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Athens, Greece
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aninox1 neo_Layout 1 11-Jan-19 1:19 μμ Page 1

www.aninox.com
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΩΝ
ΜΑΛΑΚΗ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑

Βιοηχανικ Ζ!νη Μαγο#λα%
190 18 - Αττικ, Ελλ'δα
Τηλ.: +30 210 5559593-4
Fax.: +30 210 5559593
e-mail: products@aninox.com

∑ΧΕΙΑΖΟΥΜΕ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ - ΥΠΟ∑ΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑ∑

8.587€

11.032€

7.800€
4.800€

6.066€

3.237€

7.840€

7.130€
4.021€
2.800€

5.306€

10.500€

aninox 4-2019_0 11-Apr-19 12:14 μμ Page 63

www.aninox.com
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΟΞΕΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΩΝ
ΜΑΛΑΚΗ∑ ΑΝΤΩΝΗ∑

Βιοηχανικ Ζ!νη Μαγο#λα%
190 18 - Αττικ, Ελλ'δα
Τηλ.: +30 210 5559593-4
Fax.: +30 210 5559593
e-mail: products@aninox.com

9.487€

11.932€

6.966€

5.700€

  

 

    

      

#3&MU
͔ϧϪЂħ

#3&MU
͔ϧϪЂħ

#3(MU
5ϧϪЂħ

#3(MU
͔ϧϪЂħ

υνατ*τητα τοποθ7τηση% του δικο# α% συστατο%
οθ*νη% αφ% 7''-πλακ7τα%-κ'ρτα% νη%, ε
Ελληνικ* ενο#, σε *λου% του% φο#ρνου%.

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ - ∑ΤΟΦΕ∑
1.900 €  
  

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ∑ΤΟΦΑ
6.000
 €   

∑τι% ανωτ7ρω τι7% δεν συπεριλαβ'νεται ΦΠΑ.

BSF KATAXORISI WATERPROOFING FFP.pdf

1

21/03/19

6:02 PM

Στεγανοποίηση ταράτσας από 10€ / m2
Εμπιστευθείτε τους καλύτερους και αφήστε την εταιρεία BEREDIMAS...............να δώσει λύση σε κάθε πρόβλημα
μόνωσης και στεγανοποίησης . Η πολυετής εμπειρία μας στις τοποθετήσεις ασφαλτικών, πολυουρεθανικών αλλά και
ακρυλικών μεμβρανών είναι η εγγύηση για ενα αξιόπιστο και με μακρά διάρκεια αποτέλεσμα.
Η BEREDIMAS SAFETY FLOORS δραστηριοποιείται από το 1986 στη μελέτη και εγκατάσταση δομικών υλικών, με
εξειδίκευση στις Μονώσεις Ταρατσών και Επενδύσεις δαπέδων.

Κάνουμε τα πράγματα απλά για εσάς:
Έμπειρος Τεχνικός μας επισκέπτεται τον χώρο σας, κάνει αυτοψία και παράλληλα προ-μέτρηση της επιφάνειας, για να
σας αποστείλουμε στην συνέχεια την γραπτή αναλυτική Οικονομική μας προσφορά με όλες τις ενδεδειγμένες λύσεις.
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Viceroy Los Cabos
Το νέο φουτουριστικό ξενοδοχείο της Λ. Αμερικής
τη λενα Καραγκονη

Photo Credit:
Viceroy Los Cabos

Η VICEROY HOTEL GROUP επεκτενεται στη Λατινικ
Αερικ ε το νο τη ακνητο, Viceroy Los Cabos. Το
επανασχεδιασνο Resort, προσφρει να νο εππεδο
πολυτλεια στο San Jose del Cabo, αιχαλωτζοντα του
επισκπτε, ε το φουτουριστικ σχεδιασ και τι
ιδιατερε επειρε, που προσφρει. Το ξενοδοχεο
-που ταν γνωστ και ω «Mar Adentro»- το αριστο!ργηα
των 194 δωατων, αρχικ" σχεδιασνο απ το δι"σηο
αρχιτκτονα του Μεξικο!, Miguel Angel Aragones,
επανεφανστηκε ω ιδιοκτησα του ολου Viceroy ετ"
απ ανακαινσει και βελτι%σει. Με να σχεδιασ
ονειρικ, που αγκαλι"ζει τη φυσικ οορφι" του νερο! σε
κ"θε πλευρ" του θερτρου, το νο ξενοδοχεο εναι να
καβ" γε"το γοητευτικ επειρε σε κ"θε σηεο του.
Ανακαινστηκαν πλρω η πισνα και το παρ, καθ% και το
λπι, %στε να προσφρει αναζωογοννηνε επειρε
"φιξη, εν% δηιουργθηκαν νοι χ%ροι εσταση και να
state-of-the-art γυναστριο, επιεληνο απ το δι"σηο
προπονητ του Λο 'ντζελε, Harley Pasternak.

HotelDesign.gr
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Οι πρτε εικ νε του επισκπτη εναι η σκαλισνη
σιδερνια πλη, καθ και ια παραδοσιακ ξλινη π ρτα,
εν η αισθητικ επειρα αρχζει ταν οι επισκπτε
καλωσορζονται απ τον χο του νερο, το εννοιολογικ
κεντρικ στοιχεο, που φερε στη ζω ολ κληρο το
θρετρο. Η εντυπωσιακ και τοληρ πρ σοψη εναι α
καλλιτεχνικ εξη απ #σπρο, αρο και πεζ.
Με εντυπωσιακ αλλ# και ινιαλιστικ σχεδιασ , η
εταιρεα σχεδιασο, Arquitectura de Interiores, ε δρα το
Μεξικ , επανασχεδασε του εσωτερικο χρου του
λ πι και αντικατστησε το λευκ χρα, ε ια ζεστ
χρωατικ παλτα ε πλε και φυσικο τ νου #ου,
χρατα επνευσνα απ τη αγευτικ συν#ντηση τη
ερου και τη θ#λασσα του Los Cabos. Το οντρνο και
κοψ λ πι εναι διακοσηνο ε χειροποητε
λεπτορειε , πλοσιε υφ και οναδικ# ργα τχνη ,
επνευσνα απ τον τοπικ πολιτισ του Μεξικο. Μετ#
την ανακανιση, το ξενοδοχεο απκτησε πντε ξεχωριστο
χρου εσταση , καθνα απ του οποου προσφρει
ια φρσκια και τοπικ επειρα, που αντανακλ# την ιστορα
και τον πολιτισ τη περιοχ .
Το κ σηα του ξενοδοχεου, εναι το εστιατ ριο "Nido",
εταφρασνο απ τα ισπανικ# ω "φωλι#". Βρσκεται στο
επκεντρο του ξενοδοχεου και αποτελε να κοινωνικ
σηεο συν#ντηση , τ σο για του επισκπτε , σο και για
του ντ πιου . Η πρ σοψ του, που οι#ζει ε φωλι#,
περιβ#λλεται απ υπερυψωνου πεζ δροου , που
φανεται να επιπλουν στο νερ .
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Viceroy Los Cabos
123

Το ξενοδοχε ο βρ σκεται σε ια πλη γετη απ τχνη και
ιστορ α, και αποτελε  α πλη προ την πολχρωη
κουλτορα του Los Cabos. Το θρετρο προσφρει αληθιν
βιωατικ και οναδικ δραστηριτητε για του
επισκπτε. Οι επισκπτε πορον να βυθιστον στον
τοπικ πολιτισ, εξερευν!ντα την διαδρο" τη τχνη
στην πλη, την αποικιακ" αρχιτεκτονικ" και τι αυθεντικ
γαστρονοικ επιλογ. Το παραθαλσσιο ξενοδοχε ο
ενσωατ!νει την ουσ α του νερο σε λη την εκπληκτικ"
αρχιτεκτονικ" του σχεδ αση.
Οι ανσει του ξενοδοχε ου περιλαβνουν α θουσα
κινηατογρφου για προβολ ταινι!ν, ευλικτου χ!ρου
συσκψεων, εστιατρια και παρ και  α ανανεωνη
επειρ α φιξη στο λπι. Το Viceroy επνει του
ταξιδι!τε ε οναδικ επειρ ε, ε τον προκλητικ
σχεδιασ και τι πρωττυπε επειρ ε, που προσφρει.

HotelDesign.gr
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Classic Design
τη Βασιλικ  Πολου

να κλασικ  σχεδιασ  δεν ορζεται απλ απ το
π σο καλ λειτουργε  απ τον αντκτυπ του. Τα
κλασικ σχδια πορον να αναγνωριστον απ το
σχεδιαστικ κνηα και την εποχ του.
να κλασικ σχδιο (classic design) εναι να
κατασκευασνο προϊ ν που χει “διαχρονικ αισθητικ”.
Ανεξρτητα απ το ποιο χρονικ διστηα  χρονικ
περοδο δηιουργθηκε, εξακολουθε να χει αξα.
Οι κλασικο εσωτερικο χροι αποτελον αναφορ στου
κλασσικο πολιτισο (κυρω ελληνικ και ρωαϊκ ),
την αρχαι τητα και την κλασσικ παρδοση. Οι κλασικο
εσωτερικο χροι δνουν εγλη σηασα στη συετρα,
την ισορροπα και την τξη.
Τα δωτια που ακολουθον να κλασσικ στυλ
σχεδιασο εναι καλ εξετασνα και συχν
δηιουργονται γρω απ να κεντρικ εστιακ κοτι.
Αυτ θα ποροσε να εναι, για παρδειγα, να τζκι ε
να περτεχνο καθρπτη και πολλ ακ η.

HotelDesign.gr
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Classic Design
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Langham
Sydney
Η παλτα χρω των εν κλασικο εσωτερικο design
εναι συνθω ε πνευσ νη απ τη φση. Οι τνοι του
κτρινου, του πλε, του πρ σινου και του καφ εναι
συνηθισ νοι. Μαλακτερου τνου πω γκρζα
χρ! ατα, τερακτα, ροζ και λευκ χαρακτηριστικ
συναντ ε σε πολλο χ!ρου ξενοδοχεων.
Φυσικ ξλα, πτρα και ρ αρο εναι τα βασικ
φινιρσ ατα σε να κλασικ εσωτερικ design, και τα
υφ σ ατα τενουν να εναι κο ψ , χωρ τποτα το
υπερβολικ.
Το κλασικ στυλ σχεδιασ ο προσφρει κλασικ
λεπτο ρειε, πολυτελ πιπλα και πληθ!ρα απ
αξεσου ρ, εν! χει τι ρζε του στι ευρωπαϊκ
ευαισθησε.
Τα ξενοδοχεα που προσφρουν classic design διαθτουν
συχν σκορο ξλο, πλοσιε παλτε χρω των, ια
ποικιλα υφ!ν και κα πλε γρα .
Τα πιπλα χουν περτεχνα στοιχεα και υφ σ ατα, πω
το βελοδο, το ετ ξι και το προκ ρ, τα οποα πορε να
περιλα β νουν ια ποικιλα σχεδων και οτβων.
Αντστοιχα, να κλασικ ξενοδοχεο θα εναι γε το ε
πιπλα απ δι φορα στυλ εποχ πω Tudor, Regence,
Louis XV... Τα τραπζια, οι καρκλε και οι καναπδε
εναι συνθω κατασκευασ να απ σκορο ξλο και
χαρακτηρζονται απ γλυπτ και κα πλε.

