Κωδικ Περιοδικο: 21-0147

X+5

ΤΕΥΧΟ∑ 28, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ∑ - ΜΑΡΤΙΟ∑ 2020
ΕΚΟ∑ΕΙ∑ Ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 44, 145 61 ΚΗΦΙ∑ΙΑ

HotelDesi gn .g r

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑ / Karagouni Media

Ho te l De s i g n M a g a z i n e a n d G ui de / W i n t e r 2 0 2 0

HotelDesign.gr

Hotel Design
Magazine and Guide / Winter 2020

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 11 - NEW_Layout 1 21-Oct-19 12:57 PM 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

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 €  
  

͓͔͈͓͎͔͍͎͓͍̓͒͂͒͂͂͂͒͆͑͐͆͐͊͗
͎͕͓͈͂͂͆ͅ
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
MIX

ħ

(ΑΝΑΔΕΥΣΗ)

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ∑ΤΟΦΑ
6.000
 €   

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

SOH[LJODVVFHQWHU

ȑʌȚʌȜĮȖȡĮĳİȓĮȝĮțȑĲİȢȕȚĲȡȓȞİȢĲȡĮʌȑȗȚĮ

ıĲĮȞĲʌȡȠȕȠȜȒȢ

ȕȡĮȕİȓĮ

`

 



   

` !"#$%&'!#()!*+,!"#
`-!-%#')-./!0*






123456789:;<=>38
?:=0?3:>=,+"!
.#!'#

_
__ _ _  __ __
___  _   _ 

` M M N593`%'
'__= :_MNCON__PB(_QR5246S3TU_

 `
,@!"'#
12345A4BCDEFGH
><7>=IA5FJKEFLH

_
__>?@&#_A?!#_%B?@@_C_#D #A#BD %_
E _' F_ : F_  F__ _
G!D@_%H#IJ ?"@J_A?!#"_
?8 ;'))_ ;_CKL__=()_
'___9 ': _



 !"#_$_ %"&#_'(_)_ * _
+ )_ _,-._/0123456__)_
 _7 8)9( ' )_
9: __ ;_)':_
< %"&#_'_: =_ (_,-.




7O<O M ``><=>51
P       



_



_



_
J  _ ' _C_  _
')_C_ ;')_9( ' )_
V ;) _ '
'(_
(=_)_9( ' )_WX/Y_


$ $Q>5<R=

( S><=>51
&(_)_ : _
B:_C^_L_ _(8* _
9( ' )_




_
_J_ )__8 ;_= Z__[5\UF_
]52F_+ F_'  ; F_ _
__8  _)' C :9 __



_____________
_
B
_

:_
_
'8 _


%;')_)  _9( ' )_
_    _ ;_' = _
= :_ ' *F_+) _ _
_ : _



($

1<=ITU=V<7I4153U3TU>R
H  : _*  _ _; '_  _ ;_  F_='  F_= _  _

ΓΕΝΕΜ
!WXYZ-![#/
!,,)!-!\.!'/
!-%#)*#-[!
3]^BCUEKB_UBCabcB







_



!_defCeeD!'#S&-!)!,!!g!!'#O
M&'h$O,,*iji\k[M)h$O+ %#M[#h`'%l#/m&[-'


Snmg['#WWo)) %')O-%!AZ,.HhiWpXZXjqYp
BDEbKUEKB_;r^hbF]esJBFBDOceDOJC
_

73723/8=4.5.96.57-7<.1,2.93;9.19
#' % $' ')#%&

 
 

9SPREJ>R>.OFHMFKVKFWK
 
JCPV-FHRTVK7ORFHWK1KWK 
  
@F>NIBQRFQLBKMAMUBF>HCQ>K?@HBQ
  !  
`  ]  ] 
# $
##!('#!'#"Y # 
+&'!"'%'#"
 ldde
 ehdde
ekdde

