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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.

∆ιαστάσεις

Προφίλ
P45

60x60
Φ60
50χ76

70x70
Φ70
70χ110

80x80
Φ80
80χ120

90x90
Φ90
80χ130

on demand

ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥ∆Η - ELTOP ΑΒΕΕ
Θέση Πικροδάφνη, Καλιµπάκι, 19200 Ελευσίνα
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Η δη ιουργα εν Boutique Hotel
τη Βασιλικ Πολου
Κθε δωτιο εν Boutique Hotel χει την δικ του ιδιατερη ταυττητα, και διαφρει αισθητ απ τα υπλοιπα.
Πολλ, ξενοδοχεα αυτ τη κατηγορα, προσπαθον να νουν στην κλασικ κουλτορα του design και να ην
καινοτοον, κτι που τα κνει να ξεχωρζουν, αφο στην πραγατικτητα αποτελον να ταξδι προ το παρελθν.
λα, ω τα boutique hotels χουν ω πρωταρχικ στχο την δηιουργα ια ατσφαιρα ε αφηγηατικ
περιεχενο στο κντρο του οποου πντα βρσκεται ο επισκπτη.
Μαζ λοιπν ε την δηιουργα ττοιων ξενοδοχεων δηιουργθηκε και να νο ταξιδιωτικ κοιν, για το οποο
βασικ ληα και βασικ προϋπθεση εναι η αισθητικ του χρου. Η ετατροπ εν συβατικο ξενοδοχεου σε
boutique hotel αποτελε, σω, ναν απ του κριου τρπου, ε του οποου οι ξενοδοχειακ ονδε πορον
να καταστον βισιε και επιτυχε στο πρασα του χρνου. Ο νο τρπο, για να επιτευχθε αυτ η αλλαγ,
εναι η εξ’ ορισο αναβθιση του ξενοδοχεου και χι η ανακκλωση τη παλι συνταγ.

The Wick Hotel, New York
να χαρακτηριστικ και επιτυχ παρδειγα τη
κατηγορα Boutique Hotel αποτελε το ξενοδοχεο The
Wick Hotel. Το συγκεκρινο ξενοδοχεο προσφρει 55
δωτια και 7 σουτε και συνδυζει την ιστορικτητα
των εγκαταστσεν του, ε το σγχρονο και το
βιοηχανικ στοιχεο, εν ργα τχνη απ το Hudson
River School, διακοσον του χρου του. Κυραρχα
στοιχεα του design εναι το αναπαλαιωνο ξλινο
δπεδο, οι ταπετσαρε των τοχων και τα οναδικ
- και αποκλειστικ για το ξενοδοχεο κατασκευασνα κηροπγια και ιδιατερα φωτιστικ. ∑ε κθε δωτιο
βρσκεται, να ργο τχνη του Thomas Cole, εν στην
υποδοχ εναι τοποθετηνο να ργο τη ζωγρφου
Jane Bloodgood-Abrams.

HotelDesign.gr
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Ο τρπο εφαρογ, λοιπν, του κ ριου ορ ατο του
design, εναι και αυτ που κ νει το ξενοδοχεο να
ξεχωρζει.
Προφαν τα βασικ στοιχεα, που πρπει να υπ ρχουν,
για να πορε να ξενοδοχεο, να ενταχθε στην
κατηγορα “boutique hotel”, εναι η πολυτλεια και η
ιδιατερη προσωπικτητα. Αυτ επιτυγχ νονται σω του
στυλ, τη πρακτικτητα και τη προσοχ στη
παραικρ λεπτορεια. Και ταν γνεται αναφορ σε
στυλ, δεν εννοεται σε καα περπτωση να
οποιοδποτε. Το στυλ που θα επιλεχθε πρπει να λει ια
ιστορα στον επισκπτη, ια ιστορα για το κτριο, για τον
ιδιοκττη,  στω για την τοποθεσα. Αυτ που επιθυε
να σχεδι σει να ττοιο ξενοδοχεο, πρπει να λαβ νει
υπψιν κ ποια βασικ στοιχεα. Ο επισκπτη απ τη
στιγ, που θα πει στο χρο του ξενοδοχεου, πρπει να
νισει ευπρσδεκτο, και σε αυτ συνεισφρει ια πολ
σωστ διακοσηνη υποδοχ.
Η reception πρπει να εναι να ζεστ και οικεο
περιβ λλον, στε να νισει βολικ ο επισκπτη και να
του δηιουργηθε ια καλ πρτη, αλλ και τελευταα,
εντ πωση. Αυτ η επειρα, φυσικ , πρπει να συνεχιστε
και στου υπλοιπου χρου του ξενοδοχεου. Για
παρ δειγα, να χρο, που καλ θα ταν να
διακοσηθε πολ προσεκτικ , εναι ο χρο αναον
για του ανελκυστρε. Ο χρο αυτ εναι συχν
εκενο ε τον εγαλ τερο συνωστισ και την
εγαλ τερη αναον, πρ γα που σηανει τι ο
επισκπτη θα περ σει κ ποιε στιγ εκε και
αναπφευκτα θα παρατηρσει και την πιο ικρ
διακοσητικ λεπτορεια, και  λιστα, απ πολ κοντ .
Επονω, αφο αυτ ο χρο στην πραγατικτητα
αποτελε βιτρνα, την οποα ο επισκπτη κοιτ ζει κ θε
φορ , το ιδανικ εναι να τοποθετηθε να σηαντικ
ργο τχνη  κ ποιο διακοσητικ στοιχεο  πιπλο,
που αντιπροσωπε ει πλρω την ιδιατερη ταυττητα του
ξενοδοχεου.
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Η δηιουργα εν Boutique Hotel
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λα αυτ, ε λγα λγια, κνει και το Wick Hotel, δηλαδ
δηιουργε ια οναδικ επειρα στον επισκπτη απ την
πρτη στιγ, που θα εισλθει σε αυτ. Το συγκεκρινο
ξενοδοχεο, λοιπν, δηιουργε ια ολοκληρωνη επειρα
ξεκινντα απ την reception και συνεχζοντα στου
διαδρου και του υπλοιπου κοινχρηστου χρου,
πω το εστιατριο και το γυναστριο.
Φυσικ, δεν θα γινταν να ην δοθε ιδιατερη σηασα
στου διαδρου, αφο αποτελον τον συνδετικ κρκο
εταξ του στυλ και τη πρακτικτητα, εταξ τη
εισδου και, τελικ, τη ηρεα. Για παρδειγα, πορον
να κρυφτον οι πρτε, που δεν αντιστοιχον σε δωτια,
πσω απ εγλα και εκκεντρικ ργα τχνη. Ακη,
πορε να εξαφανιστε ο ενοχλητικ χο απ τι
αποσκευ, που σρνονται στον διδροο, σω
υφαστων, τα οποα ενισχουν την οναδικ
προσωπικτητα του ξενοδοχεου.
Τη στιγ που θα φτσει ο επισκπτη στο δωτι του,
κρνονται λα. Το Boutique hotel πρπει να προσφρει να
δωτιο που θα κνει τον επισκπτη, να νισει σαν στο
σπτι του. Το δωτιο δεν πρπει να θεωρηθε ω να
χρο νο για ξεκοραση.

HotelDesign.gr
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Το δωτιο πρπει να αποτελε χ ρο ευχριστο, στε ο
επισκπτη να θλει να δουλψει σα σε αυτ, να
γευατσει, να περσει δηιουργικ το χρνο του και
τλο να ξεκουραστε και να κοιηθε.
Ο επισκπτη προσδοκ στην πολυτλεια, στην νεση και
σε να ξεχωριστ design, που κανε λλο δεν πορε να
του προσφρει. Αν ο επιχειρηατα καταφρει να
προσφρει αυτ, ττε επξια ανκει σε αυτν την
κατηγορα ξενοδοχεων. Ανλογη εικνα χουν, λοιπν,
και τα δωτια που προσφρει το Wick Hotel, τα οποα
πργατι, αγκαλιζουν τον επισκπτη και δνουν την
ασθηση τη ζεστασι του σπιτιο.
Με λγα λγια που κι αν βρσκεται να ξενοδοχεο, ετε
στην πλη, ετε στη φση, αυτ που το κνει να ξεχωρζει
απ τα υπλοιπα - και να θεωρεται “Boutique Hotel” εναι η προσοχ στη λεπτορεια, στη ποιτητα, και στη
διαφορετικτητα του design. Η ιδιατερη ταυττητα εναι
και αυτ που κνει την διαφορ, κτι που
αδιαφισβτητα γνωρζει καλ το Wick Hotel και
εφαρζει, πω εδαε, ε τον καλτερο τρπο!

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

∆ιατίθενται σε χρώµατα ώστε να προσαρµόζονται
αρµονικά στο περιβάλλον που τοποθετούνται.
∆ιαθέσιµα 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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Amigo Motor Lodge, Colorado:
Το boutique οτλ που εντυπωσιζει!

Το Amigo Motor Lodge εναι να πρ σφατα
ανακαινισ νο boutique οτ λ σε να κτριο που γρφει
ιστορα εδ και 60 χρ νια.
Η οντ ρνα εππλωση ανταποκρνεται στον ινιαλιστικ
σχεδιασ για να δηιουργσει να φιλικ , απλ και,
πνω απ ' λα, νετο χρο. Το ακνητο εναι πλρε, ε
υδροασζ και πολλ λλα, καθ η ιδιοκτησα εναι ια
συνεχ εργασα σε εξ λιξη.
Χτισ νο, αρχικ, στη δεκαετα του 1950 και ανανεω νο
το 2016 απ του ντ πιου, Τ ξα Philip και Kaitlyn
Sterling, το Amigo Motor Lodge προσφ ρει να οναδικ
εγα νεση και δροσι, που αντισταθζεται απ την
εγαλοπρ πεια των βουνν.
Κθε να απ τα 16 δωτια, αζ ε τα τ σσερα
ανακαινισ να Airstreams, εναι οναδικ διακοση να
σε να ινιαλιστικ %φο.

www.HotelDesign.gr
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Το ορφο αυτ οτλ, επιδικει να ε ναι το «σπ τι
ακρι απ το σπ τι» για τον κθε επισκπτη. να χρο
ξεκοραση στερα απ ια γετη ρα περιπτεια
στα βουν, στο ποτι  απλ στι θερ πηγ.
Το Amigo Motor Lodge δηιουργθηκε στε να ε ναι να
τπο στο οπο ο ο επισκπτη θλει, πραγατικ, να
περνει χρνο κατ τη διρκεια των ταξιδιν του, να
συνδεθε ε φ λου  του αγαπηνου του  ακα και
να βυθιστε στι σκψει του.
Απ τα οναδικ διακοσηνα δωτια χρι του
κοινχρηστου χρου, δεν υπρξε καννα επδιο στη
συνεχιζενη, εδ και χρνια, ανακα νιση του ακιντου.
∑το Amigo οι ιδιοκττε προσπαθον να εκπλξουν τον
επισκπτη ε ανσει υψηλ ποιτητα σε λογικ τι.
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Η δηιουργα εν Boutique Hotel
1 234 5 6 7 8

Απ τα στρατα χρι τα φωτιστικ για τα προϊντα
πνιου σε κθε δωτιο, γνεται προσπθεια να
ανυψωθε η επειρα στο εσωτερικ του οτλ.
Κατ τη διρκεια τη διαον του, ο επισκπτη θα
αντικρσει οναδικ στρατα, και cozy διακοσητικ
στοιχεα, led τηλεορσει, και πλρω νε ηλεκτρονικ
συσκευ, αξιλρια, στοιχεο σκυροδατο, οναδικ
διακοσητικ, ργα τχνη και πολλ ακη. λα αυτ
αναδεικν ουν την γοητεα τη περιοχ.
Το Amigo Motor Lodge ταν κτι που ω ιδα προκυψε,
αρκετ παρξενα, κατ τα τλη του 2014. Μετ απ πολ
κπο, το boutique οτλ γινε πραγατικτητα τον Ιο λιο
του 2016 ε πολλ ακα αναβαθσει και ανακαινσει
να χουν προγραατιστε.
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∑ερα, το Amigo Motor Lodge εφανζει την τλεια
αλχηεα ε την σπαρτιατικ ευαισθησα, η οποα
επιτρπει να ξεχωρζουν οι λεπτορειε : ο κδρο απ
το δπεδο χρι το ταβνι, φυτ στον αρα και το ρετρ
α ρο ψυγεο καλωσορζει του επισκπτε στο λπι.
Η αισθητικ του Amigo εναι δ σκολο να καθοριστε. Θα
πορο σε κανε να το ονοσει ινιαλιστικ. ∑την
πραγατικτητα, ω , η αισθητικ αυτο του boutique
οτλ βρσκεται στο συνδυασ του λειτουργικο και του
παιχνιδιρικου, δηιουργντα το ιδανικ κλα και για
τον πιο απαιτητικ επισκπτη.
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Τα Hotel Design Trends που ρχονται το 2019
τη Βασιλικ Πολου

10 καινοτα hotel design trends που ανανεται να
εφανιστον στον ξενοδοχειακ κλδο σα στο 2019.
∑ερα οι επισκπτε του ξενοδοχεου χουν
περισστερε προσδοκε απ ποτ. Εκτιον εξωτικ
υφ και εξατοικευνε επειρε και χουν αναπτξει
ια γεση για τα εξαιρετικ υλικ, ακα κι αν επιλγουν
απλ ια διανυκτρευση. Με περισστερη εσταση στην
επειρα του επισκπτη απ ποτ, εδ εναι 10
ενδιαφρουσε δηιουργικ τσει που ανανουε να
αναδυθον το 2019 και ετ.
Τση 1: Ακα πιο εξατοικευ νε επειρε
Τα ξενοδοχεα θα πρπει να επικεντρωθον στη
δηιουργα αξχαστη επειρα για του πελτε του
και χι απλ να προσφρουν ανσει και υπηρεσε. Θα
θουν να εναι δηιουργικ στο να προσαρζουν τι
επειρε του στι προτισει των φιλοξενοενων,
παρνοντα την πνευσ του απ τα boutique
ξενοδοχεα. Οι επισκπτε πορον να περινουν
εξατοικευνα δωτια σφωνα ε τι προτισει
του, καθ και οναδικ προϊντα επιεληνα απ το
ξενοδοχεο. Η boutique προσγγιση του σχεδιασο του
ξενοδοχεου συβλλει στη δηιουργα πραγατικ
γνσια και συναρπαστικ επειρα που οι σγχρονοι
επισκπτε περινουν αυτ τι ρε.
Τση 2: ∑πτι ου, σπιτκι ου
Λαβνοντα υπαινιγο απ τα καταλατα υψηλ
ποιτητα Airbnb, τα ξενοδοχεα προσθτουν καφετιρε
και ακη και οικιακ κουζνε, για να εξυπηρετσουν
του ακροχρνιου επισκπτε του.
Οι σταθο φρτιση πανουν σε κθε δωτιο,