HotelDesign.gr
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Classic Design
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Portrait Firenze
Florence

Τα παρθυρα σχεδιζονται οοω ε αγκαθωτ χελη,
διακοσητικ στοιχεα και πολυτελε κουρτνε που
αζεονται ε κορδνια. Τα υφσατα διαθτουν ια
ποικιλα απ διαφορετικ σχδια, πω florals, λωρδε
κ.λ.π.
Τα χρατα σβ!νουν και υποχωρον για να
δηιουργ!σουν ια !ρεη ατσφαιρα σε λο τον χρο,
τσο στου κοινχρηστου διαδρου και χρου
διασκδαση, σο και στα υπνοδωτια.
Τα δωτια φωτζονται ε λαπερο κρυστλλινου
πολυελαου και ασηνια κηροπ!για, που προσφρουν
ια ζεστ! λψη που τρεοπαζει. Φρσκα λουλοδια !
εταξωτ λουλοδια σε λεπτοερ! αγγεα και
ελαιογραφε, συχν χρησιοποιονται ω διακοσητικ
αξεσουρ.
Το κλασικ design αποτελε ια διαχρονικ! αξα στο
interior design εν ξενοδοχεου. Παρ το γεγον τι
κθε χρνο εφανζονται νε τσει στη διακσηση και
στο σχεδιασ, αυτ το στυλ νει αναλλοωτο και
πορε να προσφρει σε να χρο φιλοξενα την
οικειτητα, που αποζητ ο επισκπτη.

HotelDesign.gr
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The Retreat Blue Lagoon Iceland
τη Βασιλικ  Πολου

Το 2012, η Blue Lagoon επιλ χθηκε ω να απ τα 25 θαατα
του κσου του National Geographic, εν το 2015 τ θηκε
επισω σε καθεστ προστασα υπ την UNESCO.
Το εντυπωσιακ Retreat Blue Lagoon νοιξε το 2018 στην
Ισλανδα και χει σχεδιαστε ε στχο να οικεο
αναζωογονητικ διλογο εταξ του φυσικο περιβλλοντο
και του ανθρπινου στοιχεου.
Η φση, η αρχιτεκτονικ και ο σχεδιασ συγκλνουν, για να
δηιουργσουν να ν ο κσο ευηερα. Χτισ νο
απευθεα σε ια ρο λβα 800 ετν στην καρδι του Global
Geopark τη UNESCO, το Retreat περιλαβνει υπγειο σπα,
γεωθερικ λινοθλασσα, να εστιατριο, που
επαναλαβνει τι γαστρονοικ  παραδσει τη Ισλανδα
και να πολυτελ  ξενοδοχεο 62 δωατων περιτριγυρισ νο
απ τα πλοσια εταλλικ νερ τη Λινοθλασσα Blue
Lagoon.
Το design του Retreat βασστηκε στην αρχιτεκτονικ του
Ρ ικιαβικ. Το γραφεο Design Group Italia (DGI) ε δρα το
Μιλνο ταν αυτ που αν λαβε να δηιουργσει το βιωατικ
αυτ σχ διο και το interior design. Το αποτ λεσα, σγουρα
ξεπερν κθε προσδοκα, αφο η αρχιτεκτονικ και το design
εναρονζονται ε το ηφαιστειογεν  περιβλλον,
εξαφανζοντα τα ρια ανεσα στο ανθρωπογεν  στοιχεο
και στο στοιχεο τη φση. Και φυσικ, λα αυτ
δηιουργον να οναδικ προορισ, που τα φυσικ
στοιχεα, πω η λβα, εναι καθοριστικ για την συνολικ
επειρα του επισκ πτη. ∑πνια ορατ απ απσταση, το
Retreat εναι πλρω εναρονισ νο ε το περιβλλον του.
Καθ πλησιζει κανε, η δο ξεχωρζει, παρνοντα ορφ
και σχα, διατηρντα παρλληλα την αρονα ε τον
αγευτικ ορζοντα, που καλπτεται απ βρα.
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Η λβα σχη ατ ζει του το χου και καλπτει τι στγε, εν
τα πλοσια εταλλικ νερ τη Blue Lagoon διρχονται και
περικυκλνουν το συγκρτη α, δη ιουργντα την α σθηση
τι το Retreat συγχωνεεται ταυτχρονα ε τη γη, εν
προβλλει τη γεωθερ ικ ζεστασι. Κατ τη διρκεια των
σταδ ων σχεδιασ ο, η αρχιτεκτονικ ο δα πρασε πολλ
ρε, για την εξερενηση του χρου, ελετντα τη γη και
αφνοντα ρωγ  και σχισ , να αποκαλψουν και να
καθοδηγσουν τον καλτερο σχεδιασ  του συγκροτ ατο.
% ω, καθ ξεκ νησαν οι χω ατουργικ εργασ ε, ρθαν
στην επιφνεια ενδιαφροντε σχη ατισ ο λβα, κτι που
ανγκασε του αρχιτκτονε, να αναθεωρσουν τα σχδι
του, για να ενσω ατσουν αυτ τα απροσδκητα γεωλογικ
χαρακτηριστικ, και να γ νουν εσωτερικο το χοι του κτιρ ου.
Κτι ττοιο, ταν ια πρωτγνωρη διαδικασ α για λου,
αφο οι αλλαγ κατ τη διρκεια τη κατασκευ ε ναι
σπνιε και γενικ ανεπιθ ητε. Με λ γα λγια, ο
“αυτοσχεδιασ ” και η ευελιξ α ταν θε ελιδη στοιχε α
για τη οναδικ εξλιξη του Retreat. Περιτριγυρισ νε απ
νερ ε τον διο τρπο, που ια τφρο περιβλλει να
κστρο, οι σου τε στο Retreat βρ σκονται σα στη λβα και
πνω απ τη λβα, διασχ ζοντα το χσ α εταξ νερο, γη,
βρων και ουρανο.
Οι σου τε, οι διαστσει των οπο ων κυ α νονται απ 40 τ. .
ω 200 τ. ., ουσιαστικ βρ σκονται λε σε α πλευρ του
ξενοδοχε ου. Η ε πειρ α του σπα επεκτε νεται σε κθε
δω τιο ε πανιρε και ντου ε θα. Τα παρθυρα απ το
δπεδο χρι την οροφ κθε σου τα, δη ιουργον ια
εξαιρετικ προοπτικ για τη θα τη λι νοθλασσα και τον
ηφαιστειακ ορ ζοντα, να τοπ ο που ετα ορφνεται ε τη
συνεχ εταβαλλ ενη γων α και νταση του φυσικο
φωτ τη Ισλανδ α.
Το Moss Restaurant, που καταλα βνει το υψηλτερο ση ε ο
τη ξενοδοχειακ ονδα του Blue Lagoon, διαθτει
εκπληκτικ θα στα αιωνβια πευκοδση, που καλπτονται
απ βρα, καθ και στο ρο Thorbjorn.
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
• ∑ΥΝΤΗΡΗ∑ΕΙ∑ ΚΑΥ∑ΤΗΡΩΝ ΦΥ∑ΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
• ΑΥΤΟΜΑΤΙ∑ΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝ∑Η∑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕ∑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ∑Η∑
• ΠΥΡΟ∑ΒΕ∑ΤΗΡΕ∑ - ΙΑΤΑΞΕΙ∑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥ∑Η∑
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕ∑ - BOILER - ANAKYΚΛΟΦΟΡΙΑ

• ΕΠΙΛΥ∑Η ∑ΥΝΘΕΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΤΑ∑ΕΙ∑ ΕΦΕΡΙΚΗ∑
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ∑
• ΕΛΕΓΧΟ∑ ∑ΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ∑ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥ∑ΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗ∑Η Α∑ΦΑΛΙ∑ΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΝΕΡΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΦΥ∑ΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Η εταιρεα α , δραστηριοποιεται στο κλδο των καυστρων απ το
2008 ανελλιπ και χει αναλβει τη συντρηση εγλων κτιριακν
συγκροτη των, δη οσων κτιρων, σχολεων, νοσοκο εων και
ξενοδοχεων, συσσωρεοντα γνση και ε πειρα που πορον να
δσουν λσει και να εγγυηθον την ασφαλ και απρσκοπτη
λειτουργα του καυστρα σα .
Ειδικτερα, σε ια ξενοδοχειακ ονδα φροντζου ε ε εθοδικτητα
και οργανω νε παρε βσει τη συνεχ και ο αλ λειτουργα τη
θρ ανση και κυρω του ζεστο νερο χρση . Επση , αναλα βνου ε
τη σνταξη λων των εγγρφων (φλλο ελγχου, βιβλο καταγραφ ,
πιστοποιητικ για Υπουργεο και Νο αρχα).
Θα χαρο ε να γνωριστο ε και να σα φανο ε χρσι οι.
∑τη διθεσ σα για κθε ερτηση και πληροφορα.

ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 15-17, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-4936993//6942843297
AΡΙΘΜΟ∑ ΑΕΙΑ∑: 20Α (Π 114/12), ΟΥ: Ε’ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: mythodia1234@gmail.com, web: www.apollon79.4ty.gr
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Η ατσφαιρα ε ναι ζεστ, ε το design να περιλαβνει να
τραπζι του σεφ, το οπο ο ε ναι κατασκευασνο απ λβα,
να φωτιστικ εγλη κλ ακα ε 106 ανεξρτητα
ελεγχενα πνελ OLED, και special edition παλαι πιπλα
απ Ισλανδο! σχεδιαστ του 20ου αι"να. Το εστιατριο
διαθτει επ ση να κελρι κρασιο! χτισνο βαθι στο
υπγειο, ε τοιχ"ατα απ λβα, σε κκκινο χρ"α, απ τη
φυσικ διαδικασ α οξε δωση, που συνβη πριν απ 800
χρνια, ταν η λβα ρεε λιωνη σε λη τη χερσνησο του
Ρικιαβικ.
Το Retreat Spa, που καλ!πτει πνω απ 4000 τετραγωνικ
τρα και καταλγει τρ α τρα σα στην ηφαιστειακ γη,
ανο γει νε διαστσει γαλνη και χαλρωση, παρχοντα
στου επισκπτε τη δυναττητα, να επικοινωνο!ν ε τα
φυσικ θα!ατα του θαλσσιου !δατο σε να αποκλειστικ
και πανορφο περιβλλον. Καθ" οι επισκπτε
ετακινο!νται βαθ!τερα στη γη, το φυσικ φω εξασθενε ,
εν" η θεροκρασ α αυξνεται σταδιακ.
Το Retreat Blue Lagoon χει κατασκευαστε κυρ ω απ
σκυρδεα, εγλο ρο του οπο ου ε ναι
προκατασκευασνο, για να ει"σει το περιβαλλοντικ
αποτ!πωα τη κατασκευ. Το χρ"α και η σ!νθεση του
σκυροδατο ποικ λλει απ το -απαλ- υπλευκο στο λπι,
στο -σκληρ- σκο!ρο γκρι στο βθο του σπα, που αντανακλ
του γυνο! το χου τη λβα. ∑ε λε τι επιφνειε,
διτρητε προσψει και εσωτερικ οθνε εντυπωσιζουν
τα φυσικ οτ βα, που εφαν ζονται ταν αποκαλ!πτονται οι
θ!λακε του αρα, που ε ναι κλειδωνε σα στου
βρχου τη λβα. ∑την πραγατικτητα, να πραγατικ
κοτι λβα χρησιοποιθηκε ω βση για αυτ την
πληθωρικ τρα ηφαιστειακ"ν σχητων. )σον αφορ το
δπεδο, τα δπεδα απ ωσαϊκ, δηιουργθηκαν ε τοπικ
ο και πτρα, ε αποτλεσα ια σκο!ρα γκρι, ορφη
επιφνεια. Τα ενεργ συστατικ τη Blue Lagoon ε ναι
πυριτ α, πλε-πρσινα φ!κια και ορυκτ αλτι. Εν" η
αποτελεσατικτητα αυτ"ν των στοιχε ων για την περιπο ηση
και ευεξ α του δρατο, χει επιβεβαιωθε σω δεκαετι"ν
ρευνα, αποδεικν!εται αρκετ δ!σκολη για πολλ
παραδοσιακ δοικ στοιχε α.
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Οι τοπικ καιρικ συνθκε , που χαρακτηρζονται απ
ισχυρο ανου , βροχ και καταιγδε , χινι και πγο,...
καθορζουν ποια υλικ εναι κατλληλα. ∑υνεπ , οι
σχεδιαστ πρεπε να χουν πλρη επγνωση αυτν των
συνθηκν, για να εξασφαλσουν τη ακροζωα και τη
βιωσιτητα των κτιρων.
Το Retreat θεωρθηκε ω να ρο , που οι επισκπτε
πορον να απεπλακον απ την κορεσνη καθηεριν
του ζω και να αισθνονται συνδεδενοι ε τη φση.
Προσφρει ια χαλαρωτικ, ρεη, εξελιγνη ατσφαιρα
και η ατλειωτη γεωθερικ αρα τη γη παρχει
εντυπωσιακ αντθεση στο ψυχρ, συχν αδιφορο
περιβλλον ακριβ ξω απ τα παρθυρα.
Επνευσνο απ το τοπο, οι εσωτερικο χροι διαθτουν
χρατα, που εταβλλονται απ τνο σε τνο, απλ
σχατα και εξαιρετικ προσοχ στη λεπτορεια,
δηιουργντα ια ατσφαιρα εκλεπτυσνη πολυτλεια .
Τα ζεστ ξλα καρυδι αντιπαρατθενται ε διφορε
επιφνειε σκυροδατο , βρχου και λβα , για να
δηιουργσουν ια αυθεντικ, φιλξενη ατσφαιρα. Η
ισορροπονη αφθονα ακατργαστων, αφαιρετικν και
φυσικν υλικν, ενορχηστρωνη ε απλ, γραικ στυλ,
παργει ια ασθηση βαθι νεση . Η χρωατικ παλτα
που διπει λε τι χρωατικ αποφσει design,
επιλχθηκε επιελ για τον τρπο που τονζει και αντηχε η
ηφαιστειακ ψη, εκφρζοντα την αρονα ε το νερ, τη γη,
τον καιρ και το φω . Το στυλ που προκπτει εναι διαχρονικ
και εκλεπτυσνο και αποτελε ια παλι ενσρκωση τη
ισλανδικ πολυτλεια , που χει τι ρζε τη στην περφηη
παρδοση του σκανδιναβικο design, αλλ χει επλουτιστε
ε την ιταλικ ποιτητα κατασκευ και την προσοχ στη
λεπτορεια.
Η δισηη Ισλανδ καλλιτχνη Ragna Robertsdottir
δηιοργησε να ργο τχνη τοχου ε βση την λβα για το
εστιατριο Moss, καθ και ικρτερα ργα τχνη ε βση
το αλτι για τι σουτε Moss και Lagoon στο Retreat.
Επνευσνα λα απ την ηφαιστειακ, τεκτονικ και
ωκεανικ προλευση τη Ισλανδα , καταρρπτουν τη
δικριση ανεσα στη φση και την αρχιτεκτονικ. Βρχια,
κοχλια, αλτι - αυτ εναι τα υλικ που εκφρζουν τη
φαντασα τη και αποτελον τη βση του οπτικο λεξικο τη .
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Industrial Design
τη Βασιλικ  Πολου

Το Industrial Design στην πραγ ατικτητα αποτελε την
αποφυγ λων των περιττν διακοσ ητικν στοιχεων, στε
να γνονται ορατ λα σα βρσκονται κτω απ την ορατ
επιφνεια εν χρου ε να ακατργαστο, ντονο στυλ.
Τα δο ικ στοιχεα ετατρπονται σε εκθ ατα,
επιτυγχνοντα ια ε φνιση που φανεται η ιτελ,
αλλ συνεκτικ και κο ψ.
Το συγκεκρι νο εδο design χρησι οποιεται ολονα και
περισστερο, για να διακοσ σει δια ερσ ατα, loft,
ε πορικο! χρου, και, φυσικ, ξενοδοχεα, κερδζοντα
την αγπη και του πιο απαιτητικο! επαγγελ ατα στο χρο
του interior design.
$σω να γεννθηκε ταν ρχισαν να γνονται οι πρτε
προσπθειε, να ετατραπο!ν παλι και εγκαταλελει νε
αποθκε, εργοστσια κλπ. σε οναδικο! χρου
φιλοξενα και διασκδαση.
Ο σ!γχρονο βιο ηχανικ σχεδιασ  προσφρει ια
ενδιαφρουσα ευκαιρα, για να αντιπαρατεθε κανε τι
εκλεπτυσ νε, κο ψ και οντρνε τσει ε το vintage
και κλασικ σχεδιασ .
Τα πιπλα και τα αξεσουρ, που χρησι οποιο!νται συνθω
σε χρου και ξενοδοχεα βιο ηχανικο! στυλ, καθορζουν τα
περισστερα διαστ ατα και τον σκοπ που εξυπηρετο!ν.
&τσι, χρειζεται πολλ σκψη για κθε ικρ λεπτο ρεια.
Εν οι ιδε industrial design στου χρου τενουν να εναι
ινι αλιστικ, υπρχει πολ! περιθριο για τη δη ιουργα
δρση, αντιπαραβλλοντα τα γυαλιστερ εταλλικ
στοιχεα ε ρουστκ  vintage πιπλα.
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Οι τοχοι, ωστ σο, θεωρονται το σηαντικ τερο στοιχεο για
το industrial design. Οι γυνο δοκο, οι ορατο αγωγο και οι
σωλνε προσθτουν ενδιαφρον και ια ιδιατερη οπτικ
δισταση σε ια επιφνεια, που εναι τ σο απλ - σο και
α ρατη - σε λλα στυλ design.
Μερικ βασικ στοιχεα του σγχρονου industrial design, που
αξζει κανε να λαβνει υπ ψιν εναι οι εξωτερικο σωλνε,
οι δοκο και οι αγωγο. Κτι ττοιο εναι πραγατικ το
χαρακτηριστικ αυτο του design. Αφνοντα εκτεθεινα τα
δοικ και ηχανικ στοιχεα, που κρβονται υπ κανονικ
συνθκε, αφισβητονται δραατικ οι κλασσικ
αρχιτεκτονικ κατηγορε. Επση, εξαλεφεται το κ στο
κλυψη λων αυτ'ν των δοικ'ν υλικ'ν, γεγον  που κνει
ακ η πιο προσιτ το industrial design.
Βασικ στοιχεο αποτελε και η αλληλεπδραση του ξλου ε
το ταλλο. Η ευχριστη υφ αλληλεπδραση του
πορ'δου, γινου ξλου και του λεου, λαπερο ετλλου
εναι ια πολ δηοφιλ τση του industrial εσωτερικο
σχεδιασο.
*σον αφορ το χρ'α, στον industrial σχεδιασ
εσωτερικ'ν χ'ρων προωθονται τα ζεστ, ουδτερα
χρ'ατα. Ακ η, πορε εκολα να υιοθετσει και να
συπεριληφθε και κποιο οτβο σε αυτ το εδο interior
design. Οι ζεστ αποχρ'σει συβλλουν στο να
δηιουργηθε ια οπτικ ζεστασι στα δωτια του
βιοηχανικο στυλ, 'στε να εξισορροπεται ε την
ψυχρ τητα των εταλλικ'ν στοιχεων, αγωγ'ν και σωλνων.
Φυσικ, και οι τοχοι αλλ και τα δπεδα στο industrial design
χουν την δικ του ξεχωριστ θση. Πολλ αποθκε και
παλι εργοστσια, που ετατρπονται χρησιοποι'ντα
industrial ιδε εσωτερικο σχεδιασο, αποθε'νονται ε
ναν τοχο απ ορατ τοβλα  σκυρ δεα,  τα ια
εκτεθεινη οροφ, ε αποτλεσα να πορε να γνει να
καταπληκτικ χαρακτηριστικ στον ανακαινισνο χ'ρο.
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Wythe Hotel
New York

R

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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Τα δπεδα, απ την λλη, συνθω εναι γυαλισνα δπεδα
απ σκυρδεα. Πρκειται για ια πρακτικ και οικονοικ
επιλογ, που ταιριζει απλυτα ε το θα του βιοηχανικο
εσωτερικο design. Η ταχτητα, οι ατλειε και τα
παλ"ατα δεν επηρεζουν τη βιοηχανικ εικνα, αλλ την
αναβαθζουν. Το αποτλεσα εναι εκπληκτικ. Ακη,
εκενοι που επιθυον να προσδ"σουν ακη εγαλτερη
αντθεση και ζεστασι σε ναν industrial χ"ρο προτιον
ξλινα  πτρινα δπεδα. Και οι δο αυτ επιλογ δαπδων
λειτουργον επση πολ καλ, δηιουργ"ντα να ζεστ
ασθηα industrial σχεδιασο. Πραν, ω, των δοικ"ν
στοιχεων, εγλο ρλο παζουν τσο ο φωτισ σο και η
διακσηση για ναν ολοκληρωνο industrial χ"ρο.
∑υγκεκρινα, οι λαπτρε δαπδου χρησιοποιονται
ευρω σε χ"ρου βιοηχανικο σχεδιασο για εστιασνο
φωτισ. Αναγνωρζοντα την εφνιση των τσεων τη
βιοηχανικ εσωτερικ διακσηση, λο και
περισστεροι ποροι διαθτουν αποθατα ε εταλλικ
φινρισα  vintage φωτιστικ και λπε δαπδου που εναι
ιδανικ για ττοια δωτια.
Ωστσο, λα αυτ τα εκτεθεινα δοικ στοιχεα θα ταν
κουραστικ αν δεν υπρχαν βελοδινοι καναπδε, αξιλρια
και χαλι, τα οποα δηιουργον οπτικ και αισθητικ
ισορροπα στη σγχρονη βιοηχανικ διακσηση.
Με λγα λγια, οι industrial εσωτερικο χ"ροι εκππουν να
δροσερ, οντρνο περιβλλον. Το στυλ συνδυζει να και
αποκαταστηνα αντικεενα για ναν οναδικ συνδυασ
οντρνου και vintage. Ο βιοηχανικ σχεδιασ
χαρακτηρζεται απ καθαρο ανοιχτο χ"ρου. Οι παλτε
χρωτων διατηρονται δροσερ και υποτονικ, εν" συχν
παρουσα χει να εγα απ γκρι, αρο και λευκ που
συπληρ"νεται απ κποιε λεπτ αποχρ"σει πλε 
πρσινου. Το ταλλο εναι το πιο συχν χρησιοποιοενο
υλικ στον βιοηχανικ σχεδιασ, καθ" προσφρει ια
στιβαρ γοητεα και πορε να χρησιοποιηθε σε οτιδποτε,
απ φωτιστικ και πγκου ω κλιακοστσια και βρσε.
Η βιοηχανικ κοψ διακσηση χει γνει το στυλ επιλογ
για πολλο επαγγελατε του ξενοδοχειακο τοα,
ιδιαιτρω ταν πρκειται για ξενοδοχεα εγκατεστηνα σε
αναπαλαιωνα κτρια  στο κντρο τη πλη.
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Vienna House Andel's
Lodz
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The Warehouse Hotel, Singapore
τη λενα Καραγκονη

Το τοπικ αρχιτεκτονικ γραφεο, Zarch Collaboratives,
εττρεψε την εβληατικ αποθκη του 1895 σε
ξενοδοχεο. Το Warehouse Hotel στι χθε του
Robertson Quay τη ∑ιγκαπορη, διαχειρζεται η The Lo
& Το Behold Group, α τοπικ εταιρεα φιλοξενα τη
∑ιγκαπορη, που εξειδικεεται σε boutique Ξενοδοχεα.
∑τι αρχ του 20ου αι#να, η αποθκη στγαζε υστικ
κοινωνικ συναντσει, επιχειρηατικ συφωνε,
ακη και παρ%νοη ποτοποιϊα. ∑ερα, το Warehouse
Hotel ανακαινστηκε πλρω και διαθτει 37 δω%τια,
επαναπροσδιορζοντα την ννοια του «βιοηχανικο
σχεδιασο», καθ# ενσωατ#νει στο σχεδιασ του
κοψτητα, απαλτητα και συνοχ. Οι εσωτερικο χ#ροι
σχεδι%στηκαν απ το βραβευνο γραφεο τη
∑ιγκαπορη, Asylum, το οποο επαναπροσδιρισε να
χ#ρο που αποτελοσε χρι τ#ρα, να απ απ τα
χανα κο%τια τη ιστορα τη ∑ιγκαπορη,
ενσωατ#νοντα ια επιλογ βιοηχανικ#ν υφ#ν, που
ρχονται σε ισορροπα ε οντρνα και πολυτελ
τελει#ατα.
Το λπι και η περιοχ υποδοχ χρησιεουν ω
κοινχρηστο χ#ρο και στεγ%ζουν το κριο εστιατριο
και παρ του ξενοδοχεου, ε διακσηση και εππλωση
που ταξιδεει τον επισκπτη στο παρελθν.

