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Big Berry Promocija

Razkošje svobode – 
potrebujete še kaj več?

Počutje gosta kot doma, medtem ko uživa po-
polno svobodo v naravi daleč od hotelske-
ga okolja in standardnih prostorskih vzorcev, 

ter vsestranska ponudba s pridihom razkošja je 
glavno gibalo, ki spodbuja podjetje Hosekra, da iz-
deluje udobne in vrhunsko oblikovane mobilne hi-
šice, ki se skladno zlijejo z naravnim okoljem.

Se sprašujete, ali je to res mogoče? Bi želeli obi-
skati hišice BIG BERRY v Sloveniji, Avstriji in Ro-
muniji in se prepričati na lastne oči? Vabimo vas, da 
ste BIG BERRYJEV gost v prihajajoči sezoni, ampak 
članek preberite do konca!

Simbioza narave in vrhunske tehnologije je sino-
nim za hišice BIG BERRY. 

Dva, štiri, šest ali deset ljudi? To ni pomembno, 
saj hiše BIG BERRY lahko sprejmejo do deset ljudi. 
Prav tako ne boste potrebovali dodatnega pro-
stora, saj je v BIG BERRYJU do popolnosti izko-
riščen vsak kotiček s pomočjo inovativnih rešitev, 
kot so škatle za shranjevanje pod posteljo, stenske 
omare in police od tal do stropa. Nič ni prepu-
ščeno naključju, saj so hišice zasnovane tako, da 
gostu zagotavljajo lasten prostor in udobje – od 
spalnice, ki sledi funkcionalnosti prostora v las-
tnem domu, do kuhinje in toaletnih prostorov, ki 
vključujejo všečno oblikovanje in zasnovo odprte-
ga prostora. Sodoben dizajn, funkcionalnost in mi-
nimalizem zagotavljajo, da gost ne pogreša ničesar.

Strast, ki jo do sodobnega oblikovanja in udo-
bja čutita tako BIG BERRY kot Hosekra, je očit-
na na vsakem koraku. Zavedata se pomembnosti 
tehnologije, ki v sodelovanju z naravo in udobjem 
tvorita popolno celoto. Čeprav so hišice postav-
ljene v naravno okolje, jim ne manjka popolnega 
doživetja prostora in prijetnega vzdušja. Vse, kar 
najdete v domači hiši, je na voljo v najrazličnejših 
oblikah tudi v hišicah BIG BERRY. 

Dizajn, ki ga je zasnoval priznani italijanski arhi-
tekt Alessandro Rado, ponuja dobro premišljen 
svetlobni sistem, ki omogoča, da zunanja svetloba 

pronica v notranjost hišic. Hkrati gostje lahko po 
želji nadzorujejo osvetlitev z neopaznimi senčili in 
zavesami. Dodatna umetna svetloba zagotavlja, da 
hišice tudi ponoči sijejo, če BIG BERRY npr. gosti 
dogodek, in ustvarja romantično okolje z nastavlji-
vo močjo osvetlitve z LED-trakovi nad kuhinjskimi 
elementi.

Hosekra posebno pozornost namenja tudi kli-
mi. Ne glede na letni čas klimatska naprava go-
stom omogoča nadzor temperature za optimalno 
počutje, medtem ko uživajo v razgledu skozi veli-
ko osrednje okno in steklena drsna vrata.

V kuhinji BIG BERRY se bodo gostje počutili kot 
vrhunski kuharski mojstri, obdani z najsodobne-
jšimi tehnološkimi pripomočki. Nerjavna vgrad-
na mikrovalovna pečica, nerjavni kuhinjski pult s 
stensko oblogo, vgradno kuhinjsko korito s samo-
stoječo armaturo, okrogla bela keramična kuhal-
na plošča na dotik, samostoječi hladilnik INOX z 
zamrzovalnikom in seveda 40-inčni TV- in DVD-
predvajalnik so nekatere izmed uporabljenih teh-
noloških rešitev.

V želji, da bi ustvarili pomirjajoče in k naravi 
usmerjeno bivanjsko okolje, je neslišen zapiralni 

sistem v kuhinji, sobah in kopalnici samoumeven. 
Kot dodatek imajo vsi kuhinjski elementi dvižno 
odpiranje. Edini hrup, ki naj ga slišijo gostje, je tisti, 
ki ga ustvarja narava.

Tudi zunanjost hiške ima sproščujoč pridih teh-
nologije. Vsaka hišica BIG BERRY ima vgrajen ja-
cuzzi, ki je primeren kot bazen za otroke ali za 
popoln romantični večer v dvoje.

Poleg tehnološkega vidika Hosekra podpira or-
gansko arhitekturo, kar se kaže v talnih oblogah 
iz javorjevine. Javorjevina zagotavlja kakovost in 
udobje, pa tudi čudovit videz. Način izdelave jam-
či dolgo obstojnost in vrhunsko zunanjo podobo 
tudi po večletni uporabi in vsakodnevni izpostav-
ljenosti vremenskih spremembam. 

Kaj je bilo torej glavno vodilo Hosekre in BIG 
BERRYJA pri oblikovanju ponudbe? Da gost ta-
koj ob vstopu v hišico začuti, da niti najmanjša po-
drobnost ni prepuščena naključju, in da je vse za-
snovano z željo, da se počuti kot doma.

Po meri zasnovane hišice bodo zagotovo izpol-
nile visoka pričakovanja gostov, ki jim tako ostane 
samo še ena skrb ... pripravljanje prtljage. Smo vas 
prepričali? Pridite in to doživite sami.