)))[#$'%#"&[%

!%# #''"&'#*"^ 

0BPP>IMKGHDQjl\keYekghi4MPU?RMY,RRFHE
_ :DIZmgdfedlkgjefeY\! Z#$'%#"&a#$'%#"&[%

CONTENTS 28_CONTENTS.qxd 19-Feb-20 12:01 PM Page 1

Contents

Εξφυλλο:
Hotel Danieli, Venice

Ιανουριο
Φεβρουριο
Μρτιο 2020

Hotel Design
Magazine and Guide
Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙ∑ΜΟ∑

Ôåý÷ïò No. 28

Για την Ποιοτική Αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού!
Κωδικ( Περιοδικο+
21-0147
FREE PRESS
Τριηνιαο Ðåñéïäéêü /
Οδηγ Åëåã÷üìåíçò
Êõêëïöïñßáò
ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÅÓ
ÉäéïêôÞôåò êáé ÓôåëÝ÷ç
Îåíïäï÷åßùí,
Áñ÷éôÝêôïíåò êáé Designers

2004 - 2020: Hotel Design Magazine and Guide!
14 Τσει Οι Tech-Τσει που θα κυριαρχσουν στη Φιλοξενα το 2020, τη Ε. Καραγκονη
20 Αναβθ ιση Αντλιν για τη γιστη εξοικονηση ενργεια και νερο, του Λ. Γεωργιδη
22 Danieli Το εγαλοπρεπ κτριο του 14ου αι. εταορφ&θηκε σε ξενοδοχεο, τη Ε. Καραγκονη
30 Paradiso Ibiza Art 'να φρσκο ξενοδοχειακ concept ε την Τχνη στο επκεντρο, τη Ε. Καραγκονη

KARAGOUNI
MEDIA
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 44,
145 61 ΚΗΦΙ∑ΙΑ
Ôçë. 210 - 61 47 877
e-mail:
info@hoteldesign.gr
www.hoteldesign.gr

34 The Balmorah

Η Ιστορα & η Τχνη τη ∑κωτα στο επκεντρο!, τη Β. Πολου

46 Olympic Η επιβλητικ αρχιτεκτονικ & ο κοψ σχεδιασ συνθτουν το Olympic Palace, τη Ρ. Μανι
54 Walker Tribeca Το

νο Boutique Ξενοδοχεο που σε ταξιδεει στη Βικτωριαν εποχ, τη Ε. Καραγκονη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Art Deco Vs Boho

60 Art Deco Vs Boho Αντιθετικ στυλ ε κοιν παρονοαστ τη Vintage Αισθητικ, τη Β. Πολου
Åκδ(τη - ιευθυντ)
'λενα Καραγκονη

68 Raffles Europejski Warsaw Η απλυτη εφαρογ του Art Deco!, τη Β. Πολου

Πωλ)σει
∑τεφανα ∑τρατ

76 Lora Hotel Minnesota >ταν η βιοηχανικ αισθητικ αποκτ Boho Ταυττητα, τη Ε. Καραγκονη

∑+νταξη
Βασιλικ Πολου

82 Index

∑+ βουλο 9κδοση
Κ&στα Καραγκονη
Λογιστικ
Α. & Ε. Βλαχκη
PrePress
∑. Ρνεση
Υπε+θυνο Τυπογραφε>ου
Π. Κκκαλη & ∑ΙΑ ΟΕ
Κατσαντ&νη 3,
14499 Μεταρφωση

Copyright 2020
by Karagouni Media.
All rights reserved, including
the title “Hotel Design”.
Reprinting and/or copying in
whole or part is forbidden
except by written permission
of the Publisher.