HotelDesign.gr
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Η εκτεθει νοι το χοι απ τοβλα και στι δο πλευρ 
τη εισδου, παραπ πουν στην κληρονοι του κτιρ ου.
Το Asylum σχεδ ασε ειδικ φτα, επνευσ να απ τι
τροχαλ ε, που βρ θηκαν στο χρο, τα οπο α ταιριζουν
ιδανικ ε την ατσφαιρα του lounge.
Τα πιπλα αποτελον να ε γα βελοδινων
καθιστων, προσεκτικ επιλεγ νων απ γνωστ
επορικ brands, πω Jess Design απ το Β λγιο,
Stellar Works απ την Αυστραλ α, Prostoria απ την
Κροατ α και Heerenhuis απ τι Κτω Χρε. Οι
επισκ πτε πορον να αν βουν τι σκλε, για να
φτσουν στο δετερο επ πεδο, ' να πουν στον
ανελκυστ'ρα, που ε ναι επενδεδυ νο ε εταλλικ 
σχρε.
Το Asylum θ λησε να δηιουργ'σει να ευρχωρο και
φιλξενο περιβλλον, και σχεδ ασε δωτια σε
σιωπηρο τνου, ε ψηλ ταβνια, στ γε και
πρωττυπε βιοηχανικ  λεπτο ρειε. Υπρχουν ξι
οναδικο τποι δωατ ων – το Warehouse Sanctuary, το
Warehouse Loft, το River View Loft, το River View Room,
το River View Mezzanine, και το εγαλτερο, το River
View Suite.
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The Warehouse Hotel, Singapore
1234

Κθε δωτιο αποπνει ια ασθηση σγχρονη
πολυτλεια ε τη χρση του χαλκο, του πρσινου
αρρου και του ξλου, καθ και ε το «γυλινο
πλγα» που τα περιβλλει ε τα αρα εταλλικ
πλασια το πνιου.
Το Warehouse Hotel εξασφαλζει #τι η νχτα τελεινει
νετα πνω σε να αλακ# king-size στρα. Το ξλινο
πτωα εναι ντυνο ε custom made χαλι, και #λα τα
προϊ#ντα στο χρο (πιπλα, τρ#φια και ποτ στο νι
παρ, ργα τχνη κλπ.) εναι τοπικ, για να προσφρουν
α αυθεντικ επειρα απ# τη ∑ιγκαπορη.
Κ#σηα στο «στα» του κτηρου εναι η πισνα
υπερχελιση στην ταρτσα του ξενοδοχεου. Πρ#κειται
για να ενυπωσιακ# «γυλινο κουτ», στο οποο ο
επισκπτη ξεφεγει απ# την νταση τη πολβουη
π#λη. Τα κεραδια τη πισνα εναι απαλ# ροζ
(απ#χρωση salmon pink), χρα που παραππει στην
πολιστικ κληρονοα τη π#λη.
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The Warehouse Hotel, Singapore
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Η συνεργασ α του γραφε ου Zarch Collaboratives ε το
Asylum, παιξε ζωτικ ρλο στη διατρηση τη αρχικ
δο του κτιρ ου - αποθκη και υπρχε ια πραγατικ
αυθεντικτητα στη να προσγγιση. Το industrial design
επιλχτηκε, για να προστατευτε η βιοηχανικ
κληρονοι! του χ"ρου, εν" ταυτχρονα δηιουργθηκε
ια να προοπτικ ε την προσθκη αλακτερου,
θερτερου και πιο απαλο# σχεδιασο#. Τα βασικ!
αρχιτεκτονικ! χαρακτηριστικ! τη αποθκη, πω οι
οροφ και τα παρ!θυρα στη στγη, διατηρθηκαν στο
νε σχεδιασ, εν" να στοιχε α πω η πισ να,
ολοκλρωσαν το Warehouse Hotel.
Το Warehouse Hotel χει επ ση αναγνωριστε για την
αριστε α του στο hospitality design ε δι!φορα διεθν και
τοπικ! βραβε α.
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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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Rustic Design
τη λενα Καραγκονη

Loft 523
New Orleans
Το Rustic εναι να περιεκτικ ρο για πολλ
διαφορετικ στυλ σχεδαση . Ο ρο ρουστκ εναι
αρκετ ευρ , καθ πολλ διαφορετικ στυλ
σχεδιασο πορον πραγατικ να ταιριξουν σε
αυτν. To Rustic εναι ια  θοδο εσωτερικο
σχεδιασο, που αναφ ρεται στη χρ!ση και
εγκατσταση διακοσητικν στοιχεων και υλικν, που
προ ρχονται απ τον παραδοσιακ αγροτικ πολιτισ.
∑τον πιο βασικ ορισ του, το ρουστκ περιγρφει να
σχ διο που εναι φυσικ, παλι και απλ, κπω τραχ και
αφινριστο. Μα περιγραφ!, που ταιριζει σε πολλ στυλ,
και λιστα εντελ διαφορετικ εταξ του . ∑ε να
ω συφωνον λα: στο φυσικ στοιχεο. Το ρουστκ,
δηλαδ!, υπογραζει το φυσικ.
Rustic ποροε να χαρακτηρσουε το στυλ κατοικιν
στην περιοχ! τη Τοσκνη , την αισθητικ!
παραθαλσσιων εξοχικν, καθ και την εικνα
παραδοσιακν - αγροτικν κατοικιν.
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THE HIGH-TECH “MAGICPOT”

Χωρητικότητα 10, 18, 30 και 60Lt
Ανακατεύει Αναδεύει Χτυπάει
Αφρατεύει Κόβει Ζυμώνει
Mαγειρεύει Zεσταίνει Διατηρεί
Ψύχει Παγώνει Παστεριώνει
Aποστειρώνει Στρώσιμο σοκολάτας
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Rustic Design
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Omaanda Zannier Hotels,
Namibia
να απ τα βασικ χαρακτηριστικ εν ρουστκ
εσωτερικο σχεδιασο εναι η χρση φυσικν υλικν.
Αυτ σηανει πολ ξλο και πτρα (τσο σε πιπλα σο
και σε οροφ / τοχου). Ο ρουστκ σχεδιασ, στον
πυρνα του, προτι τη χρση οργανικν στοιχεων στην
πιο φυσικ του κατ σταση. Ο σχεδιασ εναι απλ,
φυσικ και χει ια γινη ασθηση. Οι πρτε λε εναι
προτιτερε, γι’αυτ και εναι πιο πιθαν να βρει κανε
ηιτελ και ανεπεξργαστο ξλο, παρ να ξλο κοψ
και γυαλιστερ.
Το ρουστκ και το οντρνο εκ φσεω δεν π νε αζ. ∑ε
να ρουστκ εσωτερικ σχεδιασ, δεν θα βρει κανε
σγχρονη εππλωση  φανταχτερ φωτισ, αλλ θα
βρει ια λλειψη σγχρονων υλικν, πω ταλλο,
πλαστικ  συνθετικ νε.
Η σγχρονη κφραση, ωστσο, του ρουστκ στυλ,
συνδυ ζει τα γινα στοιχεα ε το οντρνο σχεδιασ,
δηιουργντα το «Rustic Modern design», α πιο
φρσκια και αν λαφρη αισθητικ, που συνεχζει ω να
εναι φυσικ.
Τα ρουστκ πιπλα εναι χειροποητα, απλ σε σχεδιασ
και σχα, αφνοντα τα υλικ να ξεχωρζουν.
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Alpina Dolomites,
Italy

Τα πιπλα ε ναι συν θω υπερεγθη, το ακριβ
αντ θετο του  νιαλ, και χουν σχεδιαστε τσι, στε να
προσφρουν ευκολ α, ανσει και ζεστασι.
Τα πιπλα ε ναι συν θω κατασκευασνα απ
ακατργαστου κορο!, σαν δε και πτρα. Ο
σχεδιασ δεν ε ναι ποτ τλειο, καθ εγλο ρο
του ε ναι κατασκευασνο απ ακατργαστα υλικ.
Η παλτα χρωτων ε ναι γ ινη. Η παλτα χρωτων
στρφεται σε εγλο βαθ προ το ουδτερο, αλλ
υπρχει περιθριο για τοληρ πινελι, αρκε να
διατηρο!νται οι γ ινοι τνοι. Το πρσινο, το καφ και το
γκρι ε ναι συνηθισνα χρατα και ευνοο!ν την α σθηση
ζεστασι.
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ROOST Apartment Hotel, Philadelphia
τη λενα Καραγκονη

Photo Credit:
Matthew Williams

Το ROOST Apartment Hotel εναι να πολυτελ  boutique
ξενοδοχειακ concept παρατετα νη παραον, το
οποο διαχειρζεται η εταιρεα φιλοξενα Method Co. και
δηιουργθηκε, για να συνδυζει την νεση και την
πρακτικτητα εν διαερσατο, ε τι αν σει και το
σχεδιασ εν boutique ξενοδοχεου.
Το ξενοδοχεο νοιξε τον Ιανουριο του 2019 στη
ζωνταν συνοικα του Midtown Village τη Φιλαδ λφεια
των ΗΠΑ. Το ROOST East Market εναι σχεδιασ νο απ
του αρχιτ κτονε Morris Adjmi, που χουν αναλβει και
λλα γνωστ ξενοδοχειακ projects.
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Το νε ξενοδοχειακ συγκρτηα αποτελεται απ 60
διαερσατα σε ξενοδοχειακο στιλ καταλατο,
προσφροντα ια ποικιλα επιλογν ανσεων, πω
βερντε, κποι, 24ωρο γυναστριο, βιβλιοθκη και
αθουσα προβολν.
"λα τα διαερσατα του East Market προσφρουν
πλρω εξοπλισνε κουζνε και σγχρονε συσκευ
σε να ορφα διακοσηνο χρο, που περιλαβνει
σγχρονη εππλωση, αντικεενα αντκε, custom made
φωτιστικ και οναδικ ργα τχνη.
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Το interior design, κρω λιτ , χει ω στ χο την νεση
και τη λειτουργικ τητα. Το ξλο κυριαρχε στου χρου,
απ το ταβνι  χρι το πτωα -και λα τα ενδιεσα
αντικεενα-, και αποτελε βασικ δοικ υλικ , αλλ και
πρτη λη για πιπλα και ργα τ χνη.
Η ρουστκ αισθητικ! συναντται σε λε τι γ!ινε
αποχρσει, καθ και στo ανεπεξ ργαστο ξλο (κορο
δ ντρων), που χρησιοποιηθ!κε στα τραπεζκια και στα
σκαπ των χρων.
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Althea -Armonia Boutique Hotel, Alonnisos

