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surfacing your world

Stable Table® - No ordinary tables!
Οι Stable Table® είναι μοναδικές, κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αυτοσταθεροποιημένες επαγγελματικές βάσεις τραπεζιών με χρήση στον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας.
Προσαρμόζονται πλήρως σε οποιαδήποτε ανώμαλη επιφάνεια και διαχειρίζονται αυτόματα
διαφορές ύψους μέχρι 20-25mm.
Οι βάσεις έχουν στο εσωτερικό του κεντρικού στύλου ένα καλά προστατευμένο μηχανικό
σύστημα το οποίο επιτρέπει στα δύο από τα σταυροειδή πόδια να προσαρμοστούν στο έδαφος ενώ τα άλλα δύο να παραμένουν σταθερά. Λόγω αυτού του μοναδικού χαρακτηριστικού
οι Stable Table αφαιρούν περίπου το 50% της κλίσης και τα τραπέζια ευθυγραμμίζονται
πολύ πιο εύκολα όταν τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο.
Προορίζονται για χρήση εντός ή εκτός, όλες τις εποχές του χρόνου, είναι ιδιαίτερα ελαφριές και σταθεροποιούνται πάντα αυτόματα.
Οι βάσεις παράγονται στη Σουηδία σε εργοστάσιο πιστοποιημένο με ISO, είναι πλήρως ανακυκλώσιμες και έχουν ένα υψηλής ποιότητας σύστημα επικάλυψης /σκλήρυνσης το οποίο
τις προστατεύει από φθορά και ξεφλούδισμα.
Ο flex top cross στην κορυφή του κεντρικού στύλου της βάσης παράγεται από εξαιρετικής
ποιότητας μέταλλο και όχι από φθηνό χυτοσίδηρο. Αυτό δίνει ανώτερη αντοχή και την απαραίτητη ευκαμψία για πλήρως σταθεροποιημένες βίδες στην κορυφή του τραπεζιού.
Η ευρεσιτεχνία βάσεων Stable Table δεν επηρεάζεται ποτέ από το βάρος ή τους ανθρώπους που ‘στηρίζονται’ στα τραπέζια. Το μοναδικό μηχανικό σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης είναι τοποθετημένο, καλά προστατευμένο στην κεντρική κολόνα μακριά από τη
βρωμιά, τη βροχή, την άμμο και όποιον άλλο παράγοντα εξωτερικής επιδράσης ώστε να
λειτουργεί όλο το χρόνο χωρίς καμία ανάγκη συντήρησης.
Stable Table® Table self-stabilizing bases
Σουηδικές αυτορυθμιζόμενες βάσεις τραπεζιών
Lounge
Height 500mm table tops 550-800mm
Café/Dinner
Height 700mm table tops 550-1200mm
Poseur/Cocktail
Height 1080mm table tops 550-800mm

Colours
Black, Brown, White
Alu-look Silver
Stainless Steel
Colours on request

Η Eltop προσφέρει στην ελληνική αγορά τα καπάκια τραπεζιών
HO.RE.CA Table Tops, μία ολοκληρωμένη λύση για το χώρο των
Hotel.Restaurant.Cafeteria. Η εμπλουτισμένη σειρά διαθέτει καπάκια τραπεζιών έτοιμα διαστασιολογημένα σε 30 χρώματα από πυρήνα
HPL Compact, όλα σε μόνιμο στοκ, σε 12 standard διαστάσεις και 5
εναλλακτικά προφίλ τελειώματος. Παράλληλα εκτός από τις τυποποιημένες επιλογές, υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας digital σχεδίων (σειρά digital printing Younique της Formica) και
εξειδικευμένων κοπών ειδικών διαστάσεων.
Ο πυρήνας HPL Compact (High Pressure Laminate) αποτελεί μία εξαιρετικά αναβαθμισμένη πρώτη ύλη με
ιδιότητες που την καθιστούν ως το καταλληλότερο υλικό όπου η σκληρή χρήση θεωρείται δεδομένη. Είναι υλικό
μη πορώδες, με απόλυτα πυράντοχες και υδροφοβικές ιδιότητες, εύκολο να καθαριστεί, ανθεκτικό στην δράση
μικροοργανισμών και απόλυτα κατάλληλο για τρόφιμα. Λόγω ειδικών φίλτρων και ρητινών το υλικό έχει ισχυρή
αντίσταση στις UV ακτίνες, δεν αποχρωματίζεται και αντέχει στις κλιματικές αλλαγές. Η καταλληλότερη επιλογή
για καπάκι τραπεζιού που θα αναβαθμίσει το χώρο σας.

Διαστάσεις

Προφίλ
P45

60x60
Φ60
50χ76

70x70
Φ70
70χ110

80x80
Φ80
80χ120

90x90
Φ90
80χ130

P145
P3
P12

on demand

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ - ELTOP ΑΒΕΕ
Θέση Πικροδάφνη, Καλιμπάκι, 19200 Ελευσίνα
Τηλ.: 801 11 805 805, 210 55 49 006, 210 55 46 195 Fax: 210 55 42 195
www.eltop.gr • email:eltop@hol.gr
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Μοναστρι του 19ου αι να
ετατρπηκε σε πολυτελ ξενοδοχεο
τη Βασιλικ Πολου

Η εταιρα RFR Holding, η οποα ιδρ θηκε απ την Aby
Rosen, νοιξε το πρτο τη ξενοδοχεο στο Ισραλ.
Το Jaffa Hotel στο Τελ Αββ, το οποο λειτουργε υπ την
αιγδα τη The Luxury Collection Hotels & Resorts !"λο
τη Marriott International, προσφ"ρει στου ταξιδιτε
!ια !οναδικ ε!πειρα 5 αστ"ρων σε !α απ τι πιο
γοητευτικ" πλει στον κσ!ο.
Το Jaffa Hotel εντσσεται στο παγκσ!ιο χαρτοφυλκιο
των πολυτελν ξενοδοχεων The Luxury Collection,
αποτελντα "να ν"ο ση!εο αναφορ τη πολυτελο 
φιλοξενα στο Τελ Αββ.

HotelDesign.gr
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Το Jaffa Hotel εναι να πραγ ατικ αξιλογο ξενοδοχεο
ε κατοικε στην καρδι τη παλι πλη Jaffa. ∑το
οναδικ αυτ ξενοδοχεο, αναλα βνει δρση ο John
Pawson, γνωστ για την προσ γγισ του στο design και ειδικ ε ιστορικ ργα. Μετ την αγορ του κτιρου,
ο οναδικ αρχιτ κτονα κλθηκε να φ ρει την
ινι αλιστικ του ερ ηνεα στο κλασικ οναστηριακ
κτριο. Η ευαισθησα του στην απστευτη ιστορα
εκδηλ#νεται ε το προσεγ νο design του, καθ#
εισγει ια ν α ζω και ναν καινο%ριο σκοπ στο κτριο.
Με πανορα ικ θ α στο λι νι -των 4.000 ετ#ν- τη Jaffa,
στη Μεσγειο Θλασσα και στην πλη Τελ Αββ, το Jaffa
Hotel προσφ ρει 120 πολυτελε σουτε, 32 πολυτελε
κατοικε και ια σειρ απ εντυπωσιακ  και πολυτελε
αν σει. Αυτ  περιλα βνουν εξωτερικ πισνα, χ#ρο
ηλιοθεραπεα και παρ, κ ντρο ευεξα και ο ορφι,
γυ ναστριο, σαλνι ο ορφι, boutique και δ%ο
εστιατρια που λειτουργο%ν απ τη διση η Major Food
Group, που βασζεται στην κουλτο%ρα τη Ν α Υρκη.

HotelDesign.gr
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Μοναστρι του 19ου αι να ετατρπηκε
σε πολυτελ ξενοδοχεο
1 2 345

Πολλ απ τα αρχικ χαρακτηριστικ του κτιρου,
συπεριλαβανονου του οναστηριο, του
παρεκκλησου και των πρωττυπων ζωγραφισνων
οροφν και βιτρ, χουν διατηρηθε και αποκατασταθε,
καθιστντα το ξενοδοχεο ιδανικ απκτηα για το
σ"α The Luxury Collection, το οποο αποτελεται απ
ξενοδοχεα που προσδιορζουν και εταβλλουν
πραγατικ την τοποθεσα του.
Ο δισηο Βρεταν σχεδιαστ" John Pawson φρνει
την υπογραφ" του ινιαλιστικο φου στο The Jaffa
Hotel, το οποο παρουσιζει τη εγλη ιστορα του
κτιρου και συνδυζει ψογα το παλι ε το σγχρονο.
Το ργο πραγατοποι"θηκε σε να νεο-ρωαϊκ, πρην
γαλλικ νοσοκοεο και οναστ"ρι του 19ου αινα και
να παρακεενο νο κτριο. Μαζ ε τον τοπικ
συντηρητ" και τον αρχιτκτονα Ramy Gill και, φυσικ,
αζ ε ια οδα επειρογνωνων αποκατσταση, το
νεοκλασικ κτριο αποκαταστθηκε ε αγπη, σα σε
ια δεκαετα, διατηρντα τι ακατργαστε, ανγγιχτε
επιφνει του. Η πρσοψη του κτιρου περιλαβνει
υπαθριου διαδρου ε τοξωτο κονε και οι
λειασνοι τοχοι αποξστηκαν, για να αποκαλψουν τι
στρσει πατνα, που χρωατζουν του τοχου.