για να ην αναφρουε τη συνδεσιτητα wifi, η οποα
εναι ακη καλτερη απ την ευρυζωνικ σνδεση στο
σπτι του.
Τση 3: Εκλεκτ στυλ
Οι ηρε -που κθε δωτιο στο ξενοδοχεο φαινταν
ακριβ το διο- χουν φγει προ πολλο, αξιοποιντα
τη δηοφιλ ουδτερη χρωατικ τση τη τελευταα
δεκαετα. Τα ξενοδοχεα διαορφνουν τρα τα
δωτια του ε πιο φυσικ και φιλξενο τρπο
συνδυζοντα εκλεκτ στοιχεα, χρατα σε αντθεση
και ντονου συνδυασο γρω απ τα δωτια. ∑την
πραγατικτητα, τα ξενοδοχεα απολαβνουν ια
αναγννηση του χρατο.
Τση 4: Τεχνολογα ξυπνων δωατων
Οι ταξιδιτε δη απολαβνουν κρατσει και
πληρω απ το κινητ του τηλφωνο, αλλ το λλον
πρκειται να φρει κλειδι σω κινητο τηλεφνου,
ηνατα κεινου στη ρεσεψιν αντ για κλσει και
εξοικονηση προτισεων στο δωτιο, πω η
θεροκρασα, ο φωτισ  ακα και ο τπο των
προϊντων περιποηση. Αυτ η τση στο design του
ξενοδοχεου θα απαιτσει ακη εγαλτερη απλτητα
διακσηση δωατων, η οποα θα εναι πιο ντονη και
θα χαρακτηρζεται απ ανακυκλωνο ξλο και οργανικ
υλικ.
Τση 5: Εξατοικευ νη ψυχαγωγα
Το 2019, οι επισκπτε θα βλπουν τηλεορσει που
εκππουν το δικ του εγγεγρανο περιεχενο απ
το Netflix, το Amazon Prime, το YouTube και λλε
πλατφρε.
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Τα Hotel Design Trends που ρχονται το 2019
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Αυτ το καινοτο design του ξενοδοχε ου θα κνει την
επειρ α του επισκπτη πιο εξορθολογισνη και
αβ αστη. Ταυτχρονα, οι επισκπτε θα απολα σουν
ακα την α σθηση τη εξατοικευνη και φιλικ
φιλοξεν α.

Τση 9: Εξ λιξη του λ πι
Τα ξενοδοχε α ετατρπουν την περιοχ του λπι σε να
εκτετανο σαλνι – ναν κοινχρηστο χρο ε πολλ
νετα καταλ ατα, που οι επισκπτε θα πορο ν να
βρουν κποια “ιδιωτικ ζω” χωρ  να αισθνονται,
ωστσο, οναξι. Τα Lobbies θα γ νουν πιο φιλικ προ
Τση 6: Το εσωτερικ συναντ το υπαθριο
το περιβλλον, καθ οι εγλε γλστρε
Μια απ τι πιο ενδιαφρουσε τσει σχεδιασο του
χρησιοποιο νται για να σπσουν το χρο σε πιο οικε ε
ξενοδοχε ου, για να παρακολουθσετε, ε ναι η κ νηση
και ικρ περιοχ. Το λπι του 2019 γ νεται να
που εταφρει την υπα θρια επειρ α σε λπι και
κεντρικ κλαπ που οι νθρωποι πορο ν να
διαδρου ξενοδοχε ων. Το 2019 τα ξενοδοχε α θα
εξερευνσουν διφορε δραστηριτητε. Αυτ η
βλπουν περισστερου εσωτερικο  καταρρκτε,
σηαντικ τση του ξενοδοχε ου χει δη αναγκσει τι
βερντε κθε εποχ, τραχι πιπλα εξωτερικο χρου, ξενοδοχειακ αλυσ δε να αναβαθ σουν πλρω τα
πανορφα φυτ και πανοραικ θα. Αυτ η τση στο
λπι του σε οναδικ, εξατοικευνα περιβλλοντα.
σχεδιασ του ξενοδοχε ου θα βοηθσει του
επισκπτε να απολα σουν τη φ ση εν νουν στο
Τση 10: Ενσωτωση τη τοποθεσα
εσωτερικ, δηιουργντα ια εντελ οναδικ και
Το 2019, τα ξενοδοχε α θα ενσωατσουν την επειρ α
αξχαστη επειρ α.
του επισκπτη ε τον τοπικ πολιτισ. Το ξενοδοχε ο
του λλοντο θα αποτελσει σηε ο εστ αση για του
Τση 7: Χροι πολλαπλν λειτουργιν
ντπιου, καθ οι ξενοδχοι αγκαλιζουν το τοπικ
Οι χροι συνντηση θα γ νουν πιο ευλικτοι,
λιανικ επριο και αναθτουν περισστερε υπηρεσ ε
ικανοποιντα διφορου τ που λειτουργιν, απ
σε τοπικ επιχειρσει, πω στεγν καθρισα 
οικογενειακ συγκεντρσει χρι εγλα συνδρια,
παραδσει. Τα ξενοδοχε α γ νονται επ ση πολιτιστικο
χρη στην ξυπνη χρση των ρολν, των θυρν και των
κβοι που οι επισκπτε πορο ν να απολα σουν
πριζν που ε ναι ενσωατωνα στα δπεδα. Τα
αθατα σκηση, ασζ, συναυλ ε, τχνε και πολλ
ξενοδοχε α θα προσφρουν περισστερου χρου
λλα αζ ε του ντπιου. Αυτ η τση απαιτε την
συνεργασ α που θα ε ναι διαθσιοι τσο για λου.
προσθκη τοπικν πινελιν στο design του ξενοδοχε ου,
καθ και τη συετοχ τοπικν σχεδιαστν και
Τση 8: Οικολογικ ευελιξα
καλλιτεχνν για να δηιουργσουν ια οναδικ
Το 2019, τα ξενοδοχε α θα επικεντρωθο ν περισστερο
ατσφαιρα.
στη χρση περιβαλλοντικ βισιων πρακτικν, απ τη
χρση φυσικν και ανακυκλωνων / ανακυκλσιων
Ο κλδο τη φιλοξεν α θα εξελ σσεται ταχω το 2019.
οικοδοικν υλικν ω την ανακ κλωση των ηλιακν
Τα ξενοδοχε α θα πρπει να βρουν δηιουργικο 
συλλεκτν και των κλινοσκεπαστων. Θα δο ε
τρπου για να ανταποκριθο ν στι υψηλ προσδοκ ε
περισστερε πρωτοβουλ ε για τη τρηση και τη
των σ γχρονων ταξιδιωτν, ιδια τερα των Millenials που
ε ωση των αποτυπωτων νθρακα και ια προσπθεια σερα αποτελο ν την πλειοντητα των συχνν
να ειωθε η κατανλωση ενργεια. Μιλντα για το
ταξιδιωτν. Η συνχιση των αλλαγν στι προτισει
design, αυτ η τση καλε τα ξενοδοχε α να
των καταναλωτν και η νοδο τη τεχνολογ α θα
ενσωατσουν περισστερο το ζωνταν πρσινο και το
φρουν την απαρα τητη καινοτο α στον σχεδιασ του
φυσικ φω στα σχδι του.
ξενοδοχε ου.

Περισσ τερε τσει στο «Hotel Design» θα βρετε στην online κδοση:
www.HotelDesign.gr
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Τα pastels εναι τα να neutrals
τη Βασιλικ Πολου και τη λενα Καραγκονη

Η να εγλη τση, πργατι, εναι τα pastels που χρησιοποιονται ω να neutrals. Μετ τη εγλη τση γρω
απ του πλοσιου τνου και τι ντονε αποχρσει
που εδαε πρυσι, τρα ρθε η ρα για νε παλτε ε
pastels.
Γαλακτδη ψυχρ χρατα σε τοχου και αξεσουρ,
φανεται να ρχονται να αντικαταστσουν το λευκ ε
ναν πιο σγουρο τρπο διακσηση. Αυτ τα χρατα
συπληρνονται ε ζεστ και απαλ αποχρσει,
πω η τερακτα και το σοκολατ, αλλ και neutrals πω
το πεζ.
Αυτ η επιστροφ στα pastels χρατα ρχεται αζ ε
ια να γεση ρετρ απ τη δεκαετα twenties που ανκαθεν χαρακτηρζεται απ τι απαλ αποχρσει και τι
εγλε δο τη τελευταα συλλογ εππλων. Τα ταλλα, πω ο χρυσ και ο ορεχαλκο, επιβεβαινονται
ακα ω βασικ υλικ για του τνου, αζ ε οτβα
και υφ πω τα ραρα και τα ωσαϊκ. Αλλ λα ρχονται αζ σε ια να ολκληρη διθεση που εναι πιο
απαλ, πιο φωτειν και τονισνη.
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Eden Hotel, Edinburgh: Η Εδ

του Design

Το πρωτοποριακ οντρνο ξενοδοχε ο διαερισ των
Eden Locke, που νοιξε τον Ιολιο του 2017, βρ σκεται
στην κοψ George Street του Εδιβοργου,
προσφροντα στου ταξιδιτε και στου ντπιου
ναν προορισ για φαγητ, ποτ, πνο και ψυχαγωγ α.
Το εξροφο ο κηα διαερισ των στην καρδι τη
δηοφιλο πρωτεουσα τη ∑κωτ α ε ναι το δετερο
εγχε ρηα τη αλυσ δα Locke Hotels και χει
διαορωθε ε το design στο επ κεντρο.
ιαθτει 72 α θουσε στοντιο απ 29 ω 33 τ.. Κ θε
δω τιο, που περιλαβ νει ια πλρω εξοπλισνη και
προσεγνη κουζ να και καθιστικ ε smart τηλεραση,
ε ναι σχεδιασνο ε τρπο ξυπνο, στε να ικανοποιε
τι αν γκε του σηερινο σγχρονου ταξιδιτη.
Το ξενοδοχε ο συνδυ ζει ξυπνα τι ανσει και την
αυτονο α των δωατ ων, ε τον χαρακτρα, τι
υπηρεσ ε και τι ανσει εν boutique ξενοδοχε ου.
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Τα pastels εναι τα να neutrals
12 3456789

Το πρην αρχοντικ των ξι ορφων ετα ορφθηκε και
αποκαταστ θηκε απ το αρχιτεκτονικ γραφεο
Grzywinski + Pons τη Να Υρκη .
Το σχολαστικ κο ψ εσωτερικ συνδυ ζει ψογα το
παλι ε το νο, ε ια δυνα ικ, τολ ηρ και
δη ιουργικ προσγγιση.
Με β ση ονχρω ε παστλ αποχρσει , λα τα
δω τια διαθτουν ζωνταν εκρξει υφν, και
χρω των, πω οι ντονε κτρινε πρτε και τα πιπλα
στο χρ α ντα .
Tο δη ιουργικ ρα α, η ενσχυση του παν ορφου
φυσικο φωτ και η αναλογικ ισορροπα των εππλων
και των εξαρτη των, ση ανει τι κ θε χρο
παρουσι ζει να βαθι ριζω νο π θο για το σχεδιασ ,
τη ορφ και τη λειτουργα.
Κ θε στοντιο πορε να υπερηφανεεται για του
ευφ νταστου χρου του. Το καθιστικ βρσκεται στο
επκεντρο, ε τα δω τια να περιστρφονται γρω απ
του πολυτελε καναπδε , επιτρποντα στου
επισκπτε να δουλεουν, να χαλαρνουν και να
επικοινωνον ε νεση.
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Το αποτλεσα εναι ια αληθιν ασθηση «σπιτιο
ακρι απ το σπτι», επιτρποντα στου επισκπτε να
δουλε ουν  να χαλαρσουν χωρ να ασισθ νονται τι
εναι στο δω τιο εν  ξενοδοχεου.
Επιπλον, οι κουζνε εναι πλρω εξοπλισνε ε
σκε η, πι τα και πλυντριο πι των, για να
δηιουργσουν να φιλ ξενο χρο για διαον - ετε
πρ κειται για να σαββατοκ ριακο - ετε για ια
ολ κληρη εβδο δα.
Οι επισκπτε πορο ν επση να απολα σουν την
οορφι του Εδιβο ργου, ε ν επιλξουν α απ τι
σουτε ε την πανοραικ θα.
Οι σουτε διαθτουν αυθεντικ vintage παρ θυρα
εκτειν ενα απ το δ πεδο χρι την οροφ, που
δηιουργο ν φωτειν και δροσιστικ δω τια και
προσφρουν απαρ ιλλη θα στην πρωτε ουσα τη
∑κωτα.
∑το Eden Locke, η προσοχ εναι στη λεπτορεια και
κ θε δω τιο προσφρει προσεγνε ανσει. Οι
ιδιωτικο και οι δη σιοι χροι τη ιδιοκτησα
αποπνουν τη δηιουργικ τητα και το χαρακτρα του
Εδιβο ργου, διοχετε οντα απαλ τη οναδικ
προσωπικ τητα τη π λη.
πω φανεται και απ τα λλα ξενοδοχεα τη αλυσδα
Locke Hotels, η φιλοσοφα τη εταιρεα εναι να
προσελκ σει ταξιδιτε που εκτιο ν το design και δεν
θλουν απλ να κατ λυα διαον.
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Τα pastels εναι τα να neutrals
12 34 56789

Η εταιρεα στοχεει στη δηιουργα προορισ ν που
επν ουν και επηρε ζουν,  σω του design αλλ και τη
ουσιαστικ ανθρ πινη διασνδεση.
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Τα pastels εναι τα να neutrals
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Hyatt Place Hotel Sanya: Η φση στο επ κεντρο

Client:
Sunshine Insurance Group
Corporation Limited
Designed:
BLVD International
Design Director:
Honglei Liu
Participant Designer:
Yuxin Yang, Ran Cao,
Yisheng Xing
Area:
27,055 m2
Completion time:
2018.06
Photographer:
Dirk Weiblen

Το Hyatt Place Sanya, ω το πρ το Hyatt Place, που
αντιπροσωπεει το επιχειρηατικ στυλ υψηλ
ποιτητα σε ια πλη θρετρο, βρσκεται στο Sunshine
Financial Plaza, το ψηλτερο κτριο στη Sanya. Αυτ το
κτριο που σχεδιστηκε απ τον Woods Bagot εναι
γνωστ ω η αση στο κντρο τη Κνα, λγω του
υπροχου τξου του. Ο εσωτερικ σχεδιασ του
ξενοδοχεου φιλοτεχνθηκε και πλι απ την BLVD, ναν
πολυετ συνεργτη τη Hyatt Place.
Με βση την ιδα τη ρκα για τη νεανικ δα και τι
επιχειρσει, που εναι casual, τη Hyatt Place, ο
σχεδιασ βασζεται στα οπτικ σβολα του
πολιτισο τη Sanya, παρχοντα στου επισκπτε ια
φρσκια και φυσικ επειρα. Ο συνολικ σχεδιασ
εισγει τα δυναικ "κατα" στον ελεθερο χ ρο.
∑υνεχζει και επεκτενεται στο σ α των ετερογεν ν
κτιρων που εναι επση γετα απ αλλαγ. Εικνε
πω οι ωκεανο, οι παραλε και τα φυσικ δση
εφαρζονται στα πιπλα σε διαφορετικο χ ρου.
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Natural Cosmetic Soaps & Natural Body Oils suitable for
Special Hotel Amenitiess, Welcome Gifts
ts, Retail in Resorts & Hotell Boutiques