Μελτη-Κατασκευ :
2009 και 2017
Αρχιτεκτονικ ελτη:
Μαρλη Τσαγκανο# ,
αρχ. ΕΜΠ
Κατασκευ :
Μαρλη Τσαγκανο#,
αρχ. ΕΜΠ
Graphic Design:
Κωνσταντνα Τζακωνι τη
Web Design:
Γι ννη Μαρο#δα
Φωτογραφε:
Γι!ργο Βεντο#ρη

Το ALTHEA * ARMONIA, παραδοσιακ κατ λυα,
Α´ τ ξη, κλασικ δεγα Αιγαιοπελαγτικη
αρχιτεκτονικ των ∑πορ δων, δεσπ ζει στην εσοδο τη
Χ!ρα Αλοννσου και αποτελε την ν"α πρ ταση
boutique διαον στο νησ. Το ξενοδοχεο αποτελεται
απ το παραδοσιακ κτριο, την ALTHEA, κτριο κτισ"νο
στι αρχ" του προηγο#ενου αι!να, κηρυγ"νο
Παραδοσιακ , και απ το νε κτιστο κτριο ΑRΜΟΝΙΑ.
Με ιδιατερη αισθητικ και οντ"ρνο εκλεκτικισ , το
αποτ"λεσα εναι απλ και συν α πολυτελ",
επιτρ"ποντα την ε#κολη προσαρογ και διαον των
καλεσ"νων.
ALTHEA
Το κτριο τη ALTHEA, εγκαταλελει"νο για
περισσ τερο απ 50 χρ νια, ανακαινστηκε ε στ χο να
δηιουργηθο#ν 3 πολυτελ επιπλω"να διαερσατα suites, προσαροσ"να στα υψηλ standards του
ποιοτικο# τουρισο#. Με σεβασ στην παρ δοση,
διατηρθηκαν και επισκευ στηκαν τα ξ#λινα
παλκον κια και η ξ#λινη στ"γη ε τι πλ κε Πηλου.
Επισκευ στηκε ο χωρι τικο σοβ  και διατηρθηκε το
σπρο και λουλακ χρ!α, που υπρχε. Για τα δ πεδα,
επιλ"χτηκε σπρο  ραρο παντο#, τοποθετη"νο ε
εγ λου αρο#, τονζοντα το χαρακτρα του χωριο#.
4ηιουργθηκαν χτιστ διαχωριστικ και χτιστο
τσιεντ"νιοι π γκοι στο χ!ρο κουζνα. Επιλ"χτηκαν
νεροχ#τε χειροποητοι κεραικο σε χρ!α πλε, και για
τα σερβτσια, πουφ"δε και πιατοθκε χρωατιστ".
4ροσερ και α"ρινα υφ σατα, ιδιατερα διακοσητικ
και πλινα, ολοκληρ!νουν την ατ σφαιρα.
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ARMONIA
Η ανγκη για παρξη χρου διηρευση και παροχ
πρωινο , ταν καθοριστικ για την ανγερση, εν νου
κτιρου, σε ορη ιδιοκτησα. Μλι 2 χρνια πριν,
δηιουργθηκε η ΑΡΜΟΝΙΑ, η οποα αποτελεται απ 8
δκλινα εγλα δωτια, εκ των οποων 3 διαθτουν
ιδιωτικ mini pool-υδροασζ. Η φιλοσοφα του νου
σχεδιασο , στε να εναρονισθε ε την ALTHEA, και να
αποτελσει να ορφολογικ και λειτουργικ σ νολο, ταν
να ην διαταραχτε ο χαρακτρα τη Χρα Αλοννσου ε
την κατασκευ εν εγλου γκου. )τσι ο σχεδιασ
κινθηκε στο πλασιο τη δηιουργα εν καινο ργιου
χωριο . Η πλαστικτητα των γκων, τα διαφορετικ
υψετρα στι στγε, οι κρυφ γωνι, η δεντροφ τευση
και ο φωτισ επτρεψαν την δηιουργα ια χαλαρ
και ευχριστη ατσφαιρα σα στο χωρι, που δεν
εναι ευδικριτο πο τελεινουν τα σπτια και πο ξεκιν το
ξενοδοχεο. ∑ε απλυτη αρονα ε την ALTHEA,
επαναλαβνονται τα παραδοσιακ στοιχεα, τα ξ λινα
παλκνια, η ξ λινη στγη ε πλκε Πηλου, ο χωριτικο
σοβ. Η απλτητα αλλ και η υψηλ αισθητικ
συπληρνονται ε οντρνο σχεδιασ. Τοποθετο νται
ανοιχτ ντουζιρε και νιπτρε σα στο χρο του
υπνοδωατου. Επιλγονται τσιεντνια δπεδα παντο .
5ηιουργο νται ανοιχτ ντουλπε, χωρ πρτε, ε
καλθια για αποθκευση. ∑τον εξωτερικ χρο των 3
ισογεων δωατων κατασκευστηκαν 3 ιδιωτικ mini poolsυδροασζ, προσδδοντα ια ντα πολυτλεια.
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ALΦΑ CAFE
να ικρ , οντ ρνο και ε ιδιατερη αισθητικ
υπαθριο χρο, αναπτχθηκε στο κατλυα,
προσφ ροντα χαλρωση και αγευτικ θ α. να
εντυπωσιακ mini-pool-υδροασζ ε καταρρκτη,
νετα καθσατα, δροσερ υφσατα, οντ ρνα πανι
σκαση, και αρκετ δ νδρα, δηιουργον ναν υπ ροχο
φιλ ξενο χρο παροχ πρωινο  ποτο. ∑το ικρ
παρασκευαστριο, κατασκευσθηκαν διτρητε
εταλλικ  κατασκευ , σε ια ιδανικ διταξη, γετε
ε σερβτσια, γυλε και καλθια, προβλλοντα τα
τοπικ καλοδια και ποτ. Ο χρο διακοσθηκε ε
κθε λογ αυροπνακε, ε χαραγ νε χρηστικ 
πληροφορε για του επισκ πτε, σε ια ν τα
οικει τητα. Η ALTHEA-ARMONIA συνοιλε σοφ ε την
παρδοση, την κοψ τητα και τη οντ ρνα πολυτ λεια,
προσφ ροντα α οναδικ επειρα υψηλ αισθητικ
και ζεστ ελληνικ φιλοξενα.
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Miraggio Thermal Spa Resort 5*

Αρχιτεκτονικ ελτη:
ΠΑΝΟ∑ ΠΑΝΕΤ∑Ο∑
Μελτη διακσηση
εσωτερικ#ν χ#ρων κεντρικο
κτιρου, οργνωση και
διακσηση κντρου
υδροθεραπεα, σχεδιασ
κεντρικ#ν κολυβητικ#ν
δεξαεν#ν και περιβλλοντο
χ#ρου:
DLP ARCHITECTS
(MICHEL DE LANDTSHEER –
ΕΛΕΝΗ ΠΛΕΤ∑Α)
Μελτη εφαρογ και
σλληψη ιδα δωατων,
σουιτ#ν, κοινχρηστων
διαδρων δωατων και
συνεδριακο κντρου:
ASPASIA TAKA ARCHITECTS
CREATIVE LAB
∑τατικ ελτη:
ΑΒΡΑΑΜ ΜΙΧΑΗΛ
Ηλεκτροηχανολογικ ελτη:
YFANTIS ENGENEERING LTD
Μελτη περιβαλλοντικ#ν
επιπτ#σεων και
υδατοδεξαεν#ν:
∑ΑΜΑΡΑ∑ & ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑
∑ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μελτη παιδικο χωριο:
ΠΑΝΟ∑ ΠΑΝΕΤ∑Ο∑,
ΠΟΛΥΑΝΝΑ ΠΑΡΑ∑ΚΕΥΑ

Το νεδητο πολυτελ θρετρο Miraggio Thermal Spa
Resort 5* βρσκεται στη θση Κνιστρο, στον οικισ
Παλιορι τη Κασσνδρα Χαλκιδικ. Το ξενοδοχεο
αναπτσσεται αρχιτεκτονικ σω υπσκαφων κτιστων
ε φυτενα δ#ατα, τα οποα ενσωατ#νονται στη
ορφολογα του φυσικο εδφου. Το ξενοδοχεο
αποτελεται απ 300 πολυτελ δωτια και σουτε, κντρο
θαλασσοθεραπεα και spa, 4 εστιατρια, 6 παρ, αρνα,
κντρο παιδικ απασχληση και συνεδριακ κντρο
δυναικτητα 450 ατων.
Το γραφεο ASPASIA TAKA architects creative lab®
ανλαβε και αποπερτωσε το concept διαρφωση και τη
ελτη εφαρογ των 300 δωατων και σουιτ#ν και των
διαδρων των δωατων, καθ# και το concept
διαρφωση, τη ελτη εφαρογ και την κατασκευ
του συνεδριακο κντρου.
ΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ∑ΟΥΙΤΕ∑
Μελετθηκαν 300 δωτια και σουτε συνολικο εβαδο
13.000 τ.. εταξ των οποων: 16 δι#ροφε
υπερπολυτελε σουτε ε πισνα, 1 classical σουτα ε
πισνα, 31 Junior σουτε ε πισνα, 156 Junior σουτε, 38
Family δωτια, 48 &κλινα δωτια και 10 δωτια ΑΜΕΑ.
∑τχο ταν η ανπτυξη ια ευχριστη πολυεππεδη
επειρα διαβωση ε στοιχεα πολυτλεια, νοντα
πιστο στα σγχρονα οντλα φιλοξενα, που θλουν τον
επισκπτη να οικειοποιεται το χ#ρο φιλοξενα και να
αλληλεπιδρ ε αυτν. Ταυτχρονα, οι πολλ
σχεδιαστικ επιλογ δνουν κθε φορ τη δυναττητα
ια να επειρα στου πιστο επισκπτε του
ξενοδοχεου.
Βασικο σχεδιαστικο στχοι αποτελσαν τσο η αναζτηση
ια σγχρονη και φρσκια αισθητικ ε κντρο τον
νθρωπο-επισκπτη και γν#ονα τη λειτουργικτητα σο
και την εξασφλιση λων των προδιαγραφ#ν εν
θρετρου 5 αστρων διεθνο βεληνεκο.