HotelDesign.gr
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Μοναστρι του 19ου αι να ετατρπηκε
σε πολυτελ ξενοδοχεο
1 2 34 5

Ο Pawson αντικατοπτρ ζει την τοπικ κουλτορα,
ενσωατνοντα τι λεπτ ρ ζε στην παραδοσιακ
αρχιτεκτονικ τη Μση Ανατολ, πω οι οθνε ε
οτ βα γνωστ ω «Masharabiya», παρ"λληλα ε τα
σγχρονα οτ βα σα στο ξενοδοχε ο. Ακη,
διαχρονικ φωτογραφ ε του Ισραηλινο καλλιτχνη,
Tal Shochat, παρουσι"ζονται σε κ"θε δω"τιο.
Το νεοκλασικ λπι, που δηιοργησε ο Pawson,
βρ σκεται στο νο κτ ριο και χαρακτηρ ζεται απ πιπλαργα τχνη του 13ου αινα, που ανακαλφθηκαν κατ"
την ανασκαφ του ργου, και ρχονται σε αντ θεση ε το
κλασικ design του Shiro Kuramata και Pierre Paul και ε
τη σγχρονη τχνη του Damien Hirst . Ακη, το λπι
του ξενοδοχε ου διαθτει ειδικ" τραπζια τ"βλι
σχεδιασνα απ τον Pawson, αποτ οντα φρο τι
στα παραδοσιακ" παιχν δια, που πα ζουν οι ποροι στην
αγορ" Jaffa.

HotelDesign.gr
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Μοναστρι του 19ου αι να ετατρπηκε
σε πολυτελ ξενοδοχεο
1 2 34 5

Το ιστορικ κτ ριο σε σχ α U, αζ ε το νο κτ ριο,
βρ σκονται γρω απ ια υπα θρια φωτειν αυλ που
περιβλλεται απ να θ λο δντρων και προσφρει ια
συχη αση στην πολυσχναστη π λη. Εδ!, οι
επισκπτε" πορον να απολασουν το γεα του" σε
οποιοδ ποτε απ τα δο εστιατ ρια απλ να
χαλαρ!σουν στον υπα θριο χ!ρο.
Τα δο να εστιατ ρια του ξενοδοχε ου, σε συνεργασ α
ε τον ντ πιο σεφ Roi Antebi, συνδυζουν
γαστρονοικ" επειρ ε" ε εσογειακ" παραλλαγ".
Το Golda's Deli, να απ τα δο εστιατ ρια, προσφρει
αυθεντικ design που ταξιδεει στην Να Υ ρκη. ∑το
πλα σιο, ω", τη" οναδικ " ξενοδοχειακ " επειρ α"
και του εξαιρετικο design, και τα δο εστιατ ρια
βρ σκονται στο ακλυπτο υπ γειο του κτιρ ου του 19ου
αι!να, το οπο ο διαθτει τι" αυθεντικ" θολωτ" οροφ"
του οναστηριακο κτιρ ου.

HotelDesign.gr
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΚΑΛΥΜ ΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
Κλειδώνουν
Στεγανοποιούν
Δεν σκουριάζουν
Δεν είναι ολισθηρά

Διατίθενται σε χρώματα ώστε να προσαρμόζονται
αρμονικά στο περιβάλλον που τοποθετούνται.
Διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις και σε πιστοποιημένες
κατηγορίες αντοχών βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο:
info@kipriotis.com ή στο 2102317193
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ΤΑΠΕΤ∑ΑΡΙΕ∑

Η τ ση των 70’s επιστρφει
τη Βασιλικ Πολου

Εναι στιγ
που το χρ α σε ναν τοχο,  σε οποιαδποτε επιφνεια, φαντζει πολ απλ και
συνηθισ νο, εν η αλλαγ του χρ ατο αποτελε πολλ φορ
ια κοστοβρα και εππονη
διαδικασα. Πριν απ λγα χρνια, λοιπν, η ταπετσαρα, ια τση απ τα βθη των ‘70s, ρχισε
να ρχεται και πλι στο προσκνιο. ∑ ερα, η ταπετσαρα αποτελε ια απ τι πιο ση αντικ ,
καθοριστικ και δη ιουργικ τσει στο design.

Hotel Grand Pigalle, Paris
∑υγκεκρι να, οι ταπετσαρε αποτελον ια ιδιατερη
και σγχρονη επιλογ για του τοχου, και χι νο, εν
το κστο τοποθ τηση δεν εναι απαγορευτικ. Το
δλη α εναι εγλο, τι περισστερε φορ , αν εσα
στο χρ α και την ταπετσαρα, το πρτο ε πειρε
δυναττητε χρω ατικν συνδυασ ν και το δετερο ε
πλοσια οτβα, και παραστσει που συνεχ
ε πλουτζονται.
Η τοποθ τηση ταπετσαρα σε ναν χρο,  σε ια
συγκεκρι νη επιφνεια κερδζει τι εντυπσει, αφο
χει το πλεον κτη α, ανλογα ε το οτβο, να προσδδει
στο χρο να συγκεκρι νο χαρακτρα.

HotelDesign.gr
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ΤΑΠΕΤ∑ΑΡΙΕ∑ - Η τ ση των 70’s επιστρφει
12
Η πρακτικ αυτ ετα ορφνει ολοκληρωτικ τον χρο,
εν στι προσταγ ια εποχ  ε εγαλτερο οικολογικ
χαρακτ ρα, εταβλλεται και προσαρ ζεται, αφο
δη ιουργεται και ε ανακυκλσι α υλικ. Η ταπετσαρα,
λοιπν, εκτ απ του τοχου, πορε να τοποθετηθε,
πλον, σε κθε εδου επιφνεια, στε να δη ιουργ σει
να οναδικ χαρακτ ρα σε να ξενοδοχεο. Απ τα πιπλα,
τα συρτρια, τι κορνζε, τα σκαλοπτια, τι πρτε, το
τζκι, το κεφαλρι του κρεβατιο, την οροφ , χρι τα
διακοσ ητικ στοιχεα, τα φωτιστικ και του καθρφτε,
λα πορον να ετα ορφωθον σε ιδιατερα και
εναλλακτικ στοιχεα του design.
Η συγκεκρι νη πρακτικ , ωστσο, δεν νει στσι η,
εξελσσεται ρα ε την η ρα. ∑υγκεκρι να, οι νε
τσει, που καθορζουν την ταπετσαρα, σχετζονται πολ
ε τον το α τη τυπογραφα. Μλιστα, χρτε,
φωτογραφε - ασπρ αυρε και η-, πινακδε, γρ ατα
και αριθ ο αρχζουν να κατακλζουν τα οτβα των
ταπετσαριν, εν προσδδουν στον χρο, λλοτε
επαγγελ ατικ στυλ και λλοτε ια ασθηση, που ταξιδεει
τον επισκπτη.

Hotel Saint James, Paris

Ακ η, η 3D κδοση τη ταπετσαρα δη ιουργε να
φουτουριστικ πνε α στον χρο, εν υψηλ θση στι
διακοσ ητικ τσει διεκδικε η να ταπετσαρα ε το
νο α «chevron pattern». Ειδικτερα, αυτ το εδο
οτβου φανεται να κυριαρχε λγω τη ιδιατερη και
απλ  κνησ  του, που αλλζει ολοκληρωτικ εν το
χρο, χωρ ωστσο να κουρζει το βλ α. Τα ντονα
οτβα, τα ντονα χρ ατα αποδεικνονται η καλτερη
επιλογ για ια φρεσκδα στου κοινχρηστου χρου,
ε την χρω ατικ παλτα να επιβλλει παστλ χρ ατα για
τα δω τια, και εντοντερα χρ ατα για του διαδρ ου.
)λα αυτ, σε συνδυασ  ε την ιδι ορφη γεω ετρα,
φανεται να δη ιουργον να ασθη α νοσταλγα στου
ανθρπου, αφο τα γεω ετρικ σχ ατα δια ορφνουν
το χρο, στε να αποπνει φρεσκδα και ηρε α. Η τση,
λοιπν, απο ακρνεται απ του καθαρο και νι αλ
εσωτερικο χρου και λα τενουν να γνουν πιο
προσωπικ και να θυ ζουν την καθη εριν κατοικα. ∑την
ση εριν εποχ , λοιπν, ε την ανπτυξη τη ψηφιακ 
τεχνολογα, οι ψηφιακ εκτυπσει πορον να γνουν ε
εντελ διαφορετικο τρπου, εν τα σχδια εναι
ανεξντλητα, λλοτε κλασικ νι αλ, και λλοτε πο ,
εν οι χρω ατικ παλτε εναι απεριριστε, πω
ακριβ τα οτβα και τα σχδια. Το νο που χρειζεται
εναι η σωστ τοποθτηση και η δη ιουργα ια
ολοκληρω νη ε πειρα στο ξενοδοχειακ design.