Επιλξτε ∑υνεργτε

Κατασκευάζετε /
Ανακαινίζετε
το Ξενοδοχείο σας;

Έχετε Καφετέρια
/ Εστιατόριο στο
Ξενοδοχείο σας;

Έχετε Αίθουσες
Συνεδρίων στο
Ξενοδοχείο σας;

Γραφτετε

Γραφτετε

Γραφτετε

για να λαβνετε

για να λαβνετε

για να λαβνετε

ΩΡΕΑΝ το ντυπο

ΩΡΕΑΝ το ντυπο

ΩΡΕΑΝ το ντυπο

Hotel Design

CABARE

SYNEDRIO

Magazine and Guide:

Magazine and Guide:

Magazine and Guide:

www.HotelDesign.gr/

www.cabare.gr/

www.SYNEDRIO.gr/

syndromites

syndromites

syndromites

HotelDesign.gr
12

KTX bio 21x29.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

12/10/2018

12:05

TRENDS_Hotel 18-Feb-20 1:36 PM Page 1

ΤΑ∑ΕΙ∑
Οι Tech-Τσει που θα κυριαρχσουν στη Φιλοξενα το 2020
τη

λενα Καραγκονη

Ο σγχρονο ταξιδιτη, συνθω, κοιτει online
κριτικ και συστσει πριν απ την κρτηση εν
ξενοδοχεου, εν εστιατορου  ακ!α και !ια
πτση!

HotelDesign.gr
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Καθ, λοιπ ν, οι κριτικ των ξενοδοχεων παζουν
σηαντικ ρ λο στο να αποφασσουν οι επισκπτε, αν
θλουν να ενουν στο ξενοδοχεο σα  χι, εναι πολ
σηαντικ να προσπαθετε πντα, να ανταποκριθετε στι
υψηλ προσδοκε των επισκεπτν. "σο καλτερη εναι
η επειρα των επισκεπτν του ξενοδοχεου, τ σο
καλτερα θα εναι τα σχ λι του και τ σο περισσ τεροι
νθρωποι θα θλουν να ενουν στο ξενοδοχεο σα. Η
καλ εξυπηρτηση, σαφ και, εναι πρωταρχικ
σηασα, ω, το ξενοδοχεο σα δεν αρκε να
αποτελεται απ κατλληλα καταρτισνο προσωπικ ,
αλλ χρειζεται να εξυγχρονιστε αισθητικ και
λειτουργικ. Η τεχνολογα εναι να κρσιο στοιχεο για
τη βελτωση τη προσωπικ επειρα του επισκπτη και
πολλ επιτυχηνα ξενοδοχεα χουν αρχσει να
εφαρ ζουν τι τελευταε τεχνολογικ τσει στην
αρχιτεκτονικ του ξενοδοχεου.

1. Τεχνολογα για Millennials
Οι Millennials εναι να συνεχ αυξαν ενο κοιν στον
κλδο τη φιλοξενα και για να απολασουν το ταξδι
του θλουν τεχνολογικ ανσει και εξατοικευνε
αλληλεπιδρσει. ∑ε αυτ το πλασιο, το ηλεκτρονικ
check-in, τα ψηφιακ concierges, και οι «ινσταγκραικ»
επειρε, θα βοηθσουν τα ξενοδοχεα να
προσελκσουν περισσ τερου Millennial ταξιδιτε.

2. Εξατοικευνο *ωτιο
Οι σγχρονοι επισκπτε θα συνεχσουν να ζητον
ανσει και υπηρεσε, αλλ εναι πιο διατεθεινοι να
επικεντρωθον στην "επειρα" παρ στην "απ κτηση"
προϊ ντων. ∑φωνα ε ρευνα απ την InterContinental
Hotels Group (IHG) και την Amadeus, το υπερεξατοικευνο δωτιο θα ποροσε να εναι ια απ
τι εγαλτερε αλλαγ για τη βιοηχανα φιλοξενα.
Η ρευνα αναφρει τι "οι καταναλωτ συνηθζουν να
αγορζουν ακριβ αυτ που θλουν και χρειζονται,

HotelDesign.gr
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ταν πρκειται για ουσικ, ψυχαγωγα, δα και ταξδια. Το
παραδοσιακ κατλυ α, θα πρπει να προσαρ οστε, καθ
το 61% των ταξιδιωτν, παγκοσ ω , δηλνει τι προτι  τα
ξενοδοχεα να τι ολογονται ε τρπο που να του επιτρπει
να προσφρουν πρσθετε επιλογ . Με λλα λγια, τα
ξενοδοχεα θα πρπει να επωφεληθον απ κθε ευκαιρα,
για να ε πλακον ε την προσφορ αυθεντικν και
εξατο ικευ νων ε πειριν σε κθε χρο και υπηρεσα. ∑τα
ξυπνα ξενοδοχεα, οι εξατο ικευ νε τα πλτε στα
δω τια πορον να ελγξουν τα πντα, απ τη θερ οκρασα
δω ατου, τι συνθκε φωτισ ο, ω την επικοινωνα ε το
προσωπικ του ξενοδοχεου απ λα τα τ  ατα.