100% Greek product
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Τα pastels εναι τα να neutrals
12 3456 789

Τα απαλ και ζωνταν χρατα και οι οναδικ και
νετε υφ συνδυζονται, για να δηιουργσουν
ζωνταν σκην που δνουν ρωα στη διαον.
Το λπι στον πρτο ροφο δηιουργε να απλ και
νετο χρο ε καθορισ νη και συνοπτικ γλσσα
σχεδιασο, επιτρ ποντα την εξαφνιση τη βιασνη
του ταξιδιτη στο ξενοδοχεο, και επιβλλει τη δικ του
ηρεα. Οι κυρτ οροφ σε σχα κατο , οι τοχοι και
τα γλυπτ σε σχατα ψαριν, ανογουν ια ν α σελδα
στην ταξιδιωτικ επειρα τη περιοχ .
Η ξλινη ρεσεψιν και τα κλιακοστσια απ ραρο
θ τουν το κλα τη κοψτητα . Το γυαλ ε την
πολυεππεδη τ χνη, που περιβλλει τον θλαο του
ανελκυστρα, αφνει το βλ α να περιπλανηθε απ τη
θλασσα στην παραλα.
Ο χρο αναψυχ , π ρα απ τον σχεδιασ του κριου
λαπτρα, εναι απλ και ρεο . Επιτυγχνει, τσι, ια
ακριβ ισορροπα εταξ τη νταση και τη
χαλρωση των διακοπν και των επαγγελατικν
ταξιδιν. Οι σκοτειν οροφ , τα πλευρικ τοιχατα,
τα χωρσατα απ παπο και λλα σβολα ε
ξεχωριστ πολιτιστικ πινελι καθιστον τι περιοχ
αναψυχ οναδικ που ικανοποιον τι λειτουργικ
ανγκε , αλλ δνοντα την ευκαιρα στον επισκ πτη να
απολασει να οναδικ design.
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Τα pastels εναι τα να neutrals
12 34567 8 9

Το εστιατριο αναδεικνει τη ζωντνια τη ρκα ε
κο ψ και φωτειν τνο. Η ποικιλα των καθισ των, του
φωτισ ο και των υλικν δαπδου εξαλεφει την
α ηχανα των ακαννιστων και υπερ εγθων περιοχν
στο εστιατριο, δνοντα εγαλτερη ελευθερα
επιλογ . Η ανοιχτ κοινωνικ ε πειρα και η
απρσκοπτη διεσδυση του φυσικο φωτ δη ιουργον
ια χαλαρ ατ σφαιρα "εν σπιτιο ξω απ το σπτι".
Το γυαλιστερ, και αλλο ατ, γε το σχδια και “νερ”
ρ αρο και λα τα εδη χαλιν που χουν σχεδιαστε
στην δια γρα ικ γλσσα σχεδιασ ο, αντανακλον
την κα πυλτητα του κτιρου.
Ο σχεδιασ  των δω ατων εναι κο ψ και απλ και η
ανοιχτχρω η ξλινη επιφνεια σκιαγραφε την κο ψ
ατ σφαιρα του συνολικο χρου. Η πρσινη
διακοσ ητικ ζωγραφικ και το κυ ατιστ υφασ τινο
χαλ που δη ιουργεται απ τη διαδικασα
πλαστικοποηση , γνονται οι ουσικ ντε του χρου.
Εναρ ονζεται ε το οναδικ θαλασσιν τοπο ξω απ
την εντυπωσιακ βερντα και φρνει την ε πειρα πνου
τη παραλιακ πλη σε λλο εππεδο.
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∑την κορυφ τη πλη Sanya, η υπα θρια πισ να στον
τελευτα ο ροφο εταφρει τα κατα απ τη θλασσα
σε αυτν. Το σαλνι προκυψε απ τη γλυπτικ ορφ
του «ψαριο». Τα περιβλλοντα πρσινα φυτ, τα χαλ κια
και τα σκαλοπτια του ξλου που κνουν δυσδικριτα τα
σνορα ανεσα στον εσωτερικ και εξωτερικ
σχεδιασ, καθιστντα εκολη τη ετβαση στη φση.
Η βερντα στον κπο του τελευτα ου ορφου πορε να
χρησιοποιηθε ω χρο για εγλε συγκεντρσει.
Κοιτζοντα ξω απ το παρθυρο, οι επισκπτε
πορον να δουν τα τροπικ παραθαλσσια τοπ α τη
πλη, εν αισθνονται νεση, ηρε α και χαλρωση.
Η εγαλτερη ευχαρ στηση για του ανθρπου που
ταξιδεουν ε ναι να βισουν του διαφορετικο
πολιτισο στου διαφορετικο τπου. Μσα απ την
εταφορ και την ερηνε α των πολιτιστικν
χαρακτηριστικν τη Sanya, οι σχεδιαστ εισγουν
φρεσκδα στο Hyatt Place, γεγον που το καθιστ τον
πλον ιδανικ προορισ, τσο για επαγγελατ ε, σο
και για ταξιδιτε αναψυχ.
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“Littles” παιδικός σταθμός, Κηφισιά Αττικής

Εξοχική κατοικία, Λασίθι Κρήτης

Ιδιωτική κατοικία, Βούλα Αττικής

Panta sports Ltd
Τατοΐου 73, 145 64, Κηφισιά
Τηλέφωνα: 210 72 34 384 / 72 24 464 / 72 33 403
Fax: 210 72 34 383
E-mail: info@panda.gr

www.panda.gr | www.pandagarden.gr
Panda Sports - RoyalGrass Hellas
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Ανακα νιση Ξενοδοχε ου: 4 βασικ στδια
τη Βασιλικ Πολου

Η ανακανιση εν ξενοδοχεου, εναι σγουρα ια
δ σκολη διαδικασα, που χαρακτηρζεται απ πολλ
στοιχεα. Μια ανακανιση, φυσικ, απαιτε επνδυση
χρη των αλλ και χρνου, αλλ αποτελε ακ η και ια
δη ιουργικ διαδικασα, αφο στερα απ αυτν, να
ξενοδοχεο θα αποπνει καινο ριο αρα.
∑ε ια ανακανιση, ωστσο, χρειζεται να οργανω νο
και ολοκληρω νο πλνο, καθ αυτ εναι που θα
καθοδηγε λε τι εργασε. Αυτ εναι το κλειδ για την
εξοικον ηση χρνου και χρ ατο.
Ποια εναι, λοιπν, τα βασικ στοιχεα, ο βασικ ξονα,
για ια σωστ ανακανιση εν ξενοδοχεου;

1. Η a priori ελτη.
Η αξιολγηση τη παρο σα κατσταση, τσο σε
εππεδο design, σο και εππεδο λειτουργα και
ικανοποηση πελατν, εναι να πολ ση αντικ β α.
Πριν την ανακανιση εν ξενοδοχεου, εναι ση αντικ να
ελετηθε και να αξιολογηθε η συνολικ ε πειρα που
να επισκπτη βινει, και χι νο το αισθητικ τη
ρο, στε να βρεθε ποια ση εα πρπει να αλλξουν
και να βελτιωθο ν, τσο αισθητικ, σο και λειτουργικ.
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D & G Paints

Θερμομονωτικό & Στεγανωτικό Χρώμα
Ενεργειακό - Οικοδομικό Χρώμα

Μοναδικό - Κερδίστε έως και 40% ενέργεια
4 σε 1: Προστατεύει - Μονώνει - Βάφει - Στεγανοποιεί

Δεν Ξεφλουδίζει - Δεν Κιμωλιάζει - Ελαστομερές - Διαπνέει - Μεγάλη Διάρκεια Ζωής
Το καλύτερο προϊόν, στην καλύτερη τιμή (value for money)

Ιδανικό για ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

Το
παρασκευάζεται στην Ελλάδα με
Αμερικάνικες πρώτες ύλες

Do it the right way
Έχετε πρόβλημα υγρασίας στην ταράτσα ή στους τοίχους;
Το WHITEBEAR στεγανοποιεί και ταυτόχρονα θερμομονώνει.
Δώστε λύση μια για πάντα! Βάψτε με WHITEBEAR και προλάβετε την υγρασία.
Το καλοκαίρι μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου, 4ο - 5οC περίπου (εξοικονόμηση ενέργειας 40%)
Το χειμώνα αυξάνει τη θερμοκρασία του χώρου, 2ο - 3οC περίπου (εξοικονόμηση ενέργειας 20%)

ȆȐȞȦĮʌȩȄİȞȠįȠȤİȓĮȑȤȠȣȞİĳĮȡȝȩıİȚĲȠWHITEBEARȖȚĮĲȓȩȤȚțĮȚİıİȓȢ

Δοκιμάστε το WHITEBEAR σε μία ταράτσα! Θα μας Θυμηθείτε!
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συντελεστής Αγωγιμότητας: λ= 0,05
Συντελεστής Ανακλαστικότητας: SR= 0,88 (Λευκό)

Αντοχή UV=14,74% (διπλάσια περίπου από τα συμβατικά χρώματα)*
*Τα συμβατικά χρώματα έχουν 7-8%

Βάψτε με την τεχνολογία του αύριο χρησιμοποιώντας
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ D&G TRADE S.A.
Αγίου Αλεξάνδρου 7, Π. Φάληρο, Αθήνα 175 61
τηλ.: 210 98 52910, fax: 210 98 52968, e-mail: info@dgtrade.gr, www.dgtrade.gr

σήμερα
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Ανακανιση Ξενοδοχεου: 4 βασικ στ δια
12

2. Ακριβ Προσδιορισ νου concept.
Μια ανακανιση πορε να διαφοροποισει να
ξενοδοχεο απ τα ανταγωνιστικ, αρκε να εναι
προσανατολισ νη σε ια συγκεκρι νη κατεθυνση. Το
concept, φυσικ, δεν επηρεζει  νο το design, αλλ και
τι δυνατ τητε και τι παροχ  εν  ξενοδοχεου.
∑ηαντικ , επο νω, εναι να υπρξει να συνολικ
σχ διο, που θα αφορ λε τι πτυχ  του ξενοδοχεου.

3. Ο σωστ προγραατισ.
Χρειζεται να υπρχει να σαφ  και αξι πιστο πλνο
εκτ λεση του ργου, το οποο θα συβαδζει ε τον
προϋπολογισ , τι παραδ σει των υλικν και τον
χρ νο, που απαιτεται απ την κατασκευαστικ
διαδικασα. Ο εξαρχ καθορισ  του προϋπολογισο
για την ανακανιση πορε να επιτχει καλτερα
αποτελ σατα στι διαπραγατεσει ε του
προηθευτ  υλικν και εππλων.

4. Η επικοινωνα τη ανακανιση πριν την
ολοκλρωσ τη.
Κατ το διστηα που ανακαινζεται να ξενοδοχεο θα
πρ πει να επικοινωνε ε το ελλοντικ του πελατειακ
κοιν , στε αυτ να παρα νει ενερο και κατ’
επ κταση να γνει γρηγορ τερα η απ σβεση τη
επ νδυση αυτ. Υπρχουν χιλιδε τρ ποι για να
επικοινωνσει να επαγγελατα ε το κοιν του, και
λιστα για κθε ψο προϋπολογισο.

Ακολουθο ν οι παρουσι σει 3 ξενοδοχεων τη Ελλ δα
- του Skiathos Palace, του Thermae Sylla Spa and
Wellness Hotel και του Holiday Inn Athens - που
ανακαινσθηκαν σα στο 2018 και αναβ θισαν τι
υπηρεσε φιλοξενα που προσφρουν.
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ηιουργα Executive Plus Floor στο Skiathos Palace

Αρχιτεκτονικ Μελτη:
hhharchitects –
Νικτα Ζατζηιχλη, αρχ.ηχ
Ιωννα Χολβα, αρχ.ηχ

Επ βλεψη:
Νικτα Ζατζηιχλη, αρχ.ηχ

Interior Designers:
Αφροδτη Τσοτση
Ελευθερα Καγκλ
Το ξενοδοχεο Skiathos Palace αποτελε να απ τα
ιστορικ και εβληατικ ξενοδοχεα τη ∑κιθου, στο
οποο χουν γνει αρκετ τηατικ ανακαινσει, καθ
υφσταται απ το 1972, ε πιο πρσφατη αυτ που
πραγατοποιθηκε το 2018 και αφοροσε την πτρυγα του
Executive Plus Floor.
Ο στχο τη ελτη ταν να επαναπροσδιοριστε το φο
και το στυλ του ξενοδοχεου, προσαρζοντ το στι
απαιτσει εν σγχρονου σχεδιασο, εν βασικ
απατηση υπρξε η συννωση κποιων δωατων του
ορφου αυτο ε σκοπ την δηιουργα δχωρων και
τρχωρων σουιτν.
Ο σχεδιασ αντιετωπστηκε ε δο διαφορετικο
τρπου που στχο εχαν να διαφοροποισουν εντοντερα
τι σουτε απ τα πιο απλ δκλινα δωτια. Ο σχεδιασ
των δκλινων δωατων προβλεπε την διατρηση και την
ανακανιση των υπαρχντων εππλων ω σηεο αναφορ
και σνδεση ε το παρελθν του ξενοδοχεου,
δηιουργντα ω ια ντονη αντθεση σε σχση ε το
πλρω ανακαινισνο λουτρ, αλλ και το υπλοιπο
δωτιο, στο οποο επιλχθηκε και ια ταπετσαρα σε
ντονου χρωατισο ω φντο, δνοντα ναν vintage
χαρακτρα.
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ηιουργα Executive Plus Floor στο
Skiathos Palace
12 3

∑τι σουτε γινε πλρη αναδια ρφωση, καθ λ γω
και τη συννωση των χρων υπρξαν αλλαγ και στη
εσωτερικ διαρρθ ιση. ∑χεδιαστικ επιλχθηκε να
εφαρ οστον ανοιχτ κατ ψει λουτρν και δω ατων,
εινοντα του διαχωριστικο τοχου και
προσφροντα ιδιαιτερ τητα στου χρου.
Χρησι οποιθηκαν δο βασικ υλικ, οι ξλινε
επενδσει στου τοχου απ δρ και το η λευκο, αλλ
πολ «συχο», αρ αροπλακκι, σε συνδυασ
ε
γυλινε επιφνειε στα λουτρ, στοχεοντα σε να
διαχρονικ αρχιτεκτονικ φο που να ταιριζει τ σο στο
γεθο και την ταυτ τητα του ξενοδοχεου, σο και στην
τοποθεσα στην οποα βρσκεται.
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FURNITURE FOR HOTELS, STUDIO FLATS, B&Bs, COMMUNITIES
AND STUDENT ROOMS - MINI-KITCHENS