HotelDesign.gr
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∑ΚΑΛΕ∑
Απ τη Λειτουργικτητα στο Design
τη Βασιλικ Πολου

Οι σκλε , ε τε εσωτερικ ε τε εξωτερικ , χρησιοποιονται για να ενσουν δο οι
περισστερου χρου . Απ την λειτουργικτητα, λοιπν, αναδεται και ια ανγκη για
περισστερη αισθητικ σε αυτ το στοιχε ο. Οι περισστερε σκλε δεν ε ναι διακοσηνε ,
και δεν αποτελον κτι το ιδια τερο. Ωστσο, τελευτα α αναπτσσεται ια τση που θλει τι
σκλε να κλβουν τι εντυπσει , ε πολλο διαφορετικο τρπου .

Hotel Whistler, Paris
Η γνωστ τ ση «Ombre», ε τη διαβ θ ιση των
αποχρσεων εν χρ ατο απ την πιο σκορα στην
πιο φωτειν, πορε να εταφερθε και στι σκ λε.
Αν λογα, ε το που ακριβ βρσκεται,  το γενικτερο
χαρακτρα εν ξενοδοχεου, η επιλογ του χρ ατο
εναι διαφορετικ. ∑το διο κο κ ατο, αντ για το
β ψι ο τη πρσοψη των σκαλοπατιν, πορον να
αναβαθ ιστον τα κ γκελα τη σκ λα ε την δια
τεχνικ.
Οι προσψει των σκαλοπατιν πορον, ακ η, να
αναβαθ ιστον ε την ολο%να και πιο κυραρχη τ ση τη
ταπετσαρα. &να οντ%ρνο σχ%διο, %να %ντονο χρ α,
σε συνδυασ  ε %να πιο διακριτικ χρ α τοχου,
πορε να δη ιουργσει ια οναδικ αντθεση. Ακ η, η
ταπετσαρα πορε να χρησι οποιηθε και περισστερο
εναλλακτικ , πω για παρ δειγ α ε διαφορετικ
σχ%διο σε κ θε σκαλοπ τι, αρκε φυσικ να εξυπηρετε
την ταυττητα του ξενοδοχεου. Με τη χρση
ταπετσαρα πορε ακ α η σκ λα να αποκτσει ια
λλη αισθητικ ακ α και ε ικρ αισιδοξα ην ατα.
Κ θε επισκ%πτη θ%λει να %χει ια  ορφη και
δη ιουργικ %ρα, και τι πιο  ορφο απ το να διαβ σει
τα πιο αισιδοξα ην ατα ανεβανοντα ια σκ λα;

HotelDesign.gr
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∑ΚΑΛΕ∑ - Απ τη Λειτουργικτητα στο Design
12

Art Hotel, Santorini

andel’s Hotel, Lodz
1898 The Post, Ghent
ταν, λοιπ ν, η αισθητικ συναντ την αρχιτεκτονικ και
το εξαιρετικ design, δηιουργονται αριστουργατα.
Απ δειξη αποτελον πολλ ξενοδοχειακ
συγκροτατα, τα οποα αναδια ρφωσαν τι σκλε και
τα σκαλοπτια του, ετε αλλζοντα το υλικ , ετε το
χρ!α, ετε την κουπαστ, ετε δηιουργ!ντα την ε
τ"τοιον τρ πο, !στε να θυζει αναρριχ!ενο φυτ , 
ακ α "ργο τ"χνη ξιο θαυασο!
Π"ρα απ τη κλασικ σνδεση ορ φων πορον να
δ!σουν πρ σβαση σε χ!ρου ε ικρ υψοετρικ
διαφορ, και πορον να συνδ"σουν ακ η και
διαφορετικ" εποχ". Με ποιον τρ πο; Η πιο
διαδεδο"νη τεχνικ για τη διακ σηση τη σκλα εναι
αυτ τη επ"νδυση του τοχου, απ την οροφ ω το
δπεδο, ε κορνζε σε διαφορετικ σχ"δια και εγ"θη.
Το περιεχ ενο αυτ!ν των κορνιζ!ν πορε να εναι, ετε
καθρ"φτε, ετε εξαιρετικ "ργα τ"χνη, ετε ακ η και
αποξηρα"να λουλοδια, ανλογα πντα ε το
χαρακτρα του ξενοδοχεου. Το αποτ"λεσα εναι "να
εξαιρετικ vintage design, που ταξιδεει ποιον το
αντικρζει.
Μια ακ η εναλλακτικ πρ ταση αποτελον, λο και
περισσ τερο, τα διαφορετικ και εναλλακτικ κγκελα 
οι κουπαστ". *λλωστε, η κουπαστ εναι "να απ τα
βασικ τερα στοιχεα ια σκλα. Μια επιλογ εναι τα
σχοινι που πορον να αντικαταστσουν την κλασικ
ψη,  ακ η και το ξλο, ω "ργο γλυπτικ, που θυζει
δ"ντρο,  λλα φυσικ στοιχεα.
∑υπερασατικ, "να ξενοδοχεο εναι σηαντικ να
ελετ ε κθε λεπτο"ρεια και κθε στοιχεο, που
αποτελε "ρο του ξενοδοχειακο design και τη
συνολικ επειρα. Π"ραν, φυσικ του σχατο, που
επηρεζει την λειτουργικ τητ και την εικ να, σηαντικ
εναι το υλικ αλλ και το "γεθο. Τ"λο, η ασφλεια
εναι "να απ τα πιο βασικ χαρακτηριστικ και σχετζεται
ε το "γεθο, καθ! ια στεν σκλα,  ια σκλα που
τα σκαλοπτια τη δεχνουν “α"ρινα” και δεν συνδ"ονται
εταξ του πορε να δηιουργσει ατυχατα. Με λγα
λ για, η ασφλεια εναι η πρ!τη προτεραι τητα και θα
πρ"πει να συνδυζεται ε τον καλτερο δυνατ τρ πο ε
το design, δηιουργ!ντα ια οναδικ επειρα για
κθε επισκ"πτη.
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Το καλτερο ξενοδοχεο τη Ευρπη για το 2018

Hotel Axel, Madrid
τη λενα Καραγκονη

Interior Design:
EL EQUIPO CREATIVO

Best Hotel Design in
Europe
2018 International Hotel &
Property Awards

Το ξενοδοχε ο AXEL στεγ ζεται σε να ανακαινισνο
κτ ριο του 19ου αινα, στο κντρο τη λογοτεχνικ
γειτονι  "El Barrio de las Letras" τη Μαδρ τη.
Η σχεδ ασ του ξενοδοχε ου συνδυ ζει ια σειρ απ
ιστορικ και πολιτιστικ αναφορ, που δηιουργο!ν
να διασκεδαστικ δι λογο εταξ! σηαντικν χρονικν
περιδων στην ιστορ α τη πλη.

HotelDesign.gr
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∑το νο σχεδιασ  κυριαρχον οι ιστορικ αναφορ,
εν επιλχθηκαν παραδοσιακ και λαϊκ χαρακτηριστικ
τη Μαδρτη, διφορα σ βολα, πω ο ταρο, καθ
και αναφορ στην τσιγγνικη ζω#.
Το interior design ανλαβε το γραφεο EL EQUIPO
CREATIVO ε δρα τη Βαρκελνη. Οι σχεδιαστ
δ#λωσαν:

«Απ την αρχ# α ενδιφερε να δη ιουργ#σου ε ναν
διασκεδαστικ διλογο αν εσα στι διφορε ιστορικ
περιδου. Προκει νου να επιτευχθε α ατ σφαιρα,
που να προσκαλι τον επισκπτη στου κοινχρηστου
χρου, η στρατηγικ# που υιοθετ#θηκε στο σχεδιασ ,
#ταν η χρ#ση του χρ ατο, εν στοιχεου που α
συνοδεει σε λε τι περιοχ του ξενοδοχεου και η
οποα εφαρ ζεται ε διαφορετικ χαρακτ#ρα σε κθε
ζνη».
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Το καλτερο ξενοδοχεο τη Ευρπη για το 2018
Hotel Axel, Madrid
12 3 4 5

Αφσε, φτα ανα
να ε κινη ατογραφικ  και
ουσικ  αναφορ  στη Μαδρτη, καθ και λλα
φανταχτερ στοιχεα, εισβλλουν στο ξενοδοχεο και στο
χρο υποδοχ του, καλωσορζοντα τον επισκ πτη σε
ια ξ γνοιαστη και εορταστικ ατ "σφαιρα. Η εισαγωγ
κει νων, λ ξεων και φρσεων υπ" τη ορφ λα πρν
ν ον φτων, παραπ πει στο λογοτεχνικ" παρελθ"ν τη
γειτονι.
Μετ την ανακανιση, κποια δω τια ετατρπηκαν σε
σουτε και λλα σε δη "σια σαλ"νια.
∑τα αριστορκατικ δω τια του πρτο ορ"φου,
διατηρθηκαν στοιχεα, "πω τα πλο%σια διακοσ η να
ταβνια, τα ντονα χρ ατα στου τοχου και οι παρ"κ
διακοσ ητικ  λεπτο ρειε, που χουν ιστορικ αξα.
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28

BEST_Hotel 16-Oct-18 4:55 μμ Page 4

Το καλτερο ξενοδοχεο τη Ευρπη για το 2018
Hotel Axel, Madrid
12 3 4 5

Τα δωτια χαρακτηρζονται απ εγλη ποικιλα
φινιριστων και χρωτων, εν επικρατον οι χρυσ
λεπτορειε, που εναι και ο κοιν παρονοαστ σε
λη τη διακσηση, απ του τοχου, τι οροφ, χρι
τα πιπλα και τα ργα τχνη.

