan
sawah yang bertingkat – tingkat khas Bali. Begitu pula matahari terbenam di waktu
senja semakin Indah saat refleksinya terlihat di kolam. Meja makan berupa meja kayu
yang lebar, cukup untuk 12 orang.

Di sisi kiri area living dan dining,terdapat tiga buah kamar tidur. Dua buah kamar tidur
tamu dan sebuah kamar tidur utama. Kedua kamar tamu memiliki view ke halaman
depan. Kamar tidur utama di lantai dasar ini dibatasi dinding dan pintu kaca yang bisa
dibuka sehingga view kea rah sawah terlihat maksimal. Di balik pintu kaca ini terdapat
teras berlantai kayu sebagai tepi kolam renang.
Area ini sangat menyenangkan sebagai tempat bersantai. Master bedroom-nya memiliki
kamar mandi memanjang yang sebagian atapnya terbuka,sehingga selalu terasa sejuk
dan menyegarkan. Bathtub-nya berbentuk lingkaran dengan rain shower tergantung di
atas.

Banyak Area Bersantai
Pada area belakang di balik dapur terdapat casual dining table dan kursi panjang dari
kayu, yang bisa memuat 12 orang. Area belakang terlihat simple namun sangat
menarik. Lantai semen yang gelap berlanjut ke teras kayu tepi kolam. Furniture rotan
sintetis sebagai tempat dupuk duduk dan bersantai dinaungi oleh barisan phohon
frangipani. Kolam berukuran 18 x 7 meter didesain denagn konsep Onsen, pemandian
air panas a la Jepang. Air kolam melimpah di tepiannya, seolah jatuh ke sawah di
hadapannya. Tangga kayu yang lebar membentuk tempat duduk sehingga mirip
amphitheatre. Di kedua sisinya terdapat sepasang pohong Kelapa, seolah memagari
tangga tadi. Di area bawahnya, terdapat lapangan rumput luas yang bisa dipakai untuk
bermain bola.
Rooftop di hunian ini masih menyimpan dua Kamar Tidur Utama, ruang teve, dan
lounge terbuka untuk bersantai, makan malam atau sekedar menikmati pemandangan
180 ke persawahan, hingga laut dan gunung di kejauhan. Matahari terbenam di area ini
sangat mengagumkan! Angin semilir yang selalu hadir di Rooftop menjadikannya satu
tempat lagi untuk bersantai dengan view maksimal di hunian ini. Desain bangunan yang
terbuka membuat Villa Mana terlihat berbeda. Dan, lokasinya yang berada di Bali,
membuatnya begitu sempurna. HL Adon