MOBILSPAZIO srl
via Maccari 1/a- 60131 Ancona - Italy
tel. +39 0712868423- fax +39 0712900374
www.mobilspazio.it - i nfo @ m o b i l s p a z i o . i t
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ηιουργα Executive Plus Floor στο
Skiathos Palace
1 2 3

Γενικ οι επεβσει αλλ και τα διακοσητικ στοιχε α
(φωτιστικ, υφσατα κλπ) διατηρθηκαν σε αυστηρ
γρα, τσι στε να πορε να αποδοθε το πνεα τη
χαλρωση και ηρε α που θα πρπει να αποπνει να
χρο διαον.
∑τι εγαλτερε σου τε γιναν επεβσει και στι
βερντε, ε την κατασκευ πρσθετων επιπδων απ
αφρικανικ ξυλε α για την ενσωτωση ονδων
υδροασζ, δ νοντα υπεραξ α στι δη εντυπωσιακ
βερντε.
∑ε λα τα δωτια του Executive Plus Floor γινε
διαπλτυνση των κουφωτων σε λο το πλτο του
κθε δωατ ου (απ το ισ που ταν αρχικ) δ νοντα
φαση στην οναδικ θα που χει το Skiathos Palace
στην παραλ α των Κουκουναριν και το Αιγα ο.
Το σχεδιαστικ concept που εφαρστηκε θα
λειτουργσει και ελλοντικ ω οδηγ και σε λλε
πτρυγε του ξενοδοχε ου.
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Να εικνα για το
Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel

Το βραβευνο Luxury Spa “Thermae Sylla Spa &
Wellness Hotel” βελτινει συνεχ τι υπηρεσε και
του χρου του. τσι, η ιδιοκττρια εταιρεα “ΑΝΚΑΡ
ΑΕ”, προχρησε σε ια σειρ διαδοχικν ανακαινσεων
ε στχο να παρχει στου πελτε τη αισθητικ
σγχρονου και λειτουργικο χρου.
Τα τελευταα 2 χρνια, σε συνεργασα ε το
αρχιτεκτονικ γραφεο «Χρη Παπαϊωννου &
∑υνεργτε » αναδιαρφωθηκαν πλρω 49 δωτια στο
βασικ διατηρητο κτριο του συγκροτατο καθ και
να εγλο τα απ του κοινχρηστου χρου του
(διδροοι, λουτρ, κλπ.).
∑το νο κτριο του συγκροτατο η ανακανιση
επικεντρθηκε σε 18 δωτια, εν στο χρο του spa
εκσυγχρονστηκε τσο η εσοδο, σο και τα αποδυτρια
και η υποδοχ.
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Να εικνα για το
Thermae Sylla Spa & Wellness Hotel
12

Ευθυγραζοντα τι σγχρονε τ σει του σχεδιασο
ε τον ιδιατερο χαρακτ ρα και την ευρτερη
καλαισθησα του Thermae Sylla Spa, κ θε ροφο πλον
διαθτει το δικ του διακριτ διαφορετικ στυλ
διαδρων ε ξεκοραστο απαλ φωτισ.
Με γνονα τη φιλξενη πολυτλεια και την καλ
δι θεση, τα δω τια, αν λογα ε τη θση του στο κτριο
(sea view - garden view – pool view) απκτησαν να
ξεχωριστ φο που συνδυ ζει την νεση και την
οικειτητα. Φρσκα να χρατα και υλικ σε επενδσει
τοχων, να δ πεδα, υφ σατα και πιπλα, προσφρουν
στον επισκπτη τη χαλ ρωση, που αρζει σε να
αναγνωρισνο destination spa πντε αστρων.
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Εφαρζοντα το

Open Lobby Concept
για πρτη φορ στην Ελλδα
“Holiday Inn Athens – Attica Av. – Airport W.”

∑υνολικ εβαδ χρου:
521,61 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
³η τρη Ποπαλο

Το Holiday Inn επ τη Αττικ  οδο εναι το πρτο
ξενοδοχεο που εφαρζει το Open Lobby Concept στην
Ελλδα. Η ιδιοκτ τρια εταιρεα (Αφοι Μουσα ΑΞΕ)
ζ τησε τον εκσυγχρονισ και επαναπροσδιορισ των
χρων υποδοχ , ευθυγραζοντ του ε τι
τρχουσε τσει σχεδιασο και την απαιτοενη
πολυορφικτητα. Με βση τα δεδονα τη IHG
(Intercontinental Hotel Group), το concept διαορφθηκε
προκεινου να αντιετωπσει το πρβληα των
αποσπασατικν χρων σε διφορα ξενοδοχεα
επιχερησε την ενοποηση των χρων και την ενιαα
αντιετπισ του ε πλ ρη ευελιξα.
∑φωνα ε αυτ, οι χροι εναι ενιαοι, ανοιχτο ε εση
εταξ του επικοινωνα και χι κλειστο και
αποσπασατικο. Κατ’ αυτν τον τρπο, ο επισκπτη
πορε σε κθε σηεο του χρου να χει πρσβαση στο
internet, να εργαστε στον προσωπικ του υπολογιστ , να
συζητ σει, να διαβσει βιβλα, ακη και να παραγγελει
φαγητ 24 ρε την ηρα. Η γενικ ασθηση αφορ στην
οικειτητα εν «σπιτικο» χαρακτ ρα ε γιστη ευελιξα
χρ ση του χρου. Ειδικ στην περπτωση του Holiday Inn
υπ ρχαν δο πολ βασικο περιορισο:
(1) η βασικ κτιριακ δο ε το φροντα οργανισ και η
θση/διταξη των εγκαταστσεων κλιατισο αερισο
που δεν επτρεπαν τη ριζικ αναδιρθρωση του χρου, και
(2) η συνεχ  και απρσκοπτη λειτουργα του ξενοδοχεου,
σφωνα ε την οποα το ξενοδοχεο δε θα πρεπε να
διακψει καθλου τη λειτουργα του καθ’ λη τη διρκεια
τη ανακανιση. ¨τσι, λε οι παρεβσει πρεπε να εναι
ττοιε που να πορον να υλοποιηθον σε στδια
(χωρικ/ χρονικ) ε την ελχιστη δυνατ χληση των
επισκεπτν.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ANTIΠΡΟΣΩΠΟΙ - EIΣΑΓΩΓΕΙΣ
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Εφαρζοντα το Open Lobby Concept για
πρτη φορ στην Ελλδα
“Holiday Inn Athens – Attica Av. – Airport W.”

12 3

∑το σχεδιασ δθηκε εγλη σηασ α στι επι ρου
αντιληπτικ εντητε , για να πορε ο επισκ πτη να
λειτουργσει σε «γωνι ».
Επανασχεδιστηκαν οι δαπεδοστρσει ε τη
συετοχ ειδικο δαπ δου βινυλλ ου-φελλο στο lobby
και οκ τα tile στο παρ, εν το κ ντρο βρου του
φωτισο ετακινθηκε απ την οροφ στου το χου ε
την προσθκη διακοσητικο φωτισο και την
κατργηση αρκετν στοιχε ων οροφ . ∑ε επιλεγ να
σηε α τοποθετθηκε ελαστικ οπισθοφωτιζενη
εβρνη ε διαβαθιζενη νταση.
∑το χρο εισδου διαορφθηκε να εταβατικ
χρο (transition area), εν στη θ ση του
προϋπρχοντο καταστατο διαορφθηκε να ν ο
χρο καθιστικο-σαλονιο (pop-up lounge) ε
βιβλιοθκη απ το χο σε το χο και ενσωατω νε 2
τηλεορσει 50 ιντσν ε σνδεση playstation.
ιαορφθηκε να ειδικ ανοιχτ χρο (e-bar) για
υπολογιστ , internet και charging station και ια εγλη
διαδραστικ οθνη αφ ε ενσωατωενο υπολογιστ
(«monscierge» = «Mon-Conscierge») τοποθετθηκε σε
περ οπτο σηε ο του χρου, προκει νου να παρ χει τη
δυναττητα ποικ λων πληροφοριν στον επισκ πτη.
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Εφαρζοντα το Open Lobby Concept για
πρτη φορ στην Ελλδα
“Holiday Inn Athens – Attica Av. – Airport W.”

12 3

∑το παρ η αναδιαρφωση ταν συνολικ. Η
υπ ρχουσα οκτα-ρολ αντικαταστ θηκε ε να, στη
λογικ του patchwork, ε ντονα γεωετρικ σχδια σε
σκορε αποχρσει που λειτουργον σε διαρκ
εναλλαγ.
Η ντονε τοιχογραφε ε το χρυσ φντο και τα
λουλοδια καλφθηκαν εντελ ε διακοσητικ
βινυλικ ταπετσαρα βαρω τπου ε αφαιρετικ
οτβο. Οι τοιχογραφε γιναν τα βασικ διακοσητικ
στοιχεα του χρου και για το λγο αυτ φωτστηκαν
κατ λληλα.
Για την ενσχυση τη ασθηση τη νεση και σπιτικ
οικειτητα στο χρο του παρ, τοποθετθηκε σε
κεντρικ θση να εγ λο σαλνι ε βιβλιοθκη και
εγ λη οθνη τηλεραση. Τα εγ λα ανογατα ε τη
θα στον κπο πλαισιθηκαν ε βαρι βελοδινε
κουρτνε σε σκορο χρα και δι τρητα rollers ε
πλοσια υφ για την αποτελεσατικτερη σκαση του
χρου.
∑τχο τη ανακανιση ταν ο εκσυγχρονισ του
χρου, αλλ και ο επαναπροσδιορισ τη χρση του
στι σγχρονε απαιτσει.
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αναρρίχηση στην κορυφή!

σκάλες - σκαλωσιές - συστήµατα αποθήκευσης & logistics

Η εταιρεία ZARGES ιδρύθυκε το 1933 στη Γερµανία ως η πρώτη
βιοµηχανία µεταλλουργός ελαφρών µετάλλων στην Ευρώπη.
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας και τα προϊόντα της
χωρίζονται σε τρεις τοµείς:
• σκάλες - σκαλωσιές
• συστήµατα αποθήκευσης και logistics
Τα προϊόντα ZARGES συνδυάζουν τα πολλαπλά προτερήµατα της
πρώτης ύλης του ελαφρού µετάλλου αλουµινίου µε την τεχνογνωσία της
εταιρείας, παρέχοντας σταθερότητα, ελαφρύ βάρος, ανθεκτικότητα στη
διάβρωση και ευελιξίά στη χρήση τους.
Η ZARGES προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν όλες τις ανάγκες και
δίνουν απλές και εξειδικευµένες λύσεις. Όλα τα προϊόντα της είναι
άριστης ποιότητας και είναι πιστοποιηµένα σε όλα τα επίπεδα µε βάση
τα ευρωπαϊκά στάνταρ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κωνσταντινουπόλεως 23 & Μυκάλης 38,
185 40 Πειραιάς, Τηλ.: 210/4116933-4,
Fax: 210/4112290, Κιν.: 6977743355
e-mail: info@kiziridis.gr, www.kiziridis.gr
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Το κρεβτι εναι το κντρο τη ξενοδοχειακ  ε πειρα!
τη Βασιλικ  Πολου

Maregio Suites, Santorini
Το πιο σηαντικ ρο του ξενοδοχε ου ε ναι, βεβα ω, το
υπνοδωτιο και κατ’ επκταση το κρεβτι. Οι σχεδιαστ
πορον να ιλσουν για διαφορετικ πρακτικ και στυλ και
να δηιουργσουν να οναδικ design, αλλ ολκληρο ο
σκοπ εν ξενοδοχε ου ε ναι να προσφρει να καλ
κρεβτι για τον ταξιδιτη, ε τε ε ναι τουρ στα, ε τε
επιχειρηατ α.
Εντοτοι, εκτ απ την εκπληκτικ εσωτερικ διακσηση
του ξενοδοχε ου, ζητοενο ε ναι να εξ σου καλ
υπνοδωτιο και κρεβτι.
να επισκπτη πρπει να αισθνεται οναδικ καθ
βρ σκεται στο κρεβτι του δωατ ου. Τα τελευτα α ε κοσι
χρνια, υπρξε ντονο ενδιαφρον για τη δηιουργ α
οναδικν επ πλων για το υπνοδωτιο, ε το κρεβτι να ε ναι
στο επ κεντρο. Το κρεβτι, λοιπν, παρανει στο επ κεντρο
του ενδιαφροντο των αλυσ δων φιλοξεν α και η επειρ α
του πνου βελτινεται σηαντικ απ το πολυπο κιλο ενο
αξιλαριν, που προσφρουν τα περισστερα ξενοδοχε α
σερα, πω εγλα και ικρ, παχι και λε α, αλακ και
σκληρ, αντιικροβιακ, ε φτερ, υποαλλεργικ κλπ.
Ορισνα ξενοδοχε α, λιστα, προσφρουν πουκλια
ζεστο νερο  ακη και θεροφρε για τον πνο.
Η επιλογ του κρεβατιο σε να ξενοδοχε ο συνθω
περιορ ζεται σε ονκλινα  δ κλινα, αν και σε κποιε
περιπτσει πορε να προσφρεται ακη και διαφορετικ
στρα. σον αφορ στο στρα, οι στρσει συνθω
ε ναι απ διαφορετικ υλικ – το συνθετικ υλικ ε ναι κοιν
και το φυσικ στοιχε ο ε ναι πολ λιγτερο. Τα φυσικ υλικ
προτινται, καθ επιτρπουν στο σα να «αναπνεσει»,
εν οι τεχνητ νε (πω τα πλαστικ προστατευτικ
στρατο) πορε να προκαλσουν δυσρεστη
υπερθρανση  συγκρτηση του ιδρτα.
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Οι κυραρχε Τ σει στο Design α Πισνα Ξενοδοχεου
τη λενα Καραγκο νη

∑κουρχρωε αποχρσει πισνα
Αναφβολα, η πιο συνηθισενη απ χρωση πισνα εναι
το γαλζιο, να χρα που εντενει το φω του ηλου και
αφνει τι ακτνε του να διαπερνον την πισνα απ κρη
σε κρη, δνοντα α ασθηση καθαρι τητα και
ηρεα . Αυτ οι ανοιχτ αποχρσει του πλε χουν
αγαπηθε ιδιατερα, και αυτ φανεται ταν ξεχωρζουε
τι παραλε που τα νερ τη θλασσα εναι τ σο
διφανα και καθαρ που λε τι θυζουν πισνα.
Ωστ σο, α νεα τση αναδεται στο χρωατισ τη
πισνα , που αντ να παροοιζει τα νερ τη θλασσα
ε πισνα, παροοιζει τα νερ τη πισνα ε θλασσα.
Οι σκορε αποχρσει χουν την τιητικ του και οι
πισνε γνονται πιο Dark απ π τε. ντονε σκορε
πλε αποχρσει παραππουν στο βαθ πλε τη
θλασσα , εν για να ακ η πιο δραατικ
αποτλεσα, επιλγεται το αρο χρα, που
παραππει τον κολυβητ στο γριο χειωνιτικο τοπο
α λνη .
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Οι κυραρχε Τσει στο Design α Πισνα
Ξενοδοχεου
12