HotelDesign.gr
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Το καλτερο ξενοδοχεο τη Ευρπη για το 2018
Hotel Axel, Madrid
12 3 4 5

∑το σχεδιασ των δω ατων για ια ακ η φορ
επικρατε η εξη οπτικν αναφορν στη π λη, εν ο
στ χο του εναι να προσκαλσει τον επισκπτη, να
ξεκουραστε και να περσει καλ.
Οι δο εγλε κουρτνε εναι τα κρια διακοσ ητικ
στοιχεα. Η α φοξια, στο χρ α του ακρωτηρου των
ταυρο χων και η λλη η ιδιαφαν! αρη, σαν
" αντλα". Μαζ περιβλλουν το κρεβτι και επιτρπουν
στο δω τιο να ετατραπε, ανλογα ε την ρα τη
η ρα ! - γιατ χι- ανλογα ε τη διθεση.
'να νον φω ε σαφ! ! υπονοο ενα ην ατα
- σχετικ ε τη λαϊκ! κουλτορα - ολοκληρνει την
παιχνιδιρικη διθεση. ∑αν κριο χρ α επιλχθηκε το
κο ψ ντονο πλε και το ξλο, προσφροντα στιγ 
χαλρωση στη θορυβδη γειτονι.
Το Hotel Axel στη Μαδρτη επιλχθηκε ω να απ τα πιο
ε πνευσ να ργα σε λο τον κ σ ο και βραβετηκε ω
το «Best Hotel Design» στην Ευρπη στα φετιν /ιεθν!
Βραβεα Ξενοδοχεων και Ακιν!των (Hotel & Property
Awards). Αυτ τα βραβεα, θεωρονται απ τα πιο
διση α στην κοιν τητα του design.
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Η διακριτικ πολυτλεια συναρπζει
στο Wyndham Athens Residence

Το Wyndham Athens Residence
(www.wyndhamathensresidence.com) βρσκεται στην
καρδι τη πλη προσφροντα πολυτελ διαον και
εξαιρετικ πρσβαση σε σηαντικ σηεα
ενδιαφροντο τη Αθνα.
Πρκειται για να ολοκανουργιο concept που προσφρει
εικτ χρση υποδο φιλοξενα, συνδυζοντα
σουτε ξενοδοχειακο" τ"που ε ανσει οντρνων
διαεριστων.

HotelDesign.gr
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Η διακριτικ πολυτλεια συναρπζει
στο Wyndham Athens Residence
12 3

Οι ολοκανουριε σουτε αποτελον επκταση του
καλασθητου Wyndham Grand Athens και συναρπζουν
ε τη διακριτικ πολυτλεια και την υπροχη νεση που
προσφρουν.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Για την υλοποίηση ενός πετυχημένου ξενοδοχειακού έργου

5***** Εξυπηρέτηση
Ολοκληρωμένες λύσεις
δόμησης,ανακαίνισης και θερμομόνωσης,
για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Αναζητήστε το εγχειρίδιο
“Εφαρμογές συστημάτων Knauf στα ξενοδοχεία” στο www.knauf.gr.

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
Ευριπίδου 10, Καλλιθέα • Τηλ.: 210 9310567 • Fax: 210 9310568
knauf@knauf.gr • www.knauf.gr

Η οικοδομή αλλάζει
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Η διακριτικ πολυτλεια συναρπζει
στο Wyndham Athens Residence
12 3

Το φωτειν εσωτερικ του, η σγχρονη αρχιτεκτονικ και
οι φνε γρα στη διακ σηση συνθτουν την ιδανικ
επιλογ διαον για οικογνειε, επιχειρηατε και
ταξιδιτε, που επιθυον να εξερευνσουν την Αθνα.
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Νο αρα στο ανακαινισ νο

Egnatia Palace Hotel & Spa 4*

To Egnatia Palace στη Θεσσαλον κη σχεδιστηκε και
ανακαιν στηκε σφωνα ε το πνεα τη προσαρογ,
τσο στι διεθνε  τσει, σο και στην οναδικτητα τη
Αrt Deco αρχιτεκτονικ του κτιρ ου, προκεινου να
αποδσει την αισθητικ εν πολυτελο και φιλξενου
ξενοδοχε ου πλη. Μετ την πλρη ανακα νιση που
ολοκληρθηκε το 2018, το ξενοδοχε ο ετατρπηκε σε να
art hotel, κοψ διακοσηνο και προσεγνο ω την
τελευτα α λεπτορεια. Το κριο ληα ταν η δηιουργ α
εν ξενοδοχε ου ε ιδια τερη προσωπικτητα και ε
σεβασ προ το περιβλλον.
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Egnatia Palace Hotel & Spa 4*
12 3

Ο εσωτερικ σχεδιασ εν τ σο σηαντικο κτιρου
τη π λη ταν α πρ κληση που αντιετωπστηκε,
χρησιοποιντα ω εργαλεο την εξειδκευση στο
σχεδιασ ξενοδοχεων.
Καθνα απ τα υπροχα διακοσηνα 43 δωτια και
σουτε που διαθτει το πολυτελ ξενοδοχεο,
προσφρουν απαριλλο lifestyle, πω και ο
βραβευνο οναδικ χρο χαλρωση και
αναζωογ νηση στον πλρη ανανεωνο χρο του. Το
Elxis Spa του Egnatia Palace απσπασε λιστα βραβεο
"WORLD LUXURY AWARDS 2017" και υπ σχεται να
χαρσει ορφε και ξεκοραστε στιγ . ∑τ χο η
δηιουργα τη επειρα στον επισκπτη, τη
πολυτελο απλ τητα σε συνδυασ ε την ασθηση
τη οικει τητα του σπιτιο του.
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Egnatia Palace Hotel & Spa 4*
12 3

Τα υλικ που χρησιοποιθηκαν, πω το ξλο το
ραρο και το ταλλο, τα χρατα, ο φωτισ, αλλ
και η διαφορετικ διακσηση των δωατων,
δηιοργησαν να οναδικ αποτλεσα εν
σγχρονου πολυτελο πουτκ ξενοδοχεου, απλυτα
εναρονισνου ε το προφλ τη πλη .
Το Egnatia Palace Hotel & Spa εναι, επση, ανεσα στα
καλτερα εξοπλισνα ξενοδοχεα συνεδρων στην
Θεσσαλονκη, προσφροντα δο αθουσε πολλαπλν
χρσεων, κατλληλε για κθε τπο εκδηλσεων, οι
οποε διαθτουν λο τον απαρατητο οπτικοακουστικ
εξοπλισ τελευταα τεχνολογα.

Interior Designer:
Theodoraki Efi
Art-Historian, MSc in Hospitality and management,
MA in Art, Law and Economy
3d Designer:
Haris Molakidis
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Ανακανιση ∑υνεδριακο κντρου - Ballroom

Crowne Plaza Athens 5*

∑υνολικ εβαδ χρου:
1117,26 τ..
Χρνο ελτη /
κατασκευ:
2018
Αρχιτεκτονικ ελτη /
επβλεψη:
Χρη Παπαϊωννου
& ∑υνεργτε
Υπεθυνο ργου:
Χρη Παπαϊωννου
Επβλεψη:
Χρη Παπαϊωννου
Αφροδτη Τσουκαλ
∑υντονισ κατασκευ:
Γιννη Κεσκνογλου
Παρουσαση:
Χρη Παπαϊωννου
Φωτογραφε:
Χρη Παπαϊωννου
:η τρη Πο&παλο

Παρ τη ετατροπ που γινε απ ”Holiday Inn” σε
“Crowne Plaza Athens” το 2004, το παλι Ballroom του
ξενοδοχεου παρεινε ε ικρ νο αλλαγ. τσι η
ιδιοκτ τρια εταιρεα, (Αφοι Μουσα ΑΞΕ) ζ τησε την
πλ ρη ανακατασκευ και τον εκσυγχρονισ των χ$ρων,
ευθυγραζοντ του, τσο ε τι τρχουσε τσει
σχεδιασο& και λειτουργα, σο και ε την απαιτο&ενη
πολυορφικτητα και ευελιξα.
To Ballroom, συνολικ  ωφλιη επιφνεια 1.117 τ.,
διαθτει να κεντρικ χ$ρο υποδοχ  (foyer),
6 αθουσε διατεταγνε σε 2 εντητε και να χ$ρο
αποχωρητηρων. Οι αθουσε πορο&ν να ενοποιηθο&ν
εταξ& του αν εντητα, ε κινητ ηχοονωτικ
χωρσατα, δνοντα τη δυναττητα ποικλων
διαφορετικ$ν εσωτερικ$ν διατξεων.
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www.aninox.com
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙ<ΩΤΩΝ ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΩΝ
ΜΑΛΑΚΗ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑

Βιοηχανικ Ζ@νη Μαγολα
190 18 - Αττικ , Ελλδα
Τηλ.: +30 210 5559593-4
Fax.: +30 210 5559593
e-mail: products@aninox.com

∑ΧΕΙΑΖΟΥΜΕ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ - ΥΠΟ∑ΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑ∑
Φορνοι αγειρικ  (Gastronorm) και ζαχαροπλαστικ  (Pastry)
Χειριστ ριο ηλεκτροηχανικ ε οθνη αφ  (Auto cooking)
Hλεκτρικο αερου (G20-G30)
Kατασκευζουε επση,
βραστ ρε απ 150 ω 300lt, ηλεκτρικο αερου, ανατρεπενα τηγνια 80 και 120lt,
κουζνε ηλεκτρικ, στφε πετρελαου αερου, θεροθαλου κ.λ.π.