3. Εκσυγχρονισ νε ∑υνεδριακ Αθουσε
Οι αθουσε συνεδρισεων του ξενοδοχεου εναι
εξοπλισ νε ε τεχνολογα αιχ  , τσι στε οι
επαγγελ ατε ταξιδιτε να πορον να φιλοξενσουν
τηλεδιασκψει ε βντεο υψηλ ευκρνεια και
παρουσισει ε σγχρονα οπτικοκαουστικ σα.
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•
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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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Από εδώ ξεκινούν όλα
Από ένα στίφτη έως ολοκληρωμένα συστήματα κουζίνας.
Εισάγουμε και παρέχουμε εγγύηση, service κι ανταλλακτικά για
πάνω από 1.000 προϊόντα από κορυφαία ευρωπαϊκά εργοστάσια.
Εξοπλίζουμε από μία καφετέρια έως τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία.
Εδώ και 45 χρόνια, από εδώ, από την ΕΜΚΟ.

5

EMKO Kουτελάς Α.Ε.
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

info@emko.gr

Λυσικράτους 25
176 74, Καλλιθέα

τηλ.: 210 94 017 02
fax : 210 94 033 06

www.emko.gr
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∑Η ΑΝΤΛΙΩΝ
για τη γιστη εξοικονηση ενργεια και νερο

του Γεωργιδη Λεωνδα

χει ανγκη τη# $εση# βο'θει# $α#
ο πλαν'τη# που ζο,$ε;
Μπορο,$ε να βοηθ'σου$ε τον πλαν'τη $α#;
Ναι $πορο,$ε. Απολα$βνοντα# $λιστα
και Οικονο$ικ Οφ0λη!

εξοικονηση απ του υδτινου πρου, απ που κι
αν προρχονται αυτο.

Μποροε εκολα και γργορα, αρκε να πιστεουε σε
αυτ την ανγκη του πλαντη α και να κατανοσουε
πσο εκολο εναι και παρλληλα πσο αποδοτικ
πορε να αποβε για ε του διου και την επιχερησ
α.
Η εξοικονηση ενργεια γενικ, εξαρτται απ τον
ηλεκτρο - ηχανολογικ εξοπλισ εν ξενοδοχεου.
Ο συνδυασ ω εξοικονηση «νερο, και
εν0ργεια#» εξαρτται κυρω απ τι κθε τπου αντλε
και κυκλοφορητ νερο, που χει να ξενοδοχεο. Οι
αντλε αποτελον πλον αναγκαιτητα για τον σηεριν
τρπο ζω α. Εναι συνθω κρυνε και
εγκατεστηνε σε υπγεια, πσω απ εσωτερικο
τοχου  σε θαλου σα στα κτρια.
Χρησιοποιονται σε εγλου αριθο σε κτρια πω
τα ξενοδοχεα. Εναι απαρατητε στην εταφορ νερο
για κθε χρση (δρευση & ρδευση), επεξεργασα
νερο πσιου και η, για την ψξη και την θρανση
του κτιρου, για την υγιειν των κολυβητηρων κτλ.
Αν και εναι τσο ζωτικ σηασα ηχανατα και εν+
τι χρησιοποιοε επ σειρ δεκαετι+ν, απ του
περισστερου ανθρ+που θεωρεται δεδονο ο
τρπο και ο χρνο λειτουργα του και παραβλπουν
εντελ+ το γεγον τη κακ ενεργειακ
κατανλωση και σπατλη νερο, σε σχση ε τι
δυναττητε, που δνουν σερα οι νε τεχνολογε.
Εναι σγουρα ια ευθνη του τεχνικο προσωπικο, του
υπεθυνου ηχανικο  και του οικονοικο διευθυντ
κθε ξενοδοχειακ ονδα, να φροντζει για την
αναβθιση του αντλητικο εξοπλισο, τσι +στε η
επιχερηση να απολαβνει εσα οικονοικ οφλη.