ιακοσητικ ∑τοιχεα
Με την προσθκη διαφρων στοιχε ων, πω ικρ ποτακια, καταρρκτε και σιντριβνια, πορε τε να
δηιοργσετε  α πισ να ενδιαφρουσα, ορφη στην εικνα, κνοντα τσι το χρο γρω απο την πισ να ιδανικ για
εκδηλσει , αλλ ταυτχρονα ε αυτ τι ικρε ρο νερο, εξασφαλ ζεται ακη περισστερη χαλρωση για
σου την χρησιοποιον. Τα νερα που τρχουν σε συνδυασ ε ντονη βλστηση γρω απ τη πισ να,
δηιουργον να οναδικ τροπικ παρδεισο.
Εν οι παραπνω προσθκεε σα φα νονται υπερβολικ  δεν χετε αρκετ χρο για να τι εφαρσετε, τα
διαφορετικ πλακκια ε ναι  α ιδανικ λση, για να δσετε χαρακτρα στην πισ να σα . Γιατ να εγκαταστσετε
κλασικ πλακκια χρατο , ταν πορε τε να ετατρψετε την πισ να σα σε να καλλιτεχνικ αριστοργηα; Τα
πλακκια πισ να διατ θενται σε ια εγλη ποικιλ α σχεδ ων και κθε χρα που πορε τε να φανταστε τε, στε να
δηιουργσετε να ορφο ωσαϊκ στο βυθ τη πισ να , να προσθσετε το λογτυπο του ξενοδοχε ου  να
δηιουργσετε  α πισ να που θυ ζει κλασικ ρωαϊκ λουτρ.
Οι πισ νε πλον ξεφεγουν απ τα πρτυπα εν καθολικο σχεδιασο και εξατοικεονται ε customεπιλογ .
Υλικ ποιοτικ και καλγουστα, πω διαφορετικ πλακκια σχεδιανα λεπτοερ , γυλινε στρσει , αρρινα
καταστρατα, τελειατα απ βτσαλα και γραν τη κλπ., ε ναι το νο πρτυπο για  α υπερσγχρονη πισ να.

Marina Bay Sands Hotel, Singapore

Ζνε ηλιοθεραπεα
να νο αγαπηνο χαρακτηριστικ για θρετρα σε λο
τον κσο ε ναι η δηιουργ α ειδικ ζνη για
ηλιοθεραπε α. Τα SunSun Shelves, δηλαδ “ρφια
ηλιοθεραπε α ”, ε ναι επ πεδε , ρηχ περιοχ στην
πισ να που ε ναι εξαιρετικ για ξαπλστρε
ηλιοθεραπε α . Προκειται για χρου , ιδανικο για
παιδι, προσβσιου απ τοα ε ειδικ ανγκε ,
αλλ και ιδανικο γοα ποιον θλει να δροσιστε  α
ζεστ καλοκαιριν ρα, χωρ απαρα τητα να θλει να
κολυπσει.

Περισστερε τσει και σχετικ θατα, θα βρε τε στο ειδικ αφιρωα
ΠΙ∑ΙΝΕ∑-SPA-WATER PARK
στι σελ δε 92 - 105
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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 2, stand A29
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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Τα βασικ στοιχεα του Restaurant Design.
τη Βασιλικ Πολου

να νο εστιατριο εναι να συναρπαστικ
επιχειρη ατικ εγχερη α. Ωστσο, το design εν νου
εστιατορου πορε να εναι ιδιατερα πολπλοκο σε
πρτη φση. Π δη ιουργεται ια φιλξενη
ατ σφαιρα, διασφαλζοντα παρλληλα τι υπρχει
αρκετ χρο στο καθιστικ; Π δη ιουργεται ια
καλ οργανω νη κουζνα απ ναν κεν χρο; Για να
γνει ευκολτερη αυτ η διαδικασα παρακτω θα βρετε
τα βασικ στοιχεα του Restaurant Design- ανεξρτητα
απ την αισθητικ το θ α του εστιατορου.

Εσοδο
Η πρτη εντπωση ετρει και οι πελτε θα επιλξουν
να επισκεφθον να εστιατριο βασισ νοι στο
εξωτερικ του design. Πριν ακ η, λοιπν, αποφασσει
κποιο να απολασει το γε α του σε να εστιατριο,
αυτ οφελει να του αποδεξει τι αξζει την δοκι .

Χρο αναον
Εν χετε το χρο για ια περιοχ ανα ον ,
βεβαιωθετε τι χετε πγκου καρκλε για του
πελτε. Επση, κρατ στε ερικ ενο κοντ, στε να
πορον να τα επεξεργαστον καθ περι νουν.
Αυτ εναι επση να καλ ρο για να ε φανσετε να
πνακα ανακοινσεων για εκδηλσει στο εστιατριο
σα (γευσιγνωσε κρασιο, εβδο αδιαε προσφορ,
κλπ.).

Τραπεζαρα
Το κντρο κθε εστιατορου εναι η τραπεζαρα του. Εναι
ο χρο που οι πελτε συγκεντρνονται και θα πρπει
να εναι φιλξενο και νετο. Μλι θετε πσοι
νθρωποι πορον να εξυπηρετηθον ε ασφλεια σε
ια χρονικ στιγ , πορε να σχεδιαστε το πο να
τοποθετηθε η τραπζια και οι καρκλε, καθ και να
χρο ανα ον . Πριν απ την η ρα ναρξη,
αφιερστε ια στιγ και καθστε σε κθε θση στην
τραπεζαρα, για να αξιολογ σετε την θα και να
αποφασσετε, εν πρπει να επανατοποθετηθε το κθε
τραπζι.

Κουζνα
Η καρδι εν εστιατορου εναι η κουζνα του. Παρλο
που οι περισστερε ε πορικ κουζνε δεν χουν θα
στο κοιν, η διταξη εναι εξσου ση αντικ ε την
τραπεζαρα. Το γεθο τη κουζνα και ο τπο
φαγητο που θα προσφρει να εστιατριο θα
υπαγορεσουν το εδο του εξοπλισ ο, που θα
χρειαστε και τη διταξη τη κουζνα.
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Τα βασικ στοιχεα του Restaurant Design.
12

Restaurant Bar

Design προβληατικν περιοχν

Εν στχο εναι να υπρχει να πλ ρε παρ στο
εστιατριο - που οι πελτε θα πορον να καθσουν
τσο για ποτ σο και γε α - θα πρπει να εναι εξσου
φιλξενο ε την τραπεζαρα. Θα πρπει επση να εναι
λειτουργικ για το εστιατριο, δεδο νου τι εναι ο
χρο που οι σερβιτροι παραγγλνουν και
παραλα βνουν ποτ για τα τραπζια του.

∑ε να τλειο εστιατριο, δεν θα υπ ρχε να «κακ»
τραπζι. Ωστσο, λγα εστιατρια πορον να ξεφγουν
απ την παρξη τουλχιστον εν προβλη ατικο χρου
στην τραπεζαρα του. Οι κοιν προβλη ατικ
περιοχ εστιατορων -θσει που οι πελτε συν θω
δεν θλουν να κθονται- περιλα βνουν τραπζια κοντ
στην εσοδο τη κουζνα, στι τουαλτε και την εσοδο.

Τουαλτε

Για να διορθσετε τι προβλη ατικ περιοχ, πορετε
να δοκι σετε να τοποθετ σετε ενδι εσα χωρσ ατα,
πω ξλινα χωρσ ατα, ψηλ φυτ οθνε εταξ των
τραπεζιν. να τρπο για να εντοπσετε
προβλη ατικ περιοχ πριν απ την η ρα ναρξη
εναι να καθσετε σε κθε καρκλα στην τραπεζαρα σα.
Μελετ στε την θα απ κθε κθισ α!

Οι τουαλτε συχν παραβλπονται απ το συνολικ
design του εστιατορου. ∑υν θω στα εστιατρια
καταλα βνουν να ικρ χρο, οπτε εναι εκολο να
τι «ντσει» και να δσει κποιο χαρακτ ρα, χωρ να
ξοδψει πολλ χρ ατα.

Εξωτερικ design
Αν εστε αρκετ τυχερο για να χετε ναν υπαθριο χρο
τραπεζαρα, το design του εστιατορου σα θα πρπει
να επεκταθε και εκε. Τα σκληρ υπαθρια τραπζια και
καρκλε εναι απαρατητα. Τα φυτ και ο ανλογο
φωτισ  προσθτουν επιπλον αξα στην συνολικ
ατ σφαιρα. Εν η θα απ την εξωτερικ τραπεζαρα
σα δεν εναι τσο εγλη, εξετστε το ενδεχ ενο να
φτιξετε να τοχω α ε κποια αναρριχητικ φυτ κτι
λλο αντστοιχο. Και ην ξεχσετε τη σκι κατ τη
διρκεια τη η ρα. Οι ο πρλε τντε εναι ζωτικ 
ση ασα κατ του καλοκαιρινο νε για την νεση
του πελτη.

Ανεξρτητα απ το θ α τη φιλοσοφα, να νο
εστιατριο πρπει να χει καλ ελετη νο design για
την τραπεζαρα και την κουζνα. Κθε ρο του design
του εστιατορου σα συνεργζεται ε τα υπλοιπα,
δη ιουργντα ια οναδικ ε πειρα που θα κρατ σει
του πελτε και θα του κνει να ρθουν ξαν και ξαν!

Περισστερε τσει και σχετικ θ ατα, θα
βρετε στο ειδικ αφιρω α
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ∑ ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑ∑
στι σελδε 82 - 91
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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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Ατ και Απολυαντικ ρση: Μθοι και Αλ θειε
του Ανστη Τσινδη

Η επιφυλακτικ στση πολλν σε σχση ε τον
καθαρισ στρωτων οφελεται στον αρκετ
διαδεδονο  θο σχετικ ε την απολ ανση
στρωτων ε ατοκαθαριστ,  θο που
αναφρεται στην υγρασα που παργει ο
ατοκαθαριστ και πορε να περσει στο
στρα. Η αλθεια εναι τι να δυνατ
ατοκαθαριστ ε υψηλ πεση και θεροκρασα
παρχει ξηρ ατ, ατ που απολυανει χωρ να
υγρανει τι επιφνειε.
Για να γνει ακη πιο κατανοητ ο υπρθερο
ατ, θα πρπει να αναφρουε τι η πιο χρσιη
ιδιτητα του ατο εναι η σχση εταξ πεση και
θεροκρασα. ∑ε κανονικ συνθκε
ατοσφαιρικ πεση (1 atm), ατ παργεται
στου 100°C. σο εγαλ τερη εναι η πεση ( >1
bar ), σε τσο εγαλ τερη θεροκρασα γνεται η
παραγωγ του ατο .

Ο ατ, η αρια φση δηλαδ του νερο ,
αποτλεσε διαχρονικ εργαλεο του ανθρπου εν
υπρξε καθοριστικ παργοντα για τη
βιοηχανικ επανσταση (ατοηχαν του James
Watt). ∑τη σ γχρονη κοινωνα, ο ατ χει πολλ
χρσει, π.χ. παστερωση γλατο, βιοηχανικ
πλυντρια, κλβανοι, ατοκαθαριστ, κ.α.
Μα απ τι πιο σηαντικ χρσει του στην
καθηεριντητ α εναι και η απολυαντικ
δρση του τσο για τον σωστ καθαρισ των
χρων α, σο και για την απολ ανση απ
ακρεα, βακτρια, ικρβια και λλου
ικροοργανισο  σε στρατα και λλε
υφαστινε επιφνειε. Η ιδανικ λ ση για χρση
του ατο στον επαγγελατικ χρο εναι σω
εν δυνατο ατοκαθαριστ. Η συβολ και η
απολυαντικ ισχ  του ατο χει αναγνωριστε
και απ τον διο το νοοθτη ο οποο στο Κριτριο
4.27 «Καθαρισ στρωτων σε ετ σια βση» χει
θσει ω απαρατητο κριτριο για τα τουριστικ
καταλ ατα που διαθτουν αστρια την παρξη και
χρση του ατοκαθαριστ.

Περαιτρω προσθκη θερτητα χωρ α ξηση
πεση, καθιστ τον ατ υπρθερο.
Ο υπρθερο ατ ω 180°C εναι τελεω
ξηρ, χοντα δια πεση αλλ εγαλ τερη
θεροκρασα, τσι παρχει ακη καλ τερα
αποτελσατα στην καταποληση λων των
παρασιτικν ικροοργανισν (κοριο, ακρεα,
βακτ ρια, ψλλοι, ψερε, ικρβια, κ.α.). Ο
υπρθερο ατ εναι ικαν να εξοντσει
ενλικου ικροοργανισο , τι προν φε, αλλ
και τα αυγ του, προκαλντα του θερικ σοκ.
Ο ατ ταν, εναι και θα εναι να απ τα πιο
χρσια εργαλεα οικολογικο καθαρισο ,
παρχοντα τα καλ τερα αποτελσατα χωρ την
επιβρυνση χηικν ουσιν. Εκεταλλευτετε κι
εσε τι απολυαντικ του ιδιτητε για τον
επαγγελατικ σα χρο.
Τσινδη Ανστη,
IRON VAP
www.iron-vap.gr
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Π πρπει να διαορφσετε την κουζ να του εστιατορ ου
τη λενα Καραγκο νη

Η κουζνα εναι χρο πνευση, δηιουργα,
γργορων αποφσεων και επιλογν και ω εκ τοτου
απαιτονται εξαιρετικ ακριβε συνθκε για να εναι
λειτουργικ και αποδοτικ.
Πρτα απ' λα πρπει να καθοριστε ο χρο που
χρειζεται η κουζνα για να λειτουργε σωστ, δηλαδ τα
ακριβ τετραγωνικ - τη κουζνα και των βοηθητικν
χρων - που απαιτονται για την καλ λειτουργα του
εστιατορου.

Το δε τερο στδιο αφορ τον chef,
ο οποο πρπει - αζ ε την εταιρεα που θα αναλβει
την κατασκευ τη κουζνα - να δηιουργσει το
σχεδιγραα λειτουργα τη κουζνα, στε να
οριστον επακριβ τα σηεα παραλαβ, ελγχου και
αποθκευση των προϊντων σε κανονικ θεροκρασα
/ ψυγεου / κατψυξη.
Επση, πρπει να συνεργαστε ε του τεχνικο για να
τοποθετηθον οι ανλογε παροχ σε συγκεκρινε
θσει, για να λειτουργσουν τα ηχανατα (φορνοι,
εστε, λτζε και ικροσυσκευ, πω ξερ κλπ.)
∑τη συνχεια, πρπει να επιλξει τον εξοπλισ που
χρειζεται η κουζνα, καθ γνωρζει καλτερα απ
λου τι ακριβ χρειζεται για να εκτελεστε το ενο
του.