20 G/N-2/1

20 G/N-1/1-ΑΕΡΙΟΥ

15 G/N-2/1

11 G/N-2/1-ΑΕΡΙΟΥ

11 G/N-1/1

7G/N-1/1

<υναττητα τοποθτηση του δικο α
συστ ατο οθνη αφ  7''-πλακτα-κρτα
ν η, ε Ελληνικ ενο, σε λου του φορνου.
∑α περινουε στην κθεση Χenia,
Hall 1, stand D19
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Ανακανιση ∑υνεδριακο κντρου - Ballroom
Crowne Plaza Athens 5*

12 3

Το ζητοενο ταν να χρο πολλαπλν χρ σεων ε
δυναττητα κλυψη συνεδρων, συναντ σεων και
κοινωνικν εκδηλσεων. Μεγλη δυσκολα εχε το
γεγον τι οι υπρχουσε επενδσει τοχων και οι
υπρχουσε ψευδοροφ  δεν επ τρεπαν τον πλ ρη
λεγχο των υποδον κατ τη φση τη ελ τη, εν
παρλληλα το ργο πρεπε να ολοκληρωθε σε λιγτερο
απ 2  νε λγω διαθεσιτητα του ξενοδοχεου.
Ο σχεδιασ δωσε εγλη σηασα στην τελικ
ασθηση του χρου, στοχεοντα σε ια δυναικ
αισθητικ ε  γιστη ευελιξα διαρκν εταορφσεων
αναλγω τη χρ ση. Ν οι λειτουργικο χροι
προστ θηκαν, πω για παρδειγα, ια ικρ
reception - info point και να βεστιριο, εν γινε  γιστη
αξιοποηση χρων, που επανασχεδιστηκαν για την
αισθητικ και λειτουργικ ευελιξα του.
Φυσικ, η υπρχουσα γεωετρα του χρου και τα
υπρχοντα δκτυα (καταιονιστ ρε πυρσβεση, δκτυο
εξαερισο-κλιατισο, αποχετεσει, κλπ.)
λειτοργησαν αρκετ περιοριστικ.
Το foyer - να δια κη χρο διαστσεων περπου
30.Χ 8.. που  χρι τρα ταν διαορφω νο ε
επιερισ σε εγκρσιε ζνε, αναδιαορφθηκε ε
γνονα τον τονισ του  κου του. Με τρπο
καθοριστικ λειτοργησε ο φωτισ και οι ψευδοροφ .
Ειδικ εδ, στο κεντρικ foyer, η ιδ α του origami
εξελχθηκε σε ια σνθεση απ πολλαπλ κεκλι να
εππεδα και ια ντονα πολυγωνικ γεωετρα τσι στε
να εδραισει τη δυναικ του χρου.
Ο φωτισ εδ ανταποκρνεται σε διαφορετικ σενρια
νταση και χρωτων ανλογα ε τη χρ ση
(εκδηλσει – συν δρια).
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Ανακανιση ∑υνεδριακο κντρου - Ballroom
Crowne Plaza Athens 5*

12 3

Μια σειρ απ ν α προϊ ντα τεχνολογα
χρησιοποιθηκαν τσι, στε να δσουν στον επισκ πτη
ια πρ σθετη νεση: διαδραστικ  οθ νε αφ για
διαρκ πληροφ ρηση, charging stations, video wall,
 γιστη δυνατ ταχτητα κλυψη internet, κλπ.
Η φιλοσοφα σχεδιασο του φωτισο για καθεα απ
τι 6 αθουσε, βασστηκε στην ασθηση του φυσικο
φωτισο και στη λογικ του tunable white, ια
διαβαθιζ ενη θεροκρασα του λευκο φωτ , που
προσοοιζει στο συνεχ διαφοροποιοενο φω τη
η ρα. %τσι, σε κθε αθουσα τοποθετθηκαν
ελαστικ  οπισθοφωτιζ ενε εβρνε και
διαφορετικ φωτιστικ ε τα αντστοιχα κυκλατα,
προκει νου να προκπτει η  γιστη δυνατ ευελιξα
σεναρων φωτισο.
∑ε διαφορετικ σηεα τοποθετθηκαν ξλινε
επενδσει ε κρυφ φωτισ , προσδδοντα ια
ασθηση «ζεστασι» στο χρο, ταυτ χρονα ε ια
βελτιω νη ηχοανκλαση. (πω προαναφ ρθηκε, οι
αθουσε πορον να ενωθον εταξ του ε τη χρση
κινητν ηχοονωτικν χωριστων, δηιουργντα ια
ποικιλα απ διαφορετικ  διατξει. Ενδεικτικ, στην
περπτωση που «ανογουν» λα τα χωρσατα
δηιουργεται ενιαο χρο 950 τ..
∑τα δπεδα, παντο τοποθετθηκε οκ τα πλακδιο
ειδικν προδιαγραφν και σχεδιασο. Μεγλη φαση
δ θηκε επση στα αποχωρητρια, τα οποα
επανασχεδιστηκαν τσι, στε να δνουν την ασθηση τη
πολυτ λεια, τη καθαρ τητα και του σεβασο στον
επισκ πτη.
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Less is More

Λιτ δεν σηανει και απλ
τη λενα Καραγκο νη

Το design πορε να εναι πλο σιο σε σηασε, ετε εναι πληθωρικ, ετε εναι λιτ.
Ειδικ στο interior design, κθε στοιχεο, σο ικρ και αν εναι, πορε να εναι α εση αναφορ
σε α εποχ, σε α χρα, σε να καλλιτεχνικ ρε α  ακη και σε α ιδεολογα.

Loft 523, New Orleans

Το Loft 523, να αστικ καταφ γιο ε εκτεπτυσνο
σχεδιασ , αποτελε χαρακτηριστικ παρδειγα αυτ
τη φιλοσοφα και σε κθε γωνι του συνεπαρνει τον
επισκπτη ε το σχεδιασ του.
πω και οι αννυε προσ ψει τη γαλλικ συνοικα
τη Να Ορλενη, κρ βουν να κ σο γετο αυλ,
σιντριβνια, κπου και ξεννε, τσι και το Loft 523
αποκαλ πτει σταδιακ και ε ξυπνο τρ πο τον
εσωτερικ σχεδιασ του.
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FURNITURE FOR HOTELS, STUDIO FLATS, B&Bs, COMMUNITIES
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Less is More - Λιτ δεν ση α νει και απλ
12

∑το Loft 523, λα χουν να κ νουν ε τι υφ και τα
υλικ . Οι λευκο γψινοι τοχοι λοζονται στο φυσικ
φω, την δια ρα που σωλ!νε, κολνε και δοκο λνε
τη δικ! του ιστορα. ∑το παρ, οι αρχικο κονε απ
χυτοσδηρο, τα ξλινα δ πεδα, οι τοιχοποιε και τα
πλακ κια οροφ!, που χουν ανακυκλωθε ω καπνα
ανελκυστ!ρα, συνεχζουν να «πλκουν» την ιστορα.
Πρκειται για αρχιτεκτονικ αντικεενα, που ιλον σε
ια συνχεια για εκενου που !ρθαν, βρσκονται τρα
εδ, και θα ρθουν.
&πω επε και να κριτικ "το σχδιο πρπει να
αποπλαν!σει, να διαορφσει, και σω το πιο
σηαντικ, να προκαλσει συναισθηατικ! ανταπκριση".
Απ του οντρνου ανειστ!ρε οροφ!, και τι
χ λκινε πρτε, χρι το φηισνο λαπτ!ρα Fortuny,
του 1907, του φωτογρ φου / ζωγρ φου / φαρακοποιο
Mariano Fortuny, τι φουσκωτ πανιρε "Spoon" τη
Agape και τα κοψ π νια, το Loft 523 τι ει το
σχεδιασ και αποτελε ξιο εκπρσωπο τη
δηιουργικ! κουλτορα τη Να Ορλε νη.
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Biophilic Design
Φιλοξενα πιο κοντ στη Φση!
τη %λενα Καραγκονη
Το concept «διακοπ στην φση» εφαρζεται ε την ενσωτωση χρων πρασνου εντ του
ξενοδοχεου. Με την προσθκη του πρσινου στοιχεου, ο χρο εταορφνεται και αναζωογοννεται,
δνοντα την ασθηση τη φρεσκδα και τη υγεα , γεγον που το καθιστ ιδανικ για του
κοινχρηστου χρου εν ξενοδοχεου.
Οι σχεδιαστ “θολνουν” τι γρα εταξ των
εσωτερικν και των εξωτερικν χρων. Εσωτερικο
καταρρκτε , πολυεππεδε βερντε , ρουστκ ξλινα
πιπλα, περιφραγ νοι κποι ε παν ορφη βλστηση,
επιτρ πουν στου επισκ πτε , να συνδεθον ε τη φση,
και να βισουν κτι οναδικ", αυθεντικ" και αξ χαστο.
Ιδω στα ξενοδοχεα των αστικν κ ντρων - "που το
πρσινο στοιχεο εκλεπει απ" το εξωτερικ" περιβλλον οι εσωτερικο κποι και τα αθρια χουν εξελιχθε σε ια
απ" τι πιο αγαπη νε τσει του σγχρονου
ξενοδοχειακο σχεδιασο.
∑τ"χο εναι -  σω αυτν των χρων πρασνου τα ξενοδοχεα, να αποκτσουν ια πιο οικολογικ και
φυσικ εικ"να. Για ακ"η πιο εντυπωσιακ" αποτ λεσα,
υιοθετονται και πιο τοληρ τεχνοτροπε ε
κατακ"ρυφου κπου , που δηιουργον εκπληκτικ
πρσινα τοπα πνω σε επιφνειε .
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Casa Bonay, Barcelona
Το Casa Bonay στη Βαρκελ νη αποτελε να
χαρακτηριστικ παρδειγα ξενοδοχεου, που ο
βιοφυλλικ σχεδιασ κυριαρχε στο εσωτερικ του.
Το ξενοδοχεο Casa Bonay στεγζεται σε να νεοκλασικ
κτριο του 1869, που βρσκεται στην καρδι τη
Βαρκελ νη και αποκαταστθηκε πλ"ρω - απ πνω
χρι κτω - για τη εταρφωσ" του απ κατοικα σε
ξενοδοχεο.
Για τη δηιουργα του ξενοδοχεου εργστηκε α οδα
εξειδικευνων επαγγελατι ν, απ σχεδιαστ
λαπτ"ρων, εππλων, υφαστων και τοπικο$ και
διεθνε κατασκευαστ, χρι interior designers,
γραφστε, σεφ, εκδτε βιβλων και ειδικο σε καφ και
κρασ.
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BIOPHILIC DESIGN: Φιλοξεν α πιο κοντ στη Φση
12 34