Παρλληλα βοηθ$ε $ε αυτ' την εν0ργεια $α# το
περιβλλον, $ει4νοντα# το αποτ,πω$α νθρακα και
προστατε,οντα# του# υδτινου# π5ρου#.
Χαρακτηριστικ εναι το αποτλεσα ρευνα, που
απδειξε τι, απ τον πλρη κκλο ζω εν αντλητικο
συστατο, η συνολικ δαπνη κατανεται ω εξ:
Το 85% αφορ την κατανλωση ενργεια και λι το
15% αφορ το κστο αγορ.
Ο ΤΡΟΠΟ∑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ∑Η∑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΠΛΟ∑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ:
• Πρπει να γνει λεγχο και καταγραφ των
αντλητικ+ν συστητων, που χρησιοποιοε, απ
αρδιο ηχανολγο ηχανικ.
• Πρπει να γνει πρταση ε λσει βελτωση
σφωνα ε τι ανγκε τη επιχερηση.
• Πρπει να γνει αντικατσταση ε συστατα να
τεχνολογα.
• Πρπει να γνει αποτηση σε ικρ λειτουργικ κκλο,
τη εξοικονηση κατανλωση ενργεια και νερο,
απ τι βελτιστοποιηνε λσει και διαδικασε.
;τσι, εν+ κερδζει η επιχερησ σα, βοηθτε και το
περιβλλον!
Γεωργιδη Λεωνδα,
Μηχανολγο Μηχανικ

Αρχικ εξοικονο+ντα ενργεια ε τι αντλε νων
τεχνολογι+ν και στη συνχεια, απ την ορθτερη
λειτουργα των αντλι+ν, επιτυγχνεται εγλη

HotelDesign.gr
20

DANIELI_Hotel 18-Feb-20 11:33 AM Page 1

DANIELI
Το εγαλοπρεπ

κτριο του 14ου αινα εταορφθηκε σε ξενοδοχεο του σερα
τη λενα Καραγκονη

Το ιστορικ Palazzo Dandolo του 14ου αινα, στη Βενετα,
χει εταορφωθε στο Hotel Danieli, να ξενοδοχεο που
ανκει στη συλλογ Luxury Collection Hotels & Resorts τη
Marriott International. Η ανακανιση του Hotel Danieli αποτελε
 ρο ια ευρ!τερη επ νδυση , για την αποκατ"σταση
δι"σηων πολυτελν ξενοδοχεων τη Ευρπη .