HotelDesign.gr
62

MIRAGGIO_Hotel 11-Apr-19 4:00 PM Page 2

Miraggio Thermal Spa Resort 5*
1234

Μελτε φωτισ ο κεντρικο
κτιρου & περιβλλοντο
χρου:
ΘΕΟ/ΩΡΟ∑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ∑ &
∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑
Μελτη φτευση:
ΜΙΧΑΛΗ∑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ∑
Μελτη υπηρεσιακν χρων
αζικ εσταση:
SBS GROUP ΑΛΕΞΙΟ∑
∑ΒΩΛΟ∑
Ειδικο σ βουλοι για το
σστη α υδροθεραπεα:
HOWARD CONSULTING, Dr
K.KOUSKOUKIS PhD.
Τεχνικ εταιρεα κατασκευ:
STROICENTRE SA REAL
ESTATE & CONSTRUCTION
COMPANY
Μελτη αρνα:
ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε

Η ιδιαιτερ τητα του δεδο νου κτιριακο κελφου
οδγησε σε ια δη ιουργικ πολυπλοκ τητα,
αναπτσσοντα 11 τπου δω ατων και 8 τπου
πνιων σε σχση ε: τι λειτουργικ ανγκε του
ξενοδοχεου, τη θση του κθε δω ατου στην κτιριακ
σνθεση, το επιδιωκ ενο φο σχεδιασ ο και τη
διαφορετικ τητα των υλικν.
Αναλυτικ τερα, ε βση τα concepts εσωτερικ
δια ρφωση ελετθηκαν τα εξ: οι εσωτερικ
δια ορφσει τοιχοποιιν και οροφν, η λειτουργικ
οργνωση των πνιων, ο φωτισ , η ηλεκτρολογικ
εγκατσταση, οι επιλογ των δο ικν υλικν, το fittingout και η εσωτερικ διακ σ ηση λων των δω ατων. Η
bespoke εππλωση στο σνολ τη χει σχεδιαστε
κατ’αποκλειστικ τητα, πω επση και τα υφσ ατα
επιπλσεων και κουρτινν χουν σχεδιαστε και υφανθε
για το συγκεκρι νο ργο. ∑το εγαλτερο ποσοστ των
δω ατων υπρχει εγκατσταση ενδοδαπδια
θρ ανση. ∑ε λα τα δπεδα και πνια χουν
χρησι οποιηθε γρανιτοπλακκια υψηλ αντοχ. ∑τα
πνια χρησι οποιθηκαν ακ η: τεχνο ρ αρα,
πορσελνινα εδη υγιειν και επιτοχια ανοξεδωτη
κρουνοποια. Τα πιπλα κατασκευστηκαν απ MDF ε
επνδυση καπλα  δρυ  υψηλ ποι τητα ε βερνκια
οικολογικ και ε φλτρα εγλη αντοχ. &λα τα υλικ
εναι βραδκαυστα, πληρον τι προδιαγραφ
ξενοδοχεου 5 αστρων και συνοδεονται απ τα
αντστοιχα πιστοποιητικ ποι τητα και αντοχ.
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Χρνο ελτη / κατασκευ:
2009-2015 / 2014-2016
Ιδιοκττη / (ιαχειριστ:
MED SEA HEALTH SA

Οι κοινχρηστοι χ ροι – διδροοι που οδηγον στι
πτρυγε των δωατων συνολικο εβαδο 3.000 τ..
διακρνονται σε υπαθριου και ηιυπαθριου χ ρου.
∑τχο τη ελτη ταν η ορθ καθοδγηση των
επισκεπτ ν και η δηιουργα θετικ ν εντυπ σεων πριν την
εσοδ του στα δωτια, καθ  πρκειται για την πρ τη
επαφ του επισκπτη ε την επειρα, που θα ακολουθσει.
∑τη ελτη εφαρογ επιλθηκαν ζητατα δοικ,
φωτισο, ορθ σανση, πυρασφλεια.
∑ΥΝΕΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∑ε χ ρο εβαδο 1.200 τ.., σχεδιστηκε και υλοποιθηκε
το συνεδριακ κντρο του ξενοδοχεου χωρητικτητα 450
ατων. Αποτελεται απ 1 αθουσα προβολ ν 205,00 τ..
και 1 αθουσα πολλαπλ ν χρσεων 365,00 τ.. ε
δυναττητα διαχωρισο τη σε 5 ικρτερε, foyer,
lounge area, βεστιριο, γραφεο κνηση και WC.
∑του χ ρου του συνεδριακο αναπτχθηκε να
περιβλλον ε επαγγελατικ φο και προσανατολισ. Η
περιοδικ χρση του χ ρου και οι εκ φσεω «κεν»
ζ νε σε να χ ρο, που διαρκ  εταβλλεται οδγησαν
σε σχεδιασ εγλων επεβσεων, πω ο large-scale
τρισδιστατο τοχο, οι φωτειν ενδεξει ε laser-cut
τεχνικ στι ξλινε επενδσει του foyer, η ρο που
δθηκε στο δπεδο σω ειδικ ν χαρξεων στα υλικ και
η οποα εταφρθηκε στον τοχο τη αθουσα προβολ ν,
τα εγλη κλακα φωτιστικ κ.. ∑τχο αποτλεσε η
διευκλυνση του χρστη ω προ τι κινσει του,
δεδονου τι πρκειται για χ ρο συνθροιση κοινο και
προσεγγστηκε ε εναλλαγ στα δπεδα, φωτειν
σηνσει και ζ νε στση και αναον.
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Φωτογρφοι:
MICHELL ANPILOV,
HEINZ TROLL,
ΦΑΚΑΡΟ∑ ΓΙΩΡΓΟ∑,
0ΗΜΗΤΡΗ∑ ΤΟΠΟΥΖΙ0Η∑

Οι χροι του συνεδριακο κντρου χαρακτηρζονται απ
την ψογη ακουστικ και εναι εξοπλισνοι ε την πιο
σγχρονη οπτικοακουστικ τεχνολογα. Η ελτη των
αιθουσν καθορστηκε απ τα σενρια χρση" του χρου
σε σχση ε τι" εκδηλσει", οι οποε" δναται να
υλοποιονται σ’ αυτ". Με φαση στην εξασφλιση τη"
ευελιξα" του χρου τοποθετθηκαν κινοενοι τοχοι και
εγκαταστθηκαν οπτικοακουστικ σα σε σχση ε
την προοπτικ αυτ.
Οι τοχοι στο σνολο του" επενδθηκαν ε διπλ
γυψοσανδα και νωση, εν στι" οροφ" τοποθετθηκε
διτρητη ηχοαπορροφητικ γυψοσανδα. ∑τα δπεδα
τοποθετθηκε πλεκτ βινυλικ δπεδο βαρω" τπου και
εγλο ρο" τη" τοιχοποια" επενδθηκε απ ξλο MDF
ε επνδυση καπλα καρυδι". Bespoke στοιχεα του
χρου εναι τα φωτιστικ οροφ", οι πρτε" και τα πιπλα
στου" χρου" αναον", τα οποα σχεδιστηκαν και
κατασκευστηκαν ειδικ για το συγκεκρινο ργο. ∑ε
εγλο τα των τοχων χρησιοποιθηκε ειδικ βαφ
ε τεχνοτροπα 3 στρσεων. Για την κατασκευ των
πνιων χρησιοποιθηκαν γρανιτοπλακκια εγλου
εγθου" σε υφ" πτρα" και αρρου, οι πγκοι
κατασκευστηκαν απ ακρυλικ υλικ και τοποθετθηκαν
πορσελνινα εδη υγιειν".
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NJV Athens Plaza

Αρχιτεκτονικ ελτη
και κατασκευ:
AIRTEC ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΕ∑
Μηχανολογικ ελτη
και κατασκευ:
ECM Clima
Μελτη φωτισο:
CPLD-LIGHTING DESIGN
CONSULTANTS
πιπλα:
ΑΚΡΑ Design

H ιεθυνση του NJV Athens Plaza προχρησε σε
συνεργασα ε την εταιρεα AIRTEC ΚΑΤΑ∑ΚΕΥΕ∑, για τι
εονωνε ανακαινσει του Ξενοδοχεου. Οι
ανακαινσει που πραγατοποι#θηκαν αφορον το
Lobby, το Plaza Cafe, τι Αθουσε ∑υνεδρων, τη
διροφη Προεδρικ# ∑ουτα του Ξενοδοχεου, ∑ουτε
τπου Deluxe City View Suite, καθ τπου Athenian
Acropolis View, αλλ' και κοιν(χρηστου χρου και του
διαδρ(ου των ορ(φων του κτιρου.
Ανακανιση προεδρικ σουτα
Με την ολοκλ#ρωση των εργασιν ανακανισ# τη, η
προεδρικ# σουτα του NJV Athens Plaza, αναβαθζεται
στα υψηλ(τερα εππεδα τη σγχρονη αισθητικ#, εν
οι υποδο τη εκσυγχρονζονται. Βασικ( στ(χο του
σχεδιασο, #ταν η δια(ρφωση φιλ(ξενου χρου,
που θα αποτελε παρ'λληλα παρ'δειγα σγχρονη
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πολυτελο διαβωση , ικανοποιντα τι ανγκε κθε
σγχρονου ταξιδιτη. Τα δπεδα λων των χρων
επιστρθηκαν ε νο δρινο πτωα, σε ειδικο
σχηατισο , εν στα δπεδα και του τοχου των
λουτρν τοποθετθηκαν νε αραροστρσει σε
συνδυασ του λευκο και του αρου. Οι γκρι – πεζ
αποχρσει συνδιαλγονται ε αρρινε , εταλλικ και
ξλινε επενδσει , δηιουργντα ια ασθηση ζεστασι
στο χρο και ιδανικ σκηνικ για τα προσεκτικ επιλεγνα
πιπλα απ την εταιρεα ΑΚΡΑ Design.
Ο προσεκτικ ελετηνο φωτισ ε φωτιστικ
επνυων εταιρειν, οι ταπετσαρε διαφορετικν υφν
σε επιλεγνου τοχου αλλ και η κουρτνα τπου wave
σε λο το κο των ανοιγτων αναδεικνουν τη λιτ
ορφολογα του χρου, δηιουργντα ταυτχρονα ια
σοφιστικ ατσφαιρα. 'λε οι ξλινε επενδσει και τα
πιπλα τη σουτα (ντουλπε , πιπλα γραφεων,
εντοιχισνα φωτιστικ) χουν σχεδιαστε και χουν
κατασκευαστε απ την ελετητικ οδα τη εταιρεα
AIRTEC αποκλειστικ για το συγκεκρινο χρο.
Ταυτχρονα εγκαταστθηκε νο σστηα φωτισο
πλρω αυτοατοποιηνο σω ΚΝΧ.
Ο χειρισ του γνεται εκολα σω τοπικν διακοπν, ε
δυναττητα σεναρων και αυξοεωση τη νταση του
φωτ , εν υπρχει δυναττητα για λεγχο σω tablet
(iPad) απ οποιαδποτε σηεο του χρου. ∑το καθιστικ
εγκαταστθηκε σγχρονο ηχητικ σστηα, ιδιατερα
καλασθητο και πρακτικ, ε δυναττητα σνδεση
οποιασδποτε συσκευ (smartphone, TV, USB κλπ). ∑ε
συγκεκρινου χρου , στο καθιστικ και τα δωτια,
χουν εγκατασταθε θσει εργασα αποτελοενε απ
ρευατοδτε λων των τπων και πρζα δικτου Data.
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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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Το δκτυο ασθενν ρευτων περιλαβνει
πυρανχνευση, τηλφωνο, WiFi, smart TV σε κθε χρο
καθ και button emergency στα WC. Επση,
εγκαταστθηκε νο σγχρονο σστηα κλιατισο
(σω κρυφν ονδων στι ψευδοροφ), εν
ταυτ!χρονα παρχεται φρσκο αρα σω εναλλκτη
και χει δοθε ιδιατερη φαση στην επτευξη
επιθυητν επιπδων ηχο!νωση εντ! του χρου,
λ!γω τη χρ#ση του.
Ανακανιση σουτα 314
∑το πλασιο τη σταδιακ# ανακανιση και αναβθιση
του ξενοδοχεου NJV Athens Plaza, η σουτα 314 του 3ου
ορ!φου ετασχηατστηκε ολοκληρωτικ σε ναν
σγχρονο φιλ!ξενο χρο πολυτελο διαβωση ε
πλ#ρει εκσυγχρονισνε υποδο. Η σουτα
αποτελεται απ! δο ανεξρτητου χρου, καθιστικ! –
χρο τραπεζαρα # εργασα ε προθλαο,
υπνοδωτιο και πλ#ρω εξοπλισνο λουτρ!. Ζεστ# και
εκλεπτυσνη ατ!σφαιρα διαορφνεται απ! τι
απαλ αποχρσει των ξλινων δρινων επενδσεων
και ταπετσαρα, του τοχου, τι γ#ινε αποχρσει
στι οκτε των δαπδων και τι καθαρ επιβλητικ
επιφνειε των αρρινων επενδσεων του λουτρο.
Ειδικ ελετηνα πιπλα απ! την εταιρεα ΑΚΡΑ Design
δνουν στον χρο την κατλληλη εναλλακτικ# χρ#ση ω
σουτα φιλοξενα, ετε ω χρου επιχειρηατικ#
εκδ#λωση 8 ατ!ων. Η σουτα διαθτει σγχρονο
τεχνολογικ! εξοπλισ! και οπτικοακουστικ σα,
σστηα φωτισο πλ#ρω αυτοατοποιηνο και
ελεγχ!ενο, σγχρονο ηχητικ! σστηα και ρτιο
κλιατισ!, παροχ, που προσδδουν ευεξα και νεση
στον χρο.
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Ανακανιση αιθουσ ν εκδηλ σεων ηι ροφου
∑ε να πλ ρω ανακαινισνο περιβλλον, που η
λειτουργικτητα συνδυζεται ε τον σγχρονο και
πρωτοποριακ σχεδιασ, οι αθουσε πολλαπλν
χρ σεων Pacific 1&2 και Atlantic του ξενοδοχεου NJV
Athens Plaza πορον πλον να καλψουν τι ανγκε
κθε επιχειρηατικ και κοινωνικ εκδ λωση ,
ανεξαρτ τω εγθου και πολυπλοκτητα . Οι αθουσε
ανακαινσθηκαν και αναβαθστηκαν ε τον πιο σγχρονο
τεχνολογικ εξοπλισ και οπτικοακουστικ σα,
προσφροντα ια αποτελεσατικ επειρα σε να
εκλεπτυσνο περιβλλον. Μια ζεστ , αλλ και επιβλητικ
ατσφαιρα διαορφνεται σα απ τι απαλ
αποχρσει των νων ξλινων δρινων επενδσεων και τη
κοψ ταπετσαρα στου τοχου , υλικ που τονζονται
σω του προσεκτικ σχεδιασνου φωτισο. Τα
κυραρχα χαρακτηριστικ του σχεδιασο εναι οι λεπτ
κθετε γρα και η εναλλαγ του φου των υλικν
στου τοχου , εν στι οροφ εναλλσσονται φωτειν
γραικ στοιχεα (φωτιστικ ) και σκοτειν γραικ
στοιχεα (στια κλιατισο).
Το νο σστηα φωτισο, πλ ρω αυτοατοποιηνο και
ελεγχενο, καθ και το σγχρονο ηχητικ σστηα, και o
ρτιο κλιατισ και αερισ προσδδουν α ευεξα
στο χρο, που πορε να υποδεχτε εγλη ποστητα
επισκεπτν. ∑τοιχεα ενοποηση και διαχωρισο ε
κινητ πνελ εταβλλουν τον χρο προσαρζοντα την
πολυλειτουργικτητα «κλειστο» και ανοικτο τπου,
ανλογα ε τι ανγκε των επισκεπτν.
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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