Πολλ φορ οι επιχειρηατε πιστεουν πω ια
εγλη σλα, ε πολλ τραπζια, θα φρει περισστερα
κρδη. Αρχζουν, λοιπν, να συρρικννουν τα
τετραγωνικ τη κουζνα, ε αποτλεσα, ταν
ξεκινσει να λειτουργε το εστιατριο, να
προκψουν προβλατα, πω καθυστρηση του χρνου
εκτλεση και σερβιρσατο τη παραγγελα του
Ο εξοπλισ του εστιατορου πρπει να εναι
πελτη.
λειτουργικ και αποδοτικ και πρπει να επιλεχθε ε
βση τι δυναττητε τη σλα, τι απαιτσει του
χει εγλη σηασα ττοια θατα να αντιετωπιστον εστιατορου και το εδο τη κουζνα (gourmet,
εξ αρχ, καθ η εκ των υστρων αναδιοργνωση του
εσογειακ, οριακ κλπ.). Εναι σηαντικ η κουζνα να
χρου, συνεπγεται απλεια χρνου λειτουργα του
ην φορτνεται ε εξοπλισ που δεν χρειζεται για
εστιατορου και κατ' επκταση απλεια χρητων. ∑τη
λγου χωρητικτητα, αλλ και οικονοα.
συνχεια, ακολουθε ο σχεδιασ τη κουζνα, ο
οποο περιλαβνει τρα στδια, που εν τηρηθον
Το τρ το στδιο αφορ πλι τον επιχειρηατ α,
προσεκτικ, θα χετε το επιθυητ αποτλεσα.
ο οποο πρπει να φροντσει να διαορφσει την
κουζνα ε βση τι προδιαγραφ που απαιτονται για
Το πρτο στδιο αφορ τον επιχειρηατ α,
να δοθε δεια λειτουργα απ φορε πω ΕΗ,
ο οποο πρπει να ασχοληθε αρχικ ε την κτιριακ
Πυροσβεστικ και Υγειονοικ Υπηρεσα. Επση, θα
υποδο του συγκεκρινου χρου, τον εξαερισ και
πρπει να εγκαταστσει πργραα πρληψη
τι παροχ, πω φυσικ αριο, ηλεκτρολογικ
ατυχητων, λαβνοντα υπψη του ειδικο
εγκατσταση, νερ και αποχετεσει.
κινδνου του συγκεκρινου χρου.
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Ανακανιση κουζνα εστιατορου: Τι να προσ ξετε!
τη Βασιλικ  Πο λου

Η ανακανιση ια επαγγελατικ κουζνα απαιτε
διαφορετικ πρακτικ απ την κουζνα εν σπιτιο. Η
οικιακ κουζνα διαορφνεται ε ττοιον τρπο, στε
να πορε να εξυπηρετσει τι ανγκε ια οικογνεια,
δηλαδ ια ικρ οδα ανθρπων. Κτι ττοιο,
φυσικ, δεν ισχει και ε τι επαγγελατικ κουζνε,
καθ οι τελευταε πρπει να βρσκονται σε θση να
καλψουν τι ανγκε πολλν περισστερων ανθρπων.
Ββαια, σε ια επαγγελατικ κουζνα πρπει να
ακολουθονται συνεχ και συγκεκρινοι αυστηρο
καννε υγιειν και ασφαλεα. ∑ε ια ανακανιση,
λοιπν, ια επαγγελατικ κουζνα τα παρακτω
στοιχεα εναι καρια σηασα για να οναδικ
αποτλεσα, που θα προωθε τσο την υγιειν σο και
τη λειτουργικτητα.

ρα θα πρπει ο χρο τη κουζνα ε την ανακανιση
να χωρζεται σε τατα. Με αυτν τον τρπο θα
αξιοποιηθε σωστ χρι και το τελευταο τετραγωνικ
εκατοστ του χρου, στε το προσωπικ να πορε να
αποδδει καλτερα.

1. Design και στυλ.
Το πρτο βα σε ια ανακανιση εναι η ελτη και η
απφαση του στυλ που θα ακολουθσει κανε στην
κουζνα. Ποιο ταιριζει και ποιο εξυπηρετε καλτερα τον
σκοπ του εστιατορου συνολικ. Φυσικ, πρπει να
αξιολογηθε και το κατ πσον να στυλ πορε να
πραγατοποιηθε σφωνα ε τον προϋπολογισ που
χει θση ο ιδιοκττη.

Ο εξοπλισ για ια λειτουργικ κουζνα εναι το λφα
και το ωγα. Επονω, χρειζεται να γνει ια
αναλυτικ λστα ε τον εξοπλισ που χρειζεται ια
κουζνα, αλλ και ε την συχντητα χρση και το κστο
του. λλωστε, σκοπ τη κουζνα σα, στερα απ την
ανακανιση, εναι να διαθτει περισστερο χρο, που θα
βελτισει την αποτελεσατικτητα, τη λειτουργικτητα
και την οργνωση. Ο περιττ εξοπλισ δεν θα
βοηθσει πουθεν.

2. Καταγραφ αρ οδιοτ των εντ τη κουζνα.

5. Καννε υγιειν  και ασφλεια.

Πριν απ κθε απφαση πρπει να ληφθε υπψη και να
καταγραφε κθε βα για την διαδικασα παραγωγ
του φαγητο. ηλαδ, η αγορ των υλικν, η
αποθκευσ του, η προετοιασα του, το αγερεα
και το σερβρισα. λε αυτ οι πρακτικ ιδανικ θα
πρπει να πραγατοποιονται σε αυτοτελε χρου,
που δεν επηρεζουν τα υπλοιπα βατα τη
παραγωγικ διαδικασα.

Τα σηαντικ στοιχεα που πρπει κανε να λαβνει
υπψη εναι η σωστ χρση και αποθκευση φαγητο, η
σωστ συντρηση ιδιατερα των ευασθητων τροφν, η
σωστ θεροκρασα στα ψυγεα και του καταψκτε, η
καθαριτητα του χρου, η σωστ χρση και τοποθτηση
των εργαλεων και των αιχηρν αντικεινων, η
πυρασφλεια, και το φαρακεο.

3. Ε φαν 

κρυφ κουζνα;

να σηαντικ στοιχεο που πρπει να ληφθε υπψιν για
ια ανακανιση εναι το αν η κουζνα θα εναι ορατ απ
του πελτε  χι. Εν σε αυτ το ερτηα η απντηση
εναι θετικ ττε η βοθεια απ ναν interior designer
κρνεται απαρατητη.
4. Εξοπλισ .
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
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Βιοηχανικ Ζνη Μαγολα
190 18 - Αττικ, Ελλ δα
Τηλ.: +30 210 5559593-4
Fax.: +30 210 5559593
e-mail: products@aninox.com
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MARKET

LA CUCINA: το ανεξτηλο αποτπω σα!

Πιστ στο το που την συνοδεει τσα χρνια
«Εξοπλζουε τα νειρ σα!»,χει κνει & συνεχζει να
κνει τα νειρα των ανθρπων που την επιστεονται
πραγατικτητα, ε δσευση τι θα προσπαθε κθε
φορ για το καλτερο. Η ΒΑΡΑΝΑΚΗ∑ Α.&., α απ τι
εγαλτερε εταιρεε στο χρο τη αζικ εσταση
ιδρθηκε το 1975. Η φιλοσοφα, το know-how, η συνπεια
και η αποδοχ απ την πελατεα τη, την χουν οδηγσει
επ σειρ ετν στην κορυφ των πιο επιτυχηνων
επιχειρσεων στον χρο του επαγγελατικο εξοπλισο
αζικ εσταση.
νοντα καινοτε και εργονοικ λσει, εξοπλζει
λο και περισστερε επισιτιστικ ονδε κθε εδου

στην Ελλδα και το εξωτερικ. Η εγλη γκα των
ηχανητων τη εταιρεα, πλαισινεται απ του 40+
πιο καταξιωνου οκου του εξωτερικο που ανεσ
του ξεχωρζει ο ιταλικ οκο BERTO'S ε ια φρουλα
που συνδυζει την τξη και το εγαλεο, τι καθαρ
γρα και τι πλοσιε λεπτορειε. Το LA CUCINA
εναι να οναδικ ονοπλκ απ ανοξεδωτο AISI 304
πχου 3mm, κατασκευασνο ε κοπ λιζερ υψηλ
ακρβεια και εσωτερικ συγκλληση. §λα τα αξεσουρ,
η νωση και η καλωδωση ενσωατνονται σε να
οοιορφο, τλειο και γερ πλοκ ε αντοχ
εγαλτερη απ τη ζω. Υψηλ ενεργειακ απδοση
χωρ διασπορ θερτητα που σηανει εξοικονηση
ενργεια. Εξοπλισ αερου και ηλεκτρικ, τεχνολογα
infrared και induction, εσο και εσο αγερεα,
αναλογικ και ψηφιακ πνελ λεγχου. Κθε Chef χει τι
προτισει του και επιλγει τι αγαπηνε του
εθδου για να επιτχει την υπεροχ. Ποικιλα αξεσουρ
που εξασφαλζουν επαγγελατικ απδοση &
ολοκληρνουν το ονοπλκ. ´πειρε ιδε για να
δηιουργσετε να ψηφιδωτ που περινει να γεννηθε.
µνα ργο που αντιπροσωπεει τον χαρακτρα σα ε
δυναττητα να επιλξετε τα χρατα & τι γρα τη
αρεσκεα σα, γιατ το LA CUCINA εναι κοτι του
εαυτο σα. Ποιο επε τι τα νειρα δεν πορον να
πραγατοποιηθον;

Αξιπιστε και αποδοτικ λσει εξοπλισο εσταση

Η ΕΜΚΟ Ε. Κουτελ Α.Ε. ιδρθηκε το 1976 ε
αντικεενο τον εξοπλισ ξενοδοχεων και ονδων
εσταση. Εισγει και αντιπροσωπεει στην Ελλδα
διεθν αναγνωρισνα brands πω οι γαλλικ
εταιρεε ROBOT COUPE, SANTOS, ROLLER GRILL και
ADVENTYS, οι ιταλικ εταιρεε OMNIWASH και NTF
και η γερανικ EXPRESSO ε τι οποε και διατηρε
αποκλειστικ συνεργασα.

Η συνεχ παρακαταθκη προϊντων και
ανταλλακτικν, η εση εξυπηρτηση, το εξειδικευνο
Τεχνικ Τα και η παροχ συνεχο υποστριξη και
εκπαδευση αποτελον τα δυνατ σηεα τη
εταιρεα. Η δρα τη βρσκεται σε ιδικτητο κτριο
στην οδ Λυσικρτου 25 στην Καλλιθα (Τ.Κ. 17674,
πσω απ το Ωνσειο). Εκε θα βρετε κθεση
ηχανητων και χρο παραλαβ του Τατο
Service εν υπρχουν ακα 4 αποθηκευτικο χροι
στην γρω περιοχ.

Το portfolio τη εταιρεα επλουτζεται διαρκ ε
νου στρατηγικο συνεργτε (FAGOR, RATIONAL,
TELLIER, BRON COUCKE, MACAP, ROCAM κλπ.) ε
αποκλειστικ στχο την γιστη ικανοποηση και των
πλον απαιτητικν πελατν.

Περισστερε πληροφορε για την ΕΜΚΟ Ε.
Κουτελ Α.Ε., του οκου και τα εδη που εισγει θα
βρετε στην ηλεκτρονικ διεθυνση
https://www.emko.gr που βρσκεται και το ηλεκτρονικ
τη κατστηα.
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Από το 1976 εισάγουµε και αντιπροσωπεύουµε αποκλειστικά στην Ελλάδα, κορυφαίους και αξιόπιστους οίκους
του εξωτερικού. Μέσω της συνεχούς παρακαταθήκης προϊόντων και ανταλλακτικών, εξυπηρετούµε άµεσα τον κλάδο
της µαζικής εστίασης ενώ το εξειδικευµένο Τεχνικό Τµήµα µας, παρέχει συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση.
Μετά από τέσσερις δεκαετίες υπευθυνότητας και συνέπειας, συνεχίζουµε ανοδικά αντλώντας δύναµη
από την εµπιστοσύνη των συνεργατών και την αφοσίωση των πελατών µας.

ΕΜΚΟ Κουτελάς Α.Ε.
Λυσικράτους 25
176 74, Καλλιθέα

Τ: 210 94 017 02
F: 210 94 033 06

info@emko.gr
www.emko.gr
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∑υβουλ για το design τη τραπεζαρα εστιατορων
τη Βασιλικ Πολου

Το design κρνεται να απ του πιο σηαντικο
παργοντε για την επιτυχα εν εστιατορου, σερα
περισσ τερο απ ποτ.
∑την καρδι κθε εστιατορου υπρχει η τραπεζαρα. Μια
τραπεζαρα εναι κτι περισσ τερο απ τραπζια και
καρκλε . Ρυθζει τον τ νο και την ατ σφαιρα του
εστιατορου σα . Ο φωτισ , ο θ ρυβο και η θα εναι
λα σα πρπει να ληφθον υπ ψη ταν σχεδιζετε το το
εστιατ ριο. Τα πιπλα που επιλγετε εναι επση
σηαντικ. Θα πρπει να εναι αρκετ ανθεκτικ, στε να
αντχουν στι απαιτσει εν πολυσχολου
εστιατορου, εν ταυτ χρονα θα πρπει να το κνουν
ελκυστικ . Η ευελιξα εναι επση σηαντικ ταν
σχεδιζετε ια τραπεζαρα εστιατορου.

Αφστε επαρκ χρο εταξ των τραπεζιν
Προσξτε πολ ταν τοποθετετε τα τραπζια στην
τραπεζαρα σα . Κατ το σχεδιασ του ορ φου του
εστιατορου σα σε χαρτ, πορε να φανεται τι
πορετε να χωρσετε να ορισνο αριθ τραπεζιν
στην τραπεζαρα. Ωστ σο, πορε να διαπιστσετε τι
αυτ που δουλεει στο χαρτ, δεν λειτουργε στην
πραγατικ τητα. Προφαν και θλετε να χετε πολλ
θσει για να φιλοξενσετε του πελτε , αλλ θλετε
επση να εναι νετοι για να ενουν και ικανοποιηνοι.
να καλ καν να για την τοποθτηση των τραπεζιν
εστιατορων εναι να αφσετε τουλχιστον 60 π ντου
εταξ των γωνιν των τραπεζιν.
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You have the

dream,

we have the

equipment!

www.varanakis.com

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Private House / Beirut -Lebanon
private dining

Λεβέντη 33, Περιστέρι, 121 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 5723111, sales@varanakis.com, www.varanakis.com
fb: A&D Varanakis, youtube: varanakisTV
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∑υβουλ για το design τη τραπεζαρα
12

Κντε τον χρο αναον φορητ

Επιλξτε σταθερ πιπλα

ιαθτοντα να φορητ χρο αναον, πορε τε να
τον ετακινσετε για να ταιριξετε τι ανγκε σα, αντ
να προσπαθσετε να ετακινσετε να τραπζι σε ια
λιγτερο επιθυητ περιοχ τη τραπεζαρ α σα.