HotelDesign.gr
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Η εκπληκτικ βυζαντιν πρσοψ του, που
αντικατοπτρζεται στα νερ τη λινοθλασσα,
συνδυζεται ε το οναδικ εσωτερικ του ξενοδοχεου
ε του γυλινου Murano πολυελαου, τι
επιχρυσωνε σκλε, τι ροζ αρρινε κολ!νε, τα
ψηλ ταβνια και τα βιτρ παρθυρα, που φιλτρρουν το
βενετσινικο ηλιακ φω σα σε να ιστορικ κσηα.
Ο Jacques Garcia, ο δισηο Γλλο αρχιτκτονα και
διακοσητ  εσωτερικ!ν χ!ρων, ετ απ ια βαθι
ελτη σχετικ ε τη φ%ση του ξενοδοχεου, ανπτυξε
να σχδιο, τσι !στε η πολ% τυπικ ενετικ του
ατσφαιρα, να αποδοθε ε ια πιο φρσκια και
"καθαρτερη" ερηνεα. Η λξη-κλειδ, που ο Garcia εχε
κατ νου, ταν η “αποπλνηση”, ε την επανερηνεα του
βενετσινικου γοτθικο% στυλ σε ια απαλ ροαντικ
ατσφαιρα, επλουτισνη ε τον εξειδικευνο
φωτισ.
Ο χ!ρο χει τηατοποιηθε, για να δ!σει περισστερη
οικειτητα, αν και διατηρε την εικνα του τερστιου
εγεθυνου χ!ρου γ%ρω, χρη στι προσθ κε
καθρεφτ!ν στου τοχου και στη διακσηση οροφ .
Τα σκο%ρα κκκινα καθσατα, τα πρσινα και χλκινα
χαλι, τα απαλ χρ!ατα και τα ασηικ παζουν να
παιχνδι σκι!ν ε το φω τη ηρα. Μια ασθηση
πολυτλεια αναδεικν%εται σε κθε λεπτορεια: στη
διακσηση, στην ατσφαιρα, καθ! και στην επειρα
φιλοξενα και γαστρονοα, που παρχεται.
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Η πολυτελ διακσηση συνεχζεται στα 204 δωτια
και σουτε , που εναι διακοσηνα ε υλικ που
προρχονται απ την πλοσια πολιτιστικ κληρονοι
τη Βενετα , ε πιπλα αντκε , πολτια υφσατα και
πολυτελ αρρινα πνια. Ο φωτισ ταν βασικ
στοιχεο στην αποκατσταση, καθ" αξιοποι θηκε
πλ ρω το φυσικ φω τη ηρα .
Μετ απ ανακανιση 2 εκατουρων ευρ", που
δι ρκησε 5  νε , τσσερι υπροχε σουτε νοιξαν
ετ απ σχολαστικ αποκατσταση απ το Γλλο
αρχιτκτονα Pierre-Yves Rochon. Οι σουτε συνδυζουν
υπροχα την κοψτητα, τη ζεστασι και τι πιο
εντυπωσιακ λεπτορειε τη βενετικ κληρονοι
ε ια εκλεπτυσνη, νετη ατσφαιρα και απρσκοπτη
θα στη λινοθλασσα τη Βενετα . Ο σχεδιασ των
σουιτ"ν αποτει φρο τι στη γοητεα τη «La
Serenissima», που εναι το παρατσοκλι τη Βενετα ,
καθ" εναι «η πιο γαλ νια», εν" παραππει και σε
ερικο απ του πιο γνωστο καλεσνου του Hotel
Danieli, που κυανονται απ αστρια κινηατογρφου
και αναγνωρισνου καλλιτχνε , χρι βασιλιδε .
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Η αποκατσταση του ξενοδοχεου γινε σε συνεργασα
ε την Ακαδηα Καλν Τεχνν τη Βενετα, η σουτα σε
βενετσινικο στιλ 150 τετραγωνικν τρων αποτει
φ"ρο τι# στην παραδοσιακ# ιταλικ# χειροτεχνα και
διαθτει σ%γχρονε πινελι, για να ταιριζει στου
σηερινο% ταξιδιτε του κ"σου. Οι επισκπτε
πορο%ν να απολα%σουν εκπληκτικ# θα στο Μεγλο
Κανλι τη Βενετα και στο νησ San Giorgio Maggiore
απ" το παλκ"νι τη σουτα.
Η σουτα Signature Diva, η σουτα Soprano Signature και
η σουτα Princess εναι επνευσνε απ" του κ"σου
τη "δα, τη ουσικ# και του κινηατογρφου. Εν η
αποκατσταση διατηρε τον αυθεντικ" χαρακτ#ρα των
σουιτν, ο σχεδιασ" κθε σουτα του Pierre-Yves
Rochon εναι οναδικ".
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∑χολιζει ο διο : “Με την επεξεργασ α των λεπτοερειν
και των αποχρσεων, την αφ των υφαστων και την
επ πλωση αυτν των θαυσιων χρων, θλησα να
δηιουργσω να !νιο συνα σθηα οικει!τητα ”.
Τα πιπλα ενσωατνουν τη σ#γχρονη τεχνολογ α ε τα
αυθεντικ πιπλα, αποπνοντα ια ζεστ και οικε α
ατ!σφαιρα. Τα υφσατα και οι ταπετσαρ ε που
δηιουργθηκαν αποκλειστικ για το Doge Dandolo
Royal Suite απ! την Donghia τη Rubelli ε ναι το χρυσ!
και το κροκ . ∑τη σου τα Signature Soprano, που ε ναι
αφιερωνη στου συναρπαστικο# τραγουδιστ
!περα του 20ου αινα, κυριαρχε το πρσινο. Οι απαλ
αποχρσει ανοιχτο# ροζ και γκρι γ νονται η χρωατικ
παλτα για την Princess σου τα, που σχεδιστηκε ε
πνευση τον κινηατογρφο του 1950, εν πλο#σια
χρατα χαλκο# κυριαρχο#ν στην σου τα Signature Diva,
που ε ναι επνευσνη απ! τον κινηατογρφο του 1930.