∑την ανακανιση διατηρ θηκαν στοιχεα του κτιρου,
πω τα vintage δπεδα, η στγη και οι σειρενε
πρτε, εν προστθηκαν νε σχεδιαστικ πινελι.
Το ξενοδοχεο διαθτει 5 εγλα δωτια ε δικ του
ιδιωτικ βερντα, εξωτερικ ντου, αιρε και πλετο
φυσικ φω. Τα δωτια αυτ βρσκονται στον πρτο
ροφο, χουν ψηλ ταβνια και πρωττυπα ψηφιδωτ.
Επση, διαθτει 3 εγλα, ευρ$χωρα και φιλξενα
δωτια, που πορο$ν να φιλοξεν σουν χρι τρα
τοα και περιλαβνουν να ανεξρτητο δωτιο
ε να καναπ-κρεβτι και εγλα παρθυρα ε θα στη
πλη.
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BIOPHILIC DESIGN: Φιλοξεν α πιο κοντ στη Φση
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Τλο, διαθτει 9 δωτια εσαου εγθου ε ψηλ
ταβνια και πρωττυπα ωσαϊκ δπεδα και λλα 50
ικρτερα δωτια ε λιτ, οντρνο σχεδιασ.
πω χαρακτηριστικ αναφρουν και οι διοι οι
δηιουργο του ργου:

«Αφο" καταγρψαε σε ια λστα λα τα πργατα που
θλαε: ευχριστο φαγητ, #λιο, εσογειακ κρασ,
βιβλα, κοκτιλ, καλ καφ, ουσικ#, γιγκα και
χορ, βλαε πορστ το πιο υποτιηνο εργαλεο
στη σχεδαση, τη διασθηση!».
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ΜΩ∑ΑΪΚΟ

Επιστρφει στο Μλλον
τη Βασιλικ Πολου
Εναι το ωσαϊκ ικαν να αντικαταστσει την τση, του προηγο ενου χρνου, που βλπα ε
αρ ρινα στοιχεα να εναι παντο; Αποτελε, ραγε, ια να τση που ρχεται να κατακλεσει
τον χρο του interior design, και α ην εναι τσο να τελικ;

πω ακριβ  συβανει και στι τχνε, τσι και το
interior design προσπαθε να επαναπροσδιορσει παλι
δε και να τι φρει ξαν στο προσκνιο
προσαροσνε, πντα, στη σγχρονη πραγατικτητα
και στι ανγκε, που απορρουν απ αυτ. ∑την
προκεινη περπτωση, τα 70s φανεται να επιστρφουν
στο χ ρο τη διακσηση, αφο το ωσαϊκ - ψηφιδωτ
επιστρφει και διεκδικε την προσοχ λων. Επιφνειε
κθε εδου, δπεδα, τοχοι, πιπλα και διακοσητικ,
εταορφ νονται σω των ωσαϊκ ν «terrazzo», που
στο παρελθν πολλο βωσαν, αλλ λγοι αγπησαν.

Τι εναι το ωσαϊκ, ω; Πρκειται για ια τεχνικ
- και λιστα εναι ια απ τι αρχαιτερε τεχνικ στον
κσο! - τυχαα τοποθτηση ψηφδων, που σερα δεν
αφορ νο το δπεδο, αλλ και κθε εδου επιφνεια.
Αποτελεται απ τσιντο και πτρε  ψηφδε, που
ανακατεονται εταξ του και δηιουργον, κθε φορ,
εντελ  διαφορετικ οτβα. Πλον, σε αυτν τον
χαρακτρα, προστθεται και το στοιχεο του αρρου,
του γυαλιο,  ακα και του ετλλου, δηιουργ ντα
ια επιπλον λψη.
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ΜΩ∑ΑΪΚΟ - Επιστρφει στο Μλλον
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Το ωσαϊκ , λοιπ ν, η “να” αυτ δυναικ τση, ε τι
ρζε του να βρσκονται ω και 9.000 χρ νια πριν,
επιστρφει ω ια απ τι πιο κοψ επιλογ
διακ σηση, την στιγ, που για χρ νια θεωρετο η πιο
οικονοικ λ"ση για εντυπωσιακ επιφνειε.
Τι αλλζει, ω, και διαφοροποιε το κλασικ ωσαϊκ , που
οι περισσ τεροι αντικρσαε για πρ#τη φορ στο πατρικ
α σπτι; Τα υλικ, τα χρ#ατα, τα οτβα... Το  νο που
νει διο εναι η τεχνικ!Τα κοτια και οι ψηφδε,
εγαλ#νουν και φρνουν χρ#α στι επιφνειε, ε
οναδικο" συνδυασο", και κατ’επκταση ε οναδικ
αποτελσατα.
Η εξλιξη αυτ τη τεχνικ επιτρπει, ε λγα λ για, τη
χρση τη σε τερστιε - αλλ και ικροσκοπικ επιφνειε, απ την πρ σοψη εν  ξενοδοχεου, ω τα
οναδικ π ολα για εξσου οναδικ εισ δου, το πσο
στο bar, τα πιπλα του πνιου, τον νιπτρα και την κορνζα
του καθρφτη.
Ετε ανταποκρνεται στα να δεδονα και προσιδιζει στην
πιο minimal κουλτο"ρα, ετε κινεται στο πλασιο του
vintage, δνοντα ια αισθητικ απ λλη εποχ, σω πιο
αριστοκρατικ, το ωσαϊκ φανεται να αποτελε ια
σταθερ και διαχρονικ αξα, η οποα προσαρ ζεται στα
να δεδονα, τοιη να αντικαταστσει κθε
προηγο"ενη τση. Η πολυχρωα του, τα διαφορετικ και
τυχαα γεωετρικ σχδια, αλλ και το βιοηχανικ του
στυλ σε συνδυασ ε τα φυσικ υλικ, που πορε να
φιλοξενσει, ταιριζουν χι  νο στι τσει του design,
αλλ και στην γενικ τερη βιοφιλικ αρχιτεκτονικ. Μα
αρχιτεκτονικ, που κυριαρχε πλον, και προωθε υλικ και
τεχνικ πιο φιλικ προ το περιβλλον, χοντα στο
επκεντρο την ενσωτωση σε αυτ .
Το ωσαϊκ , λοιπ ν, σε κθε εδου επιφνεια, πορε να
ενταχθε σε κθε στυλ διακ σηση, απ το πιο κλασικ ,
ω το πιο σ"γχρονο και εναλλακτικ . Αυτ σηανει τι το
παραδοσιακ ωσαϊκ εναι ιδανικ για τη διακ σηση
ικρ#ν χ#ρων, και σπιτι#ν κλπ., αλλ πορε και να
εταορφ#σει και πολυτελ ξενοδοχεα, που εστιζουν
στο διαφορετικ design και στην προσφορ ια
διαφορετικ αισθητικ επειρα στου επισκπτε του.
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Omaanda
ταν η γρια φση και η πολυτλεια
συνθτουν την τλεια επειρα φιλοξενα
τη λενα Καραγκονη

Ο Arnaud Zannier, ο δηιουργ των Zannier Hotels, δεν
εφησυχζεται ποτ, αφο πρ σφατα στρεψε το
ενδιαφρον του στη Namibia. πω σε λα τα
ξενοδοχεα των Zannier Hotels, η φιλοσοφα παρανει
δια και συνδυζει το σεβασ στο φυσικ περιβλλον,
την προσιτ" πολυτλεια και την ικανοποηση και των πιο
απαιτητικ#ν επισκεπτ#ν.
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OMAANDA_Hotel 16-Oct-18 5:23 μμ Page 2