ταν αγορζετε τραπζια και καρκλε, αναζητστε
σχδια τα οπο α ε ναι εκολα στον καθαρισ.
Αποφγετε εκε να ε τα πολλ περ πλοκα γλυπτ και
ρωγ. Εν αγορζετε καρκλε, ε καθ σατα απ
φασα, φροντ στε να χει να ττοιο φασα, στε ε τε
να προστατεεται απ του λεκδε, ε τε να καθαρ ζεται
πολ εκολα.

οκιστε να χρησιοποισετε διαχωριστ
δωατων
Εν χετε ια εγλη ανοιχτ τραπεζαρ α και θλετε να
ετατρψετε να ρο του χρου σε περισστερο
ιδιωτικ, οι διαχωριστ δωατ ων, που τοποθετονται σε
τροχο ε ναι ια εκολη λση. Μπορε τε να τα
ετακινσετε για να δηιουργσετε ικρ γων ε για
δυο τοα  ακη και για εγαλτερε εκδηλσει.

Καθστε σε κθε να κθισα

Επιλξτε κατλληλε επικαλψει παραθρων
Εν ο καλοκαιριν λιο κνει την τραπεζαρ α του
εστιατορ ου σα πολ ζεστ, ε αποτλεσα να ην ε ναι
νετη για του πελτε, θα χρειαστε να επενδσετε σε
ερικ αποχρσει στι κουρτ νε, στα τζια κλπ .
Ψξτε για αποχρσει παραθρων,  κουρτ νε, οι
οπο ε ε ναι εκολο να καθαριστον και εκολο να
ανο ξουν και να κλε σουν.

να τρπο να εντοπ σετε προβληατικ περιοχ
πριν απ την ηρα ναρξη ε ναι να καθ σετε σε κθε
καρκλα στην τραπεζαρ α σα. Μελετστε την θα απ
κθε κθισα. Μπορε να διαπιστσετε τι κποιο χει
εση θα στην κουζ να, εν κποιο λλο στην
προστιν πρτα. Η επειρ α κθε θση σα επιτρπει
να κνετε αλλαγ προτο παραπονεθον οι πελτε.
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Η προετοιασα τη πισνα για το χεινα και τη ν α σεζ ν
τη Βασιλικ

Τα ξενοδοχεα που διαθτουν πισνα κ θε χρ νο ρχονται
αντι τωπα ε την χει εριν προετοι ασα τη
τελευταα και αντστοιχα ε την προετοι ασα για τη να
σεζ ν. Φυσικ , κ τι ττοιο αφορ κυρω τα ξενοδοχεα
ε εξωτερικ πισνα, καθ αυτ εκτθενται στο φυσικ
περιβ λλον.

Η προετοιασα για τον χεινα.
Τελεινοντα, λοιπ ν, η καλοκαιριν περοδο, εναι
αναγκαο να γνουν ορισ νε εργασε, στε να
προφυλαχθε η πισνα και ο εξοπλισ  τη απ τυχ ν
ζη ι. Οι εργασε που πρπει να γνουν αναλυτικ εναι
οι παρακ τω.
Η στ θ η του νερο τη πισνα πρπει να κατβει, τσι
στε νο τα δ ο τρτα τη πισνα να παρα ενουν
γε τα ε νερ . Αυτ εναι ση αντικ στε η πεση απ
το δαφο  τα υπ γεια νερ να ην προκαλσουν ζη ι
στην κατασκευ τη πισνα. ∑ε περπτωση που το
ξενοδοχεο βρσκεται σε περιοχ ε πολ χα ηλ
χει εριν θερ οκρασα, υπ ρχει ο κνδυνο το νερ που
θα παρα ενει σα στην πισνα να παγσει. Για να
αποφευχθε, να ττοιο πρ βλη α, σα στο νερ θα
πρπει να τοποθετηθο ν κ ποια φουσκωτ αντικε ενα,
κλειστ δοχεα πλαστικο ,  αλακ κο
τια ξ λου, τσι
στε να ειωθε η πεση απ τον π γο. Τλο, πρπει να
τοποθετηθε η απαρατητη δ ση χλωρων και
αλγοκτ νων, εν ιδανικ θα ταν το σκπασ α τη
πισνα ε ειδικ σκπαστρο, στε να ην πφτουν σα
φ λλα και λλε βρο ι.

Πολου

σον αφορ τον εξωτερικ εξοπλισ τη πισνα,
πρπει να αποσυνδεθε ο τυχ ν βατρα και να
τοποθετηθε σε οριζ ντια θση σε κλειστ και στεγαν
χρο. ∑το διο κο κ ατο, πρπει να αποσυνδονται
και να αποθηκε ονται και οι σκ λε. Φυσικ ,
συσκευ ζονται και αποθηκε ονται τα δι φορα
πουλ νια, βδε του βατρα, τα σκαλοπ τια πω και τα
καλαθ κια απ τα skimmer.
∑το ηχανοστ σιο, κατ τη διαδικασα προετοι ασα
τη πισνα για το χει να, πρπει να ανογεται το φλτρο
και να καθαρζεται. Να ανογει και να καθαρζει ο
χλωριωτ, σ φωνα ε τι οδηγε του κατασκευαστ,
να αδει ζουν λα τα ηχαν ατα απ το νερ , να
αποσυνδεται το οτρ, ε ν εναι απαρατητο, να κλενει
ο γενικ  διακ πτη παροχ ρε ατο, και τλο λε
οι β νε του ηχανοστασου να παρα νουν κλειστ,
στην περπτωση που η πισνα χει νερ ,  ανοιχτ στην
αντθετη περπτωση.
Φυσικ για την χει εριν προετοι ασα τη πισνα, δεν
πρπει να ξεχν κανε την σωστ αποθκευση των
χη ικν, στε να διατηρηθο ν σε ριστη κατ σταση.
λα τα χη ικ τη πισνα, θα πρπει να αποθηκευτο ν
στι συσκευασε του και σε χρο ξηρ σκοτειν και
φυσικ ακρι απ παιδι .
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Η προετοιασα τη πισνα για το χει να και
τη να σεζν
12

Η προετοιασα για τη να σεζν.
ταν ο χεινα φτνει στο τλο του και πλησιζει σιγ
σιγ η ναρξη τη εαριν και θεριν σεζν, η
προετοιασα τη πισνα βρσκεται και πλι στο
επκεντρο για κθε ξενοδοχεο.
Τα πρτα βατα αφορον την καθαριτητα. Εν η
πισνα χει σκεπαστε, ενδεχονω να ην χρειαστε
αλλαγ νερο, εν εν παρεινε ξεσκπαστη κατ τη
χειεριν περοδο η αλλαγ του νερο κρνεται
επιτακτικ ανγκη. να σηαντικ στοιχεο, που πρπει
κανε να χει κατ νου, εναι τι ο χρνο που η πισνα
εναι δεια πρπει να εναι ο ελχιστο δυνατ, στε να
αποφευχθε τυχν αποκλληση επιχριστων, πλακιδων,
χρατο κλπ.
Αφο, λοιπν, αδεισει η πισνα, πρπει να γνει σωστ
καθαρισ του πυθνα, των τοιχωτων ε το
κατλληλο καθαριστικ προϊν, να γνει λεγχο για
τυχν ρωγ στε να προληφθον ε την επβαση
εν ειδικο. Επση, σηασα χει και το καθρισα των
γρω χρων τη πισνα, ο λεγχο στα φτα, ο λεγχο
των στοων κλπ για βολωα, ο λεγχο στη σκλα  τα
σκαλοπτια, ο λεγχο των ηχανητων στο
ηχανοστσιο, ο λεγχο στα χηικ που υπρχουν
αποθηκευνα απ τη προηγοενη σεζν και στο
σστηα χλωρωση.
Εφσον, λα τα παραπνω γνουν ε την κατλληλη
φροντδα, ττε η πισνα εναι τοιη για να γεσει και
πλι ε νερ.

∑ε αυτ το στδιο, το προσωπικ που εναι υπεθυνο για
την πισνα θα πρπει να θσει σε λειτουργα το σστηα
ανακυκλοφορα και φλτρου του νερο. Το Ph θα πρπει
να ρυθιστε και να διατηρεται ανεσα στο 7,2 και το
7,6, ανλογα πντα ε την τρηση του Ph στα τεστ που
πραγατοποιονται στο νερ κθε φορ. Επση, στο
πρτο αυτ στδιο θα πρπει το προσωπικ να
δηιουργσει να σοκ χλωρου, δηλαδ να κνει
υπερχλωρωση του νερο και στη συνχεια να προσθσει
σταθεροποιητ και τλο αλγοκτνο. Οι δοσολογε για
λα τα χηικ που πρπει να προστεθον, αναγρφονται,
φυσικ, πνω στα φυλλδια χρση των χηικν,
διαφορετικ υπρχει πντα και η βοθεια εν ειδικο.
Τλο, ετ απ 24 ρε πρπει να ελεγχθε και πλι το
νερ στε η παρουσα χλωρου να κυανεται απ 0,5
ω 1mg/L.
∑το σηεο αυτ, εφσον χουν επιτευχθε τα κατλληλα
εππεδα Ph και χλωρου στην πισνα, η τελευταα εναι
τοιη προ χρση. Ωστσο, εναι πολ σηαντικ η
καθηεριν- εβδοαδιαα συντρηση. Καθηεριν θα
πρπει να γνεται λεγχο του ελεθερου χλωρου και του
Ph.
Αν 15 ρε, επση, θα πρπει να πραγατοποιεται και
πλι το «σοκ χλωρου», και φυσικ να απαγορεουε τη
χρση τη πισνα εκενη τη στιγ. Τλο, σηαντικ
εναι να συντηρεται και η γενικτερη καθαριτητα τη
πισνα και του χρου γρω απ αυτν, στε να ειωθε
το ενδεχενο, τραυατισο, λυνση  ακη και
ζηι στην κατασκευ τη.
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Γιατ να ανακαινσετε την πισνα του Ξενοδοχεου σα
τη λενα Καραγκονη
#1
Η πισνα χρειζεται εγλε επισκευ .
Εν αντιετωπζετε διαρρο , ελαττωατικ φλτρα,
σπασ να σωληνρια  χαλασ να πλακδια στην πισνα
σα , σω χρειαστε να ανακαινσετε την πισνα σα π ρα
απ τι τυπικ επισκευ συντρηση .
Εν τα ζητατα οφελονται σε κανονικ φθορ  ζηι
απ καταιγδα, να εξειδικευ νο εργολβο πορε
να αξιολογσει το πρβληα και να αναπτξει ια
ολοκληρω νη λση για να διατηρσει την οαλ
λειτουργα τη πισνα σα και να αποτρ ψει παροια
προβλατα στο  λλον.
Εν θ λετε να εκτελ σετε πιο εκτετα νε ανακαινσει
στην εφνιση τη πισνα σα , εναι ευκαιρα να το
κνετε παρλληλα ε τι εργασε επισκευ , καθ
τσι
πορε να ει σετε το συνολικ κστο , καθ και να
περιορσετε το χρονικ διαστηα, που η πισνα εναι
κλειστ για ανακανιση. Και τσι αντ να αντικαταστσετε
νο τα πλακκια που χουν υποστε βλβη, πορετε να
αφαιρ σετε λα τα πλακκια και να τα αντικαταστσετε
ε ν ο σχ διο.

#2
Οι ανγκε σα για την πισνα χουν αλλξει

Για παρδειγα, πορε να θ λετε να εταρ ψετε την
πισνα, τσι στε, απ χ ρο χαλρωση , να γνει χ ρο
εκγναση και δραστηριοττων.
Οποιοσδποτε και αν εναι ο λγο , αν βρετε τι η πισνα
σα δεν ανταποκρνεται στι ανγκε σα , εναι
πιθαντατα καλ χρνο να εξετσετε την ανακανιση.

#3
Η τεχνολογα τη πισνα σα εναι ξεπερασ νη
Η τεχνολογα πισνα εξελσσεται, οπτε αν η πισνα σα
εναι αρκετ ν χρνων, σω πρ πει να εξετσετε την
πιθαντητα αναβθιση .
Απ λειτουργε αισθητικ , πω φωτισ ,  χρι πιο
πρακτικ , πω αντλε και φλτρα, η βελτωση τη
τεχνολογα πσω απ την πισνα σα πορε να σα
εξοικονοσει χρατα και να γνει ακη πιο
καλασθητη.
Εν χετε πισνα, εναι πιθαν τι θα ρθει ια εποχ που
θα θ λετε να την ανακαινσετε. Η επ νδυση σε εξοπλισ
καλ ποιτητα και η πρσληψη πειρων
κατασκευαστ ν, θα συβλει στην παρταση τη ζω
τη πισνα σα .

σω η πισνα σα να χτστηκε για λλο σκοπ και πλ ον
να θ λετε να τη αλλξετε χρση.
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MARKET

∑υστατα Υδροασζ SANITEC

Η SANITEC ABEE
κατασκευζει και διαθ τει
στην αγορ εγλη
ποικιλα ειδν πνιου,
πω πληθρα ειδν
υδροασζ, διφορα
οντ λα πανι ρων, mini
spa, καπνε
υδροθεραπεα και
ντουζι ρε τ που “flat” ε
οντ ρνα κρ σταλλα
ασφαλεα κ..

Επιπλ ον παργει και
παρουσιζει στην αγορ τη
ν α σειρ, ε νιπτρε
πνιου τ που
“MONOBLOG” σε
σ γχρονο, απ ριττο
σχεδιασ ειδικ
προορισ να για
ξενοδοχειακ –
επαγγελατικ χρση.
www.sanitec.gr /
sanitec@sanitec.gr

ΕΠΕΞΕΡΓΑ∑ΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ
ΠΙ∑ΙΝA - ∑ΙΝΤΡΙΒΑΝΙ
ΥΡΟΜΑ∑ΑΖ / SPA - XAMAM
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ - ROOF GARDENING
ΑΡΕΥ∑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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MARKET
Notos Idroparks
Ο ∑χεδιασ, η κατασκευ, ο εξοπλισ Υδροπρκων
(water parks) , κολυβητικ ν δεξαεν ν δηοσα και
ιδιωτικ χρση, η επεξεργασα και κνηση νερο (wave
pool-lazy river ) ειδικ ν κατασκευ ν (Customer projects)
αποτελον το οναδικ αντικεενο τη πολυετο
δραστηριτητα τη εταιρα α. Η οποα συνεργζεται
κατ αποκλειστικτητα ε ευρωπαϊκο οκου στου
παραπνω τοε.