EN ISO
9001 : 2015
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Golden Age of Athens

Η ιδιοκττρια εταιρ α του Ξενοδοχε ου Golden Age of
Athens, Αφο ∑. Για Α.Ε., αποφσισε και σχεδ ασε την
ολικ ανακα νιση των 122 δωατ ων και σουιτν ε πολ
ξεκθαρου" και συγκεκρι$νου" στ%χου", %πω" την καλ
ηχο%νωση και το Concept Minimal design, τ%σο των
δωατ ων, %σο και των πνιων. Βρκε ανταπ%κριση στην
κατασκευστρια εταιρ α Φω" Εφαρογ$" Α.Ε. και το 2018
υλοποιθηκε η ανακα νιση ε εγλη επιτυχ α.
Το $ργο πραγατοποιθηκε ε γνονα την εξασφλιση
τη" υψηλ" αισθητικ" σε συνδυασ% ε τη β$λτιστη
λειτουργικ%τητα των χρων, καθ" και την επιλογ
ποιοτικν υλικν και πρωτοποριακν εθ%δων εφαρογ"
του", που θα διασφαλ ζουν την ακροχρ%νια και αξι%πιστη
λειτουργ α, ε την ελχιστη δυνατ συντρηση και την
εση προσβασι%τητα στην ηλεκτροηχανολογικ
εγκατσταση των δωατ ων.
Τεχνικ πρ%κληση για την κατασκευ ταν η εξασφλιση
υψηλ" ακουστικ" νεση", ε την εφαρογ κατλληλων
ηχοονωτικν υλικν και την ελχιστη δυνατ αποε ωση
του καθαρο εβαδο των δωατ ων. Η λση που
εφαρ%στηκε ε ναι το σστηα ηχο%νωση" Placo
Phonique Renomince, το οπο ο καλπτει τι" διεθνε "
προδιαγραφ$" ηχο%νωση", εισγοντα" ονοερ" τα
υλικ κατασκευ" απ% τη χρα παραγωγ" του".
Παρλληλα τοποθετθηκαν θρε" εισ%δου εισαγωγ" α"
απ% το εξωτερικ% ε πιστοποιητικ ηχο%νωση" και
πυραντ σταση". Επ ση", οι υπρχουσε" εσοτοιχ ε" απ%
οπτοπλινθοδο, που διαχωρ ζουν τα λουτρ των
δωατ ων αποξηλθηκαν, και στη θ$ση του"
κατασκευσθηκε ηχοονωτικ κατασκευ ε επ$νδυση
γυψοσαν δα", απ% ανεξρτητου" εταξ του" εταλλικο"
σκελετο", εντ%" των οπο ων ενσωατθηκε η υδραυλικ
εγκατσταση των λουτρν.
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Πρωτοποριακ τεχνικ εφαρστηκε για την
αντικατσταση τη ηλεκτρολογικ  και υδραυλικ 
εγκατσταση των δωατων. Αφο προηγ θηκε
λεπτοερ  αποτπωση των δωατων, οι νε
ηλεκτρικ καλωδισει και υδραυλικ σωληνσει
ρθαν προκατασκευασνε στο ργο ε
προδιαστασιολογηνα εγθη. Η τυποποηση τη
εγκατσταση προσφερε εξοικονηση χρνου
κατασκευ  και ριστη εφαρογ στο ργο.
Για τον εργονοικ σχεδιασ των δωατων, ο φωτισ
πραγατοποιεται ε περιετρικ κρυφ φωτισ απ
ταινα led, η οποα εναι ενσωατωνη σε ειδικ γψινο
προφλ, εν υπρχει η δυναττητα χρ ση νυχτερινο
φωτισο χαηλ  νταση.
∑το χρο των δωατων χει τοποθετηθε βινυλικ
δπεδο (pvc) ε επιφνεια αποηση ξλου, το οποο
φρει πιστοποιητικ καταλληλτητα και ειδικ
επστρωση ε αντιικροβιακ προστασα.
Για την επνδυση των τοχων και του δαπδου στο χρο
των λουτρν, επιλχθηκε η τοποθτηση πλακιδων
ορθογωνων διαστσεων 3,00 τρα Χ 1,00 τρο και
πχου 3 χιλιοστν του τρου, ε στχο την ασθηση
τη ονολιθικτητα τη επιφνεια και την
ελαχιστοποηση των αρν διαστολ . Με τα δια
πλακκια χει επενδυθε και ο πγκο του νιπτ ρα.

HotelDesign.gr
80

10

 

  

3.500

  
    

!"   #      $

   
      
 
˫̞̞̒˼̞̥̒̒̍





6976305688
www.art-in-life.gr
  

GOLDEN AGE_Hotel 11-Apr-19 4:07 PM Page 3

Golden Age of Athens
123

Οι οροφ στα λουτρ εναι διακοσηνε ε ειδικ
επστρωση (πατητ τσιεντοκονα), εν φρουν κρυφ
φωτισ ε αναιροενε εσοχ ορθογωνικν
διαστσεων επενδεδυνε ε ειδικ πνελ και σστηα
ταχεα αποκρυνση των υδρατν ε φυσικ ρο. Οι
αφαιροενε επιφνειε παρχουν τη δυναττητα
πρσβαση στη υδραυλικ και ηλεκτρολογικ
εγκατσταση των δωατων.
Οι ντουζιρε στα λουτρ χουν σχεδιαστε και
προκατασκευαστε απ πολυεστερικ ρητνη ε βση
τυποποιηνο πρτυπο, στε να εξασφαλζουν απλυτη
εφαρογ και στεγαντητα, εν διαχωρζονται ε
σταθερ κρυστλλινε επιφνειε, χωρ εταλλικ
περιετρικ στηργατα, στε να παρχουν την ασθηση
τη ευρυχωρα και οοιογνεια.
Τα ξλινα πιπλα και οι ξλινε επενδσει στα δωτια
κατασκευσθηκαν απ φυσικ ξυλεα δρυ και HPL, εν
φρουν την δια απχρωση ε σκοπ την χρωατικ
οοιογνεια.
∑του διαδρου του ξενοδοχεου, απολωλθηκαν οι
υπρχουσε παλι ταπετσαρε και πραγατοποιθηκε
νο ενισχυνο επχρισα. ∑ε λε τι κθετε ακ στου
διαδρου, καθ και στα σηεα το των κθετων και
οριζντιων επιφανειν (σοβατεπ), τοποθετθηκαν ειδικ
εταλλικ προφλ για την αποφυγ τυχαων χτυπητων.
∑τα δπεδα των διαδρων τοποθετθηκε να οκτα και
οι επιφνειε των τοχων επενδθηκαν ε να ταπετσαρα.
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ατα σιδερ ατο Bentley ε “Laser organizer” για δω τια ξενοδοχεων

Η Ολλανδικ εταιρε α Bentley, πρωτοπρο στο σχεδιασ
καινοτων προιντων ξενοδοχειακου εξοπλισο$, παρουσιζει
στου &λληνε ξενοδχου τη να συπαγ σιδερστρα OCEAN
ε LASER Organiser.
Το LASER ORGANISER ε ναι ια συπαγ και βολικ
συσκευ που εξοικονοε χρο καθ κρε λο το
σ$στηα σιδερατο ε τρπο ασφαλ σα στην
ντουλπα ρο$χων.
Για την αποφυγ ολ σθηση του σ δερου διαθτει
ανγλυφη επ στρωση απ πολ$ ανθεκτικ στη
θερτητα καουτσο$κ και
πορε να συνδυαστε ε
λε τι σιδερστρε
Bentley.
∑ε συνδυασ ε τη
σιδερστρα OCEAN
δηιουργε ται να τλειο,
εξαιρετικ ε$χρηστο,

 
ασφαλ, πρακτικ και
συπαγ σ$στηα



σιδερατο για χρση αποκλειστικ απ καταλ$ατα.
Αποθηκε$εται νετα σα στην ντουλπα καθ ε ναι ικρν
διαστσεων (συνολικ κο 110 cm ταν κρεται στη ντουλπα),
ε εγλη επιφνεια σιδερατο (38X100 cm), αντικλεπτικ
στερωση του σ δερου στη σιδερστρα και ελαφρ$
σ δερο.
Χρη στο εξελιγνο σ$στηα διακοπ τη λειτουργ α
του το σ δερο σβνει αυτατα ταν δεν χρησιοποιε ται
για 30 δευτερλεπτα και ξανανβει ασω λι
χρησιοποιηθε . Επ ση, αν αφεθε σε κατακρυφη
θση, η λειτουργ α του διακπτεται ετ απ 8 λεπτ.
Το καλδιο του σ δερου ε ναι νια συνδεδενο ε τη
βση του, στε να ε ναι αδ$νατη η κλοπ του και
υπρχει ειδικ σ$στηα για το τ$λιγα του καλωδ ου και
τη σταθεροπο ηση τη πρ ζα.
Η Ολλανδικ ποιτητα εγγυται την ασφαλ, αξιπιστη
και ακρχρονη λειτουργ α τη συσκευ και την
απλυτη ικανοπο ηση των πελατν των ξενοδοχε ων
τσο απ διεθνε  επιχειρηατ ε σο και απ
ταξιδιτε αναψυχ. www.afoisamara.gr
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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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Στρώματα: Είδη, Φροντίδα και Αντικατάσταση
τη Βασιλικ  Πολου