Omaanda: ταν η γρια φ ση και η πολυτλεια
συνθτουν την τλεια επειρα φιλοξενα
1 2 34

Το νο αυτ κατλυα, το Omaanda, νοιξε τι πρτε
του τον Ιο λιο του 2018 και προσφρει θα 360 οιρν
στι αφρικανικ πεδιδε και τη σαβνα.
Η Zannier Hotels καλε του επισκπτε τη να
επιστρψουν για λγο στη φ ση, στην πηγ# τη ζω#, και
να ζ#σουν τη φ ση στην γρια και ακατργαστη ορφ#
τη.
Ακολουθντα, τι τοπικ παραδσει, το ξενοδοχειακ
συγκρτηα οιζει ε ναν παραδοσιακ οικισ, και
περιτριγυρζεται απ ναν ξ λινο φρχτη που ονοζεται
“kraal”. Το “boma” εναι ο κοινχρηστο χρο που οι
επισκπτε πορο ν να συγκεντρνονται λοι αζ, πω
καναν οι νθρωποι τη περιοχ# πολλ χρνια πριν.
λοι οι χροι χουν δηιουργηθε ακολουθντα πιστ
τι παραδοσιακ αρχιτεκτονικ πρακτικ.
Αναλυτικτερα, λα τα κτσατα εναι κυκλικ και χουν
χτιστε απ φυσικ πηλ, εν η στγη αποτελεται απ
χυρα.
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Omaanda: #ταν η γρια φση και η πολυτλεια
συνθτουν την τλεια επειρα φιλοξενα
1 2 34

Η εσωτερικ διακ σηση αποτελε να οναδικ
συνδυασ απ κοτια αντκε, που προρχονται απ
την περιοχ , εν προσφρει λε τι σγχρονε ανσει.
Το design, κατ κριο λ γο, αποτελεται, απ καπλε,
ευθεε και καθαρ γρα, διαφορετικ σχ ατα και
εδη ξλου και ζεστ χρατα που παραππουν στην
φση. #λα αυτ δηιουργον να οικεο κλα, που
χαλαρνει τον επισκπτη.
Tο κατλυα αποτελεται απ δκα καλβε (οκτ απ
60 τ.. ε να δκλινο δωτιο και δο απ 120 τ.. ε δο
δκλινα δωτια και να σαλ νι). #λε οι καλβε εναι
εξοπλισνε ε τη γιστη νεση. Απ τη εγλη
ιδιωτικ βερντα του, οι επισκπτε πορον να
απολασουν την υπροχη θα, που εκτενεται στα
ακριν βουν.
Κθε καλβα εναι καλυνη ε α χειροποητη στγη.
Η διακ σηση κθε καλβα αποτελεται απ αντκε
που προρχονται απ τη Ναπια και τι γειτονικ
χρε.
Τα σχδια, οι υφ, τα υλικ και τα χρατα προσκαλον
ε ναν ιδιατερο τρ πο τη φση στο εσωτερικ .
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Omaanda: (ταν η γρια φση και η πολυτλεια
συνθτουν την τλεια ε πειρα φιλοξενα
1 2 34

Οι επισκπτε πορον να ενουν σε να πολυτελ
αλλ γριο καταφγιο. Το χωρι - resort εναι
εξοπλισ νο ε ανσει υψηλ ποιτητα , εν εναι
πραγ ατικ ενσω ατω νο στο αγευτικ φυσικ τοπο
που το περιβλλει, διαθτοντα να ντεκρ, που
ε πνεται  εσα απ τι παραδσει τη φυλ
Owambo.
Πρω, εση ρι και βρδυ, το εστιατριο Ambo Delights,
σε ια φιλξενη διακσ ηση, προσφρει ια κουζνα
ε πνευσ νη απ τα καλτερα τοπικ προϊντα. Μια
τερστια ανοιχτ φωτι προσθτει ιδιατερη γοητεα
στην ατ σφαιρα, εν το παρ στην κρη τη
θερ αιν ενη πισνα , χει θα στη σαβνα.
Μια υπροχη boutique, καθ και να σπα, που
αποτελεται απ δο δκλινα δω τια, προσφρουν
στου επισκπτε την ευκαιρα, να χαλαρσουν κατ τη
διρκεια τη η ρα σε ια ρε η ατ σφαιρα.
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χετε Αθουσε για ∑υνδρια και Εκδηλσει ;
Προβληθετε στο SYNEDRIO
Εξαηνια ο Περιοδικ / Οδηγ
για ποιον Οργαννει ∑υνδρια και Εκδηλσει.
ωρεν ∑υνδρο: www.synedrio.gr/syndromites

ιαβστε το Ολκληρο (Digital): www.synedrio.gr/entypo

SYNEDRIO
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MARKET
∑στηα σιδερατο OCEAN απ την Bentley
Η Ολλανδικ εταιρε"α Bentley σχεδ"ασε και
διαθτει το νο ικρ ν διαστσεων σστη α
σιδερ ατο OCEAN για να πορον οι
πελτε σα να σιδερ νουν τα ροχα του
εκολα, γργορα και κυρ"ω ε γιστη
ασφλεια.
Η OCEAN ε"ναι η πιο ικρ και συ παγ
σιδερ στρα ε το πιο ασφαλ σστη α
σιδερ ατο για δω τια ξενοδοχε"ων.
Χαρακτηριστικ
• Μοναδικ σχεδιασ  και παραγωγ
τη Bentley: η ικρτερη σιδερ στρα
δω ατ"ων ξενοδοχε"ων ε κο λι 110
εκατοστ ν απ την κορυφ του γντζου
χρι τη βση των ποδι ν τη.
• Αποκλειστικ πατντα σχεδιασ ο τη
Bentley στερωση του σ"δερου για να
κρε ιται στη ντουλπα του δω ατ"ου.
• Εκολο νοιγ α και κλε"σι ο.
• Μεγλη επιφνεια σιδερ ατο 38X100
cm.
• Κρε στρα σ"δερου ε ολοκληρω νο
σστη α - γντζο (για αποθκευση).
• ∑"δερο ελαφρ και εκολο στη χρση ε δο τρπου: ε
ατ  και χωρ" ατ .

• Η σιδερ στρα ε"ναι κατασκευασ νη
απ ελαφρ κρ ατα και ε"ναι εξαιρετικ
σταθερ, ε αρο ατ φιν"ρισ α.
• Αντικλεπτικ στερωση του καλωδ"ου
στη σιδερ στρα.
Χρη στο εξελιγ νο σστη α διακοπ τη
λειτουργ"α του το σ"δερο σβνει αυτ ατα
ταν δεν χρησι οποιε"ται για 30
δευτερλεπτα και ξανανβει α σω λι
χρησι οποιηθε". Επιπροσθτω, αν αφεθε"
σε κατακρυφη θση, η λειτουργ"α του
διακπτεται ετ απ 8 λεπτ.
5λο το σστη α σιδερ ατο φυλσσεται
εκολα στη ντουλπα, εξοικονο ντα
πολτι ο χ ρο σα στο δω τιο.
Το καλ διο του σ"δερου ε"ναι νι α
συνδεδε νο ε τη βση του, στε να ε"ναι
αδνατη η κλοπ του και υπρχει ειδικ
σστη α για το τλιγ α του καλωδ"ου και τη
σταθεροπο"ηση τη πρ"ζα.
Η Ολλανδικ ποιτητα των υλικ ν και τη
κατασκευ εγγυται την ασφαλ,
αξιπιστη και ακρχρονη λειτουργ"α τη
συσκευ και την απλυτη ικανοπο"ηση των πελατ ν των
ξενοδοχε"ων τσο απ διεθνε" επιχειρη ατ"ε σο και απ
ταξιδι τε αναψυχ.
ΑΦΟΙ ∑ΑΜΑΡΑ ΟΕ, www.afoisamara.gr

Πλυντρια πι των green&clean, τπου τονελ
Η ραχοκοκαλι τη επιχερησ σα
Θλετε να ει σετε το λειτουργικ σα κστο, να χετε
ψογα, υγιειν καθαρ, αποστειρω να πιτα, ε απλ και
εκολη συντρηση;
∑α παρουσιζου ε το νο πλυντριο πιτων green&clean,
τπου rack type.
Green
Το χα ηλτερο και πιο οικονο ικ λειτουργικ κστο στην
βιο ηχαν"α. Αποτα ιεστε 3.240 ευρ το χρνο,
χρησι οποι ντα νο να ποτρι νερ αν καλθι. Με τον
καινοτ ο τρπο ξεβγλ ατο green&clean, καταναλ νετε
λιγτερο νερ, λιγτερη ηλεκτρικ ενργεια, λιγτερα
απορρυπαντικ.