Aquaplay pool για παιδι εω 5 ετ ν
Αtlantica Akti Zeus Hotel
Ηρκλειο -Κρτη
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Π να επιλξετε το κατ λληλο σχα για την πισνα του
Ξενοδοχεου σα
τη λενα Καραγκονη
Οι οντρνε πισνε επνονται απ ατελεωτε ορφ,
σχδια και αρχιτεκτονικ επιρρο απ λο τον κσο για να
δηιουργσουν την απλυτη ατσφαιρα ψυχαγωγα  ναν
τροπικ παρδεισο.

Εν δεν εστε σγουροι για τα σχδια που θα ταιριζουν στο
χρο σα, καλ θα ταν να συβουλευτετε ναν κατασκευαστ
πισνα για να καταλβετε καλτερα τι επιλογ σα πριν
λβετε ια απφαση.

Εν εστε τοιοι να εγκαταστσετε ια πισνα στο ξενοδοχεο
σα, ια απ τι πιο σηαντικ αποφσει που θα πρπει να
πρετε εναι το σχα που θα πρπει να πρει. Το γεθο και το
σχα τη να πισνα εξαρτται σε εγλο βαθ απ τον
τρπο ε τον οποο σχεδιζετε να τη χρησιοποισετε, καθ
και το γεθο του χρου που πανει.

∑κοπ Χρση

ιαθσιο Χρο

Εναι σηαντικ να σχεδισετε την πισνα τσι στε να
ανταποκρνεται στι ανγκε του κοινο σα. Εν στο
ξενοδοχεο σα ρχονται κυρω οικογνειε, και εν δεν χετε
σκοπ να φτιξετε α ικρτερη παιδικ πισνα, πρεπι να
φροντσετε η εγλη πισνα να εναι κατλληλη και για παιδι και
να διαθτει και πιο ρηχο χρου, εκολα προσβσιε
σκλε, στηργατα κλπ.

να απ του πιο σηαντικο παργοντε στην επιλογ του
εγθου και του σχατο τη προσαροσνη πισνα σα
εναι ο διαθσιο χρο. Πρτα απ 'λα, πρπει να
σιγουρευτετε τι χετε αρκετ χρο για ια πισνα πολυτελεα.
Εν το κνετε, ττε πορετε να εξετσετε ποια ορφ θα
ποροσε να ταιριζει καλτερα στην ιδιοκτησα σα.

Οι νεροτσουλθρε εναι ιδανικ για να πιξουν τα παιδι, οι
κυκλικ εναι καλτερε για χαλρωση αλλ εν ο στχο εναι
να γνεται γυνατικ εντ τη πισνα, εναι καλτερα ια
εγλη ορθογνια πισνα  ια πισνα σε σχα L.

Προϋπολογισ
Για ικρτερου χρου, ια ρωαϊκο τπου πισνα  ια
κυκλικ πισνα θα ποροσε να ταιριζει.
Εν πλι ο εσωτερικ  εξωτερικ χρο εναι εγλο
σχετικ τετργωνο  ορθογνιο, ια πισνα ε σχα L  σε
κποιο γεωετρικ σχα εναι η καλτερη επιλογ. Οι
γεωετρικ διαορφωνε πισνε εναι πολ κλασικ ε
πολλ ευθεε γρα.
Ωστσο, αν ψχνετε για κτι λγο πιο οργανικ που ενισχει τα
υπρχοντα στοιχεα του χρου, ττε η πισνα ελεθερη
ορφ εναι η ιδανικ λση. Εν η ιδιοκτησα σα χει καπλε
κρε, πορετε να επιλξετε α ελεθερη φρα, π.χ. σε
σχα 8.  ακαννιστε ελεθερε ορφ, για να
δηιουργσετε να τελικ αποτλεσα που ρει ελυθερα στο
χρο  συνδυζεται ε τα φυσικ στοιχεα του περιβλλοντο.

Για να καταλξετε στο πω θλετε την πισνα σα, πρπει πρτα
να αποφασσετε πσα χρατα εστε διαθετεινοι να
διαθσετε. ∑το κστο α πισνα πρπει να υπολογζετε το
κστο εγκατσταση, αλλ και να λαβνετε υπψη και τη
συνεχ συντρηση που χρειζεται. πω εναι φυσικ οι
εγαλτερε πισνε χουν πιο ακριβ συντρηση και
εγκατσταση απ , τι οι ικρτερε, ωστσο, ερικ περτεχνα
σχδια σε ικρτερε πισνε πορον να κοστσουν πιο ακριβ.
Το Marriott Marquis, στο Χιοστον του Τξα, διαθτει ια
εκπληκτικ πισνα, που οι ζει περισστερο ε ποτ ι και χει
το σχα τη πολιτεα του Τξα. Οι επισκπτε πορον να
περπατσουν κατ κο τη πισνα, που για να τη διασχσει
κανε χρει ζεται δεκαπντε λεπτ , καθ το κο τη ξεπερν
τα 160 τρα.
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Η εξχουσα θση του Spa στο Ξενοδοχε ο του 21ου αινα
τη λενα Καραγκονη

Τα Hotel Resort and Spa ρχισαν να εφανζονται στην
κεντρικ σκην τη βιοηχανα τη φιλοξενα απ τη
δεκαετα του ‘50, ωστ σο, η ννοια, πλον, Resort  Spa
χει αλλξει ε τα χρ νια και συνεχζει να εξελσσεται.
∑τον 21ο αινα πολλο νθρωποι αναζητον κτι
περισσ τερο απ να απλ κατλυα για να ενουν ταν
κνουν κρτηση στο ξενοδοχεο του. Για παρδειγα,
το 95% των κρατσεων σε περπτωση συνεδρου ορζει
τι θα πρπει να υπρχει πισνα σε να ξενοδοχεο που
πραγατοποιονται συνδρια.να Spa αποτελε
αναπ σπαστο ρο τη επειρα για του επισκπτε
του ∑αββατοκριακου, πω αποτελε και για του
επαγγελατε ια ανσα ανεσα στο βεβαρηνο του
πρ γραα, εν πρ σφατε ρευνε δεχνουν τι οι
νδρε χρησιοποιον το spa τουλχιστον τ σο σο οι
γυνακε.
ταν εξετζεται η δηιουργα εν  spa εναι σηαντικ
να κατανοσει κανε τι πρ κειται για πολ
εξειδικευνε εγκαταστσει και ακριβ, πω δεν θα
φηνε κανε το σχεδιασ τη να κουζνα του
ξενοδοχεου σε ια πειρη οδα, θα πρπει να
δηιουργηθε απ σχεδιαστ που καταλαβανουν
πλρω τι τεχνικ απαιτσει τη επιχερηση και
δεσεονται επση για τι αρχ του spa.
Το λεξικ ορζει ω spa ια πηγ εταλλικο νερο,  να
ρο  θρετρο στο οποο υπρχει ια ττοια πηγ,

εν να δετερο ορισ  αναφρεται στην π λη Spa,
του Βελγου, στην οποα βρσκονται πολλ πηγ
εταλλικο νερο και αναφρονται απ τον 14ο αινα.
Ωστ σο, σερα, να spa σηανει πολλ περισσ τερα
τ σο για του ξενοδ χου, σο και για του επισκπτε.
Η αθουσα περιποηση εναι η καρδι εν  spa και η
επειρα του επισκπτη εναι το κλειδ για την πλρη
επτευξη του στ χου εν  spa. εν εναι αρκετ , ω,
πω στα παραδοσιακ ιαατικ λουτρ τη Ανατολικ
Ευρπη, να δοθε φαση στι υγειονοικ πτυχ των
spa.
Η παραδοσιακ διταξη και διακ σηση του χρου, τα
λευκ κεραικ πλακκια, τα φωτιστικ συστατα και το
ηχοσστηα, και ο πιθαν  διαχωρισ  δωατων ε
κουρτνε αντ ε π ρτε, αποτυγχνουν να αποδσουν
την ιδιωτικ τητα που αποζητ ο επισκπτη, ακ η κι αν
αυτ εναι αποδοτικ σον αφορ τι θεραπεε.
Οι ισχυρ παραδ σει των θεραπειν spa στην
Ανατολικ Ευρπη, ιδω εκε που υπρχουν ιαατικ
πηγ πω στην Ουγγαρα  τη ∑λοβακα,
υπονοεθηκαν απ τη σοσιαλιστικ προσγγιση που
αφοροσε συχν την κατεδφιση ελκυστικν κτιρων και
τη δηιουργα χρων νοσοκοειακο στυλ.
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Η εξχουσα θση του Spa στο Ξενοδοχε ο του 21ου
αινα
12

Ττοια περιβλλοντα συχν ρχονται σε αντθεση ε το
εδο των θεραπειν που προσφρονται απ να
ξενοδοχεο. Μια η ρα θεραπεα spa εναι για πολλο
ια «γεση» πολυτλεια και χρειζεται να περιβλλον
που να αντανακλ ακριβ αυτν την ασθηση.
Η σγχρονη προσγγιση απαιτε, επο νω , απ τον
αρχιτκτονα και του designers να δη ιουργσουν το
συνολικ concept εν spa, την ατ σφαιρα και την
ανπτυξη κατλληλων χρων δω ατου, στε οι
επισκπτε να πορον να νισουν τσο οικειτητα σο
και πολυτλεια. Το κλειδ για την επιτυχα εναι οι
επισκπτε spa του 21ου αινα να τελεινουν τη
θεραπεα του νιθοντα χαλαρο και “καλο αθη νοι”.
Οι αθουσε θεραπεα εναι η καρδι του σπα και ο
σχεδιασ  του πρπει να βασζεται στο καθεστ
θεραπεα και στη φιλοσοφα του διου του σπα. Οι
θεραπευτ για ναν τπο θεραπεα πορε να απαιτον
να περιβλλον διαφορετικ απ αυτ εν λλου και για
να αποφευχθε η ανγκη να δη ιουργηθον ατλειε και
η εναρ ονισ νε παραλλαγ του χρου θεραπεα , οι
designers πρπει να δσουν προσοχ στο σχεδιασ  των
κυριτερων παραγντων που ε πλκονται στη
δη ιουργα του σωστο περιβλλοντο θεραπεα , πω
τη θερ τητα και τον χο.
Η αθουσα θεραπεα πορε να εναι η καρδι του spa,
αλλ να ουσιαστικ ρο για πολλο επισκπτε εναι
και ο χρο γυ ναστικ που πντοτε θα πρπει να
συνδυζεται και να συνυπρχει ε τον χρο του spa. Το
Spa και το ασζ πορε να εναι να ουσιαστικ ρο
τη ευη ερα , αλλ για πολλο χρειζεται και να υγι
σ α. Μεταξ των λλων στοιχεων του Spa, επο νω ,
εναι το γυ ναστριο. Η σκηση δη ιουργε ενδορφνε
οι οποε προκαλον την ασθηση ευη ερα . Και σε
αυτν ακριβ την ασθηση βρσκεται ο συνδετικ
κρκο εταξ spa και γυ ναστηρου.
Παρ τι λε προσπθειε , απ ξενοδοχεα, υιοθτηση
εν spa στον ξενοδοχειακ χρο, το αποτλεσ α δεν
εναι πντα αυτ που ανα νεται. Πολλ ξενοδοχεα,
παρουσιζουν ειω νη ζτηση, ε αποτλεσ α οι
πωλσει των spa να ην αποφρουν τα ανα εν ενα
σοδα. Οι λγοι, φυσικ, για κτι ττοιο εναι ε φανε ,
γεγον που καθιστ εκολη την επλυσ του .

Αρχικ, η απουσα εν συγκεκρι νου concept και ια
συγκεκρι νη ταυττητα εναι να απ τα πιο
ση αντικ προβλ ατα εν spa ξενοδοχεου.
∑υνθω , το spa, βρσκεται εσωτερικ του ξενοδοχεου
και πολλ φορ ακ η και σε υπγειου ορφου ,
γεγον που δυσχερανει την εντπωση του πελτη,
αφο δη ιουργεται να ψυχρ κλ α και χι το ασθη α
τη χαλρωση . Αντ, λοιπν, η διακσ ηση να γνει σε
κοιντυπα και ψυχρ δω τια, πορε να διαφοροποιηθε
ε ειδικ κατασκευ , κερι κλπ, κι λα αυτ να
ολοκληρωθον ε να ευφνταστο νο α που θα
προκαλε και θα προσκαλε κθε επισκπτη του
ξενοδοχεου.
να ακ η πρβλη α αφορ του καταλγου των
θεραπειν. Το ενο, αλλι , θεραπειν spa εναι
συνθω υπερβολικ τεχνικ, τυπικ και κατ’ επκταση
βαρετ και δυσνητο. Κανναν επισκπτη,  ω , δεν
ενδιαφρει να θει λου του εξειδικευ νου ρου
που βλπει. Επο νω , τα κλασικ και αυστηρ σχδια
και χρ ατα πορον να αντικατασταθον ε πιο pop
επιλογ που θα τραβξουν τα βλ ατα και θα
συνδσουν το spa ε ια πολ ευχριστη ε πειρα.
πω αναφρθηκε στην αρχ, το αντρικ κοιν εν spa
χει αυξηθε τα τελευταα χρνια. Ωστσο, το ανδρικ
κοιν εναι περισστερο απαιτητικ και, πολλ φορ , το
ξενοδοχεο δεν κνει αναφορ  στχευση σε αυτ.
∑τερεοτυπικ, το spa συνδεται ε τι γυνακε , αλλ η
παρβλεψη του ανδρικο κοιν απ τον χρο του spa,
στερε ενδεχο νω το 50% των εσδων. Η λση σε αυτ
το πρβλη α, πορε να ρθει ε ια διαφη ιστικ
κα πνια,  ια απλ φωτογρφιση, στην οποα θα
απεικονζονται και τα δο φλα, αλλ και ε πολλο
λλου τρπου .
Τλο , αν και τα περισστερα ξενοδοχεα που διαθτουν
spa προσφρουν υψηλ ποιτητα υπηρεσε και
θεραπεα , αποτυγχνουν, ωστσο, να ενσω ατσουν
το στοιχεο τη ευεξα στην συνολικ ε πειρα εν
επισκπτη. Εφσον το προφλ ευεξα εν ξενοδοχεου
αποτυπωθε σε λου του χρου , ττε ο επισκπτη θα
πορσει να πει δυνα ικ σε αυτν την ασθηση και να
επιδιξει να απολασει τι υπηρεσε spa. Μερικ
ενδιαφρουσε ιδε , που καθιστον την ευεξα
αναπσπαστο κο τι σε κθε χρο εν ξενοδοχεου
εναι τα ειδικ διατροφικ ενο, οργανω νε
εξωτερικ δραστηριτητε και extreme sports.
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