Το κρεβτι βρ σκεται πντοτε στο επ κεντρο τη
ξενοδοχειακ επειρ α, ειδικ, αν αναλογιστε κανε  τι
στο τλο τη ρα ο επισκπτη εν ξενοδοχε ου θα
περσει αρκετ ρε πνω σε αυτ. Κατ’ επκταση
σηαντικτατο ρλο χει και το στρα, αφο" χωρ  αυτ,
το κρεβτι ε ναι ισ. #να καλ στρα πορε να
απογεισει την επειρ α "πνου του πελτη εν
ξενοδοχε ου, ε τον τελευτα ο να παραβλπει τυχν λλα
ικρ προβλατα, χρη σε αυτ. Απ την λλη, πλευρ,
να ακατλληλο στρα πορε να προκαλσει
υοσκελετικο" πνου και σχηο "πνο, κτι που θα
αναγκσει ναν πελτη, ε τε να αποχωρσει σο το
δυνατν γρηγορτερα, ε τε να ην θλει να επισκεφθε ποτ
ξαν το συγκεκρινο ξενοδοχε ο.
Το στρα, λοιπν, που επιλγεται πρπει να χει επιλεχθε
ε σωστ κριτρια, πω π.χ. ανλογα ε τα υλικ του. Με
λ γα λγια, ε ναι ια δ"σκολη επιλογ ανεσα σε πολλ
ε δη στρωτων. &ω, η σωστ αυτ επιλογ, θα ε ναι
που θα επιβραβε"σει κθε ξενοδχο, που θα την κνει.
Αναλυτικτερα, τα στρατα χωρ ζονται σε κατηγορ ε
ανλογα ε την σκληρτητα, τι διαστσει και τα υλικ
απ τα οπο α κατασκευζονται. &σον αφορ στα υλικ
κατασκευ, ο ευρ"τερο διαχωρισ, που γ νεται, ε ναι
τα στρατα ε ελατρια  χωρ . Τα στρατα ε
ελατρια ε ναι αδιαφισβτητα τα πιο γνωστ στο ευρ"
κοιν, αφο" για πολλ χρνια κυριαρχο"σαν στην αγορ.
Το σηαντικ πλεονκτηα, που αυτ τα στρατα
προσφρουν ε ναι συνθω η τι του, η οπο α ε ναι, τι
περισστερε φορ, χαηλτερη συγκριτικ ε λλου
ε δου στρατα. Επιπλον, τα ελατρια ε ναι ικαν, να
διατηρο"ν ια σωστ στση σατο κατ τον "πνο, κτι
που οι πελτε εν ξενοδοχε ου, σ γουρα αποζητο"ν.

HotelDesign.gr
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∑τρατα: Ε δη, Φροντ δα και Αντικατσταση
1 23

Τα στρατα ε ελατ ρια κατηγοριοποιονται επιπλον,
σε στρατα ε ελατ ρια ανοικτο τπου και στρατα
ε ανεξρτητα ελατ ρια. Τα ανοικτο τπου ελατ ρια,
εναι τα κλασικ στρατα, κατ τα οποα πολ σκληρ
ελατ ρια εναι τοποθετηνα στη σειρ και συνδονται
ε σρα εταξ του, εν περιετρικ του βρσκονται
σιδερνιε ρβδοι, που διατηρον το σχ α το
στρατο εσωτερικ. Το υστικ εδ, εναι τι σο πιο
παχ εναι το ελατ ριο τσο πιο σκληρ εναι και το
στρα. Απ την λλη πλευρ, τα στρατα ε τα
ανεξρτητα ελατ ρια, πω εναι προφαν,
αποτελονται απ εονωνα ελατ ρια, που βρσκονται
σε ξεχωριστ υφαστινε τσπε. ∑υν θω σε αυτ το
εδο τα ελατ ρια εναι ικρτερα και πιο αλακ, εν
περιχονται σε πολ εγαλτερο αριθ απ τι στο
προηγοενο εδο. Ακη, σο περισστερα ελατ ρια,
εδ, τσο περισστερο το στρα θα “αγκαλιζει” το
σα.
Με βση τι παραπνω κατηγορε δνονται και οι σωστο
ορισο για τα ανατοικ και ορθοπεδικ στρατα. Τα
ανατοικ σε καα περπτωση δεν εναι το διο ε τα
ορθοπεδικ στρατα. ∑υγκεκρινα, τα πρτα αν κουν
στην κατηγορα των στρωτων ε ανεξρτητα ελατ ρια,
επειδ αγκαλιζουν τι καπλε των σωτων, εν τα
ορθοπεδικ εναι τα στρατα ε τα ελατ ρια ανοικτο
τπου, που κρατον σταθερ το σα κατ τον πνο.
&σον αφορ τα στρατα χωρ ελατ ρια, χωρζονται
στι εξ  κατηγορε: στρατα ε σφουγγρι,
στρατα ε memory foam και τλο στρατα ε latex.
Τα στρατα ε σφουγγρι εναι και τα πιο οικονοικ
αυτ  τη κατηγορα στρωτων, το latex θεωρεται
ιδανικ για λγου υγιειν , εν το memory foam
θεωρεται κυραρχο τη κατηγορα, ω η πιο
προηγνη τεχνολογικ λση.

HotelDesign.gr
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∑τρατα: Ε δη, Φροντ δα και Αντικατσταση
123

στερα απ την επιλογ του σωστο στρατο για τα
δωτια εν  ξενοδοχεου και την τοποθτησ του στα
κρεβτια, το επ ενο στοιχεο, που χει τερστια σηασα
τ σο οικονοικ σο και υγειονοικ, εναι η σωστ
συντρηση και φροντδα.
Τα βασικ που πρπει κανε να γνωρζει για τη σωστ
συντρηση, εναι η χρση ανωστρατο και
επιστρατο, τα οποα αυξνουν και την νεση για εκενον
που κοιται, αλλ διατηρον και πιο καθαρ το στρα
αυτ καθ’ αυτ . Ακ η, αν τακτ χρονικ διαστατα
χρειζεται να αναποδογυρζεται το στρα, να καθαρζεται
ε τον κατλληλο εξοπλισ , π.χ. ατοκαθαριστ, και να
αερζεται, εν αυτ εναι εφικτ . Ακ η, εναι σηαντικ να
βρσκεται τρ πο, να περν αρα κτω απ το στρα,
καθ τσι δεν θα συσσωρεεται υγρασα και δεν θα
αναπτσσονται ικροοργανισο, εν το στρσιο του
κρεβατιο ιδανικ θα πρπει, να γνεται το νωρτερο δο
ρε, αφ του σηκωθε εκενο, που κοι ταν σε αυτ .
Τλο, εναι σηαντικ τατο να στρα να αντικαθσταται
στον σωστ χρ νο. Ο χρ νο, αυτ  φυσικ εξαρτται απ
την ποσ τητα και την ποι τητα χρση. Ωστ σο, σε να
ξενοδοχεο δεν εναι εκολο να γνωρζει κανε τι εδου
χρση γνεται σε να στρα,  ποιο εναι το βρο που
σηκνει κλπ.
Η “ποσ τητα χρση” σε να ξενοδοχεο δεν εναι
καθηεριν, αλλ τενει προ αυτν. Ο σο ρο χρ νου
αντικατσταση στρωτων καθηεριν χρση εναι τα 7
ε 10 χρ νια. (τσι, για να εναι πιο εκολη η
αντικατσταση, πρπει η αγορ να αφορ λα τα
στρατα σε λα τα δωτια του ξενοδοχεου στε,
αντστοιχα, να ξαναλλξουν πλι λα αζ, ταν περσει ο
καιρ . Με αυτ ν τον τρ πο θα αποφεγονται τυχ ν
σκοπε αλλαγ σε σχετικ καινορια στρατα.
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Ιματισμός: Τάσεις, Κατηγορίες και Προτάσεις
τη λενα Καραγκονη

Ο κριο λ γο για τον οποο οι τσει για την
κρεβατοκαρα αλλζουν συνεχ, εναι επειδ οι
ανγκε αλλ και οι προσδοκε των επισκεπτν εν 
ξενοδοχεου αλλζουν.
ταν επιλ!γουε στρα και λευκ εδη, πρτα απ’ λα
α νοιζει η νεση και η λειτουργικ τητα.
Ωστ σο, σον αφορ στα υφσατα, που ντνουν του
χρου (σεντ νια, παπλωατοθκε, αξιλαροθκε,
κουρτνε, ταπεσταρε, χαλι κλπ.) εναι επση
σηαντικ να συνδυζονται λα χρωατικ, και γιατ χι
και σε κποιε περιπτσει, να συνδυζονται και ω προ
τι υφ!, δηιουργντα α ολοκληρω!νη εικ να
δωατου, που παρουσιζει συνοχ και επιελη!νη
αισθητικ.
Το κρεβτι βρσκεται, χωρ αφιβολα, στο επκεντρο
του ενδιαφ!ροντο των ξενοδοχεων, καθ εναι και το
πρτο, που θα κοιτξει ο επισκ!πτη, πανοντα στο
δωτι του.

HotelDesign.gr
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Ι ατισ : Τσει, Κατηγορε και Προτσει
1 2

Η επειρα του πνου βελτινεται σηαντικ, απ το
πολυποκιλο ενο αξιλαριν (εγλα και ικρ, παχι
και λεα, αλακ και σκληρ, αντιικροβιακ, ε φτερ,
υποαλλεργικ κλπ.), και στρωτων (ω προ το υλικ,
τα ελατρια και την ανατοικτητα) που προσφρονται
σερα.
Τα σεντνια που επιλγουε εναι, επση, ια αρκετ
σοβαρ υπθεση, καθ εναι το πιο ορατ ρο εν
κρεβατιο . Γι’ αυτ τα ποιοτικ σεντνια κνουν τη
διαφορ στην οπτικ αισθητικ και στο εππεδο νεση
του χρου. ∑υγκεκρινα, τα βαβακερ σεντνια εναι η
πιο δηοφιλ επιλογ για καθηεριν χρση, γιατ εναι
ανθεκτικ, πιο υγιειν, καθ “αναπνουν” καλ τερα, και
κατλληλα για λε τι εποχ. Εναλλακτικ, επιλγονται
λιν  εταξωτ ανλογα ε την αισθητικ του
ξενοδοχεου, και φυσικ το budget του.
Το δωτιο πρπει να εναι ευρ χωρο και να προκαλε
ηρεα σε ποιον βρσκεται σε αυτ. Η σηαντικ
δουλει, επονω, εναι η απρριψη των περιττν
υλικν, υφαστων κλπ., στε ο χρο να φανεται
εγαλ τερο και χαλαρ. Οι επισκπτε, λλωστε, δεν
θλουν να νιθουν πιεσνοι σε ναν χρο, αλλ
αντιθτω, θλουν να χαλαρσουν και...
...να αισθνονται οναδικ στο δω τιο του ξενοδοχεου!
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