Clean
Λα περ αποτελσ ατα πλση. Εξαιρετικ αποδοτικτητα
πλση. Πεντακθαρα σκεη, ψογα αποτελσ ατα πλση,
χωρ" σπατλη χρνου για να αλλξετε το νερ. Απλυτα
καθαρ πιτα σε κθε χρση χρη στο προηγ νο σστη α
φιλτραρ"σ ατο CLEAR BLUE που αφαιρε" κθε "χνο των
υπολει των τροφ ν απ το νερ πλση το οπο"ο διατηρε" το
νερ καθαρτερο για εγαλτερο χρονικ διστη α,
βελτι νοντα τσι την αποτελεσ ατικτητα του απορρυπαντικο
και δ"νοντα εξαιρετικ αποτελσ ατα. Με το ειδικ κλ"ση
φ"λτρο του κδου, τα υπολε" ατα τροφ ν συλλγονται,
οδηγονται σω να συστ ατο φιλτραρ"σ ατο πολλαπλ νσταδ"ων και στη συνχεια αποχετεονται.
- Χωρ" την ανγκη χονη απαγωγ ατ ν
- Εγγυη νη υγιειν, ασφλεια και καθαριτητα
- Best-in-class Ασφλεια
- Εκολο στη χρση και συντρηση
- Το οναδικ χωρ" ατ ο Comfort zone
- Φτιξτε το - πω εσε" θλετε
- 5χι λλη σπατλη χρνου, χρη στην αυτ ατη λειτουργ"α
backup
- Πλνετε να καλθι, ε να νο ποτρι νερ
- Χρειζεται 62% λιγτερο απορρυπαντικ και λα πρυντικ
- Χρειζεται 63% λιγτερο νερ
- Χρειζεται 34% λιγτερη ενργεια
- Επιπλον εξοικον ηση, 50% λιγτερη ενργεια
- 9ραστικ ε"ωση εκπο π του CO2
www.electrolux.com/professional
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NEW: 20-litre noiseless DM 20
Unique minibar concept
Pull-out drawer with top access
Can be flexibly adapted to your
minibar menu

Dometic DM 50
The ﬁrst ever pull-out minibar
A world first, the pull-out Dometic DM 50 minibar can be matched to the interior decor of your hotel. This innovative fitted appliance has
two refrigerated drawers – one for miniature bottles and snacks, the other for bottles and cans. The unique pullout minibar is available in
two versions: fully fitted with a decorative anthracite panel and handle, or prepared for fi tting the hotel’s own door decor. The minibar is
specially designed so that the guest can see all the content at a glance. All products are easily and conveniently accessible.

HiPro miniBars
miniBars -– proSafes
- wine cellars
HiPro
(semi-) automatic
miniBars – proSafes – wine cellars Hall 4, stand A12
Dometic AB, Regional Office Middle East & North Africa, P.O. Box 74775, Dubai, United Arab Emirates

ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟ∑
∑ΑΜΑΡΑ∑
- Αναξινδρου
Phone: +971 4321 2160, Fax:
+971 4321 2170,
info@dometic.ae 73 - 542 50 Θεσσαλονκη
Τηλ.: 2310 321091 - Fax: 2310 321090 - e-mail: polief96@otenet.gr - www.afoisamara.gr
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Online Περιοδικ για Ξενοδ χου & ∑τελχη Ξενοδοχεων

hotelmag.gr
HOTEL MARKETING

ΤΑΞΙΙΩΤΙΚΕ∑ ΤΑ∑ΕΙ∑

ΕΚΠΑΙΕΥ∑Η

HOTEL DESIGN

ΟΡΓΑΝΩ∑Η ΕΚΗΛΩ∑ΕΩΝ

CAFE / BAR / RESTAURANT

HOTEL MANAGEMENT
ΝΟΜΟΘΕ∑ΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚΕ∑ ΕΠΕΝΥ∑ΕΙ∑

ΤΟΥΡΙ∑ΜΟ∑

HOTEL BRANDS

ΕΝΩ∑ΕΙ∑ ΞΕΝΟΟΧΩΝ

ΙΑΚΡΙ∑ΕΙ∑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΕ∑ ΕΡΓΑ∑ΙΑ∑

ΜΕΤΑΦΟΡΕ∑

ΞΕΝΟΟΧΕΙΑΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ∑ /

ΠΡΟΟΡΙ∑ΜΟΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕ∑ΙΕ∑

ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑ ΞΕΝΟΟΧΕΙΩΝ
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INSPIRATION

Η νέα Heimtextil – εκπληκτικά διαφορετική.
heimtextil.messefrankfurt.com
info@messefrankfurt.gr
Τηλ. 210 64 10 405
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ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΩΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ CONCEPT ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ.

Griechenland
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ΕΝ ΤΕΛΕΙ
του Κωνσταντ νου Καραγκονη

Οι επισκπτε του ξενοδοχεου σερα
δεν εναι εκολο να ενουν
ευχαριστηνοι.
Οι προσδοκε του εναι υψηλ .
Και τα δχτυλ του εναι πντα
απασχοληνα, πληκτρολογντα σε smartphones,
οιρζοντα κθε επειρα - ιδιατερα τι δυσρεστε και
απογοητευτικ - ε !ποιον θλει να ακοσει.
"αθαν να περινουν εξαιρετικ επειρε , σε χρου
που του επνουν, ε εξωτικ στυλ και εκπληκτικ
χαρακτηριστικ, που !ω ταυτ!χρονα προσφρουν !λε
τι ανσει του σπιτιο.
Οι αρχιτκτονε , οι designers και οι ξενοδ!χοι πρπει να
εξισορροπσουν αυτ τα κρα για να ικανοποισουν και
του πι! απαιτητικο επισκπτε του ξενοδοχεου.

'πω η σπιτικ θαλπωρ: οι ηρε του
να εναι δια το ντεκ!ρ και τα πιπλα σε
κθε δωτιο εναι ετρηνε καθ τα
ξενοδοχεα επιλγουν !λο και
περισσ!τερο να κνουν κθε δωτιο
λγο διαφορετικ!, για ια πιο φυσικ και φιλ!ξενη
ασθηση.
Και !σο πι! πρσινο τ!σο καλτερο!
Εν περισσ!τερα ξενοδοχεα σερα
επαναχρησιοποιον πετστε και εγκαθιστον τα
αυτ!ατα φτα σε ια προσπθεια να εναι πρσινα,
λλα, οδηγον την εξοικον!ηση ενργεια και
βιωσι!τητα ακ!η πι! ψηλ.

Τα επ!ενα χρ!νια θα δοε πιο φιλικ προ το
περιβλλον πρακτικ , που υποστηρζουν τη
Τα τελευταα χρ!νια, τα δια τα ξενοδοχεα χουν γνει
βιωσι!τητα και συνδουν του επισκπτε ε την
τοπικ κουλτορα και ιστορα, εταξ των οποων
ταξιδιωτικο προορισο, ε αποτλεσα οι χροι να
σχεδιζονται για να ικανοποισουν τι ανγκε κθε τπου φυσικ! φω , ηλιακο συλλκτε , ανακυκλωνο ξλο,
οργανικ υλικ, χρονοδιακ!πτε σε ντου ...
επισκπτη και για να παρχουν εξαιρετικ προσωπικ
επειρε , εκτ! απ! προϊ!ντα και υπηρεσε .

ΕΠΕΞΕΡΓΑ∑ΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ
ΠΙ∑ΙΝA - ∑ΙΝΤΡΙΒΑΝΙ
Υ!ΡΟΜΑ∑ΑΖ / SPA - XAMAM
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ - ROOF GARDENING
ΑΡ!ΕΥ∑Η ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - SDI
ΦΑΡ∑ΑΛΩΝ 241 - ΛΑΡΙ∑Α
ΤΗΛ.: 2410 - 661100
E-mail: takoudis@otenet.gr, info@tgi.gr
www.tgi.gr
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Gourmet Ice
Goes Extreme

Η πιο πλήρης σειρά μηχανών πάγου MXG της SCOTSMAN
Η εταιρεία μας ’’Linevitaki ice’’, η οποία εξειδικεύεται τα τελευταία 21 χρόνια στο τομέα
του πάγου/παγομηχανών, είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των παγομηχανών Scotsman
ice systems στην Ελλάδα. Μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων είμαστε σε θέση να
ικανοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη. Η πολυετή εμπειρία μας στον τομέα των παγομηχανών,
σε συνδυασμό με την τεχνολογική υπεροχή της Scotsman συνθέτουν μια από της πιο
δυναμικές συνεργασίες στην Ευρώπη. Η εξειδίκευση μας και η ενασχόληση της εταιρείας
μας αποκλειστικά και μόνο στον τομέα των παγομηχανών είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό
πλεονέκτημα της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη στρατηγική επιλογή, μας κάνει πιο ευέλικτους,
πιο αμέσους και πάντα πιο ενημερωμένους για όλες τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των
παγομηχανών από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας .

Αττάλειας 39-41 & Θείρων, Νίκαια
Τηλ.: 210 5610711, Fax: 2105617485
email:info@scotsman-ice.gr

www.scotsman-ice.gr
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WE MAG....................................................................................................73

GHARIENI .................................................................................................19

WHIRLPOOL .............................................................................................29
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ΑΘΗΝΑ
Πειραιώς 209
ΤΚ.17778
Τ. 210 3457700
F. 210 3428680

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΒ 7 ΔΑ 8, ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ
ΤΚ. 57022, Τ.Θ. 1023
Τ. 2310 795182-3, F. 2310 795141
E. sales@egem.gr

www.egem.gr