HotelDesign.gr
28

PARADISO_Hotel 18-Feb-20 11:37 AM Page 1

PARADISO IBIZA ART
να φρσκο ξενοδοχειακ concept ε την Τχνη στο επκεντρο
τη λενα Καραγκονη

Το Paradiso Ibiza Art Hotel, το τελευταο ργο του
Concept Hotel Group, νοιξε τι πρτε του το καλοκαρι
του 2019 και χαρακτηρζεται απ το πθο του για την
Τχνη. Αφιερωνο στην τχνη και στη σ!γχρονη
δηιουργα, δανεζεται την αισθητικ" του απ το
αρχιτεκτονικ στυλ Miami Modern " MiMo.

HotelDesign.gr
30

PARADISO_Hotel 18-Feb-20 11:37 AM Page 2

PARADISO IBIZA ART
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Το νο ξενοδοχε ο, περιτριγυρισνο απ τχνη υψηλ
ποιτητα, προσφρει ια να επειρ α διακοπν.
Τη «σκηνοθεσ α» ανλαβε ο καλλιτχνη Inaki Domingo
και η φωτογρ!φο Diana Kunst, οι οπο οι παρουσι!ζουν,
εντ του ξενοδοχε ου, στου κοινχρηστου χρου και
στα δω!τια,  α σειρ! ργων ε επ κεντρο την αστικ
τχνη. Το ξενοδοχε ο χει τη δικ του Art Library, που
ειδικε#εται στη σ#γχρονη τχνη, στην οπο α οι
επισκπτε πορο#ν να περιηγηθο#ν αν! π!σα στιγ
και να ανακαλ#ψουν τι τελευτα ε εξελ ξει στην τχνη.
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THE BALMORAH
Η Ιστορα & η Τ χνη τη ∑κωτα στο επκεντρο!
τη Βασιλικ  Πολου

Το ξενοδοχεο “The Balmoral” βρσκεται στην καρδι του
Εδιβοργου, ε θ α στο Κστρο τη π#λη. %εν
αποτελε #νο να ξενοδοχεο, αλλ, επση, να
ορ#σηο χρη στον εγαλοπρεπ' πργο του ρολογιο,
που τραβει τα βλ ατα στον ορζοντα τη π#λη. Η W.
Hamilton Beattie και A.R. Scott κ ρδισαν τον διαγωνισ#
για τον σχεδιασ# του The Balmoral – που εναι η
συν χεια του The North British Station Hotel, το οποο
αν'κε στην Βρετανικ' Εταιρεα ∑ιδηροδρ#ων. Το
ξενοδοχεο νοιξε, για πρ*τη φορ, ε την αρχικ' του
ορφ' και ονοασα, στι 15 Οκτωβρου 1902, κλεισε
για ια εγλη ανακανιση το 1988 και νοιξε ξαν ω
“The Balmoral” το 1991. Ο Sir Rocco Forte αγ#ρασε το
The Balmoral το 1997. Με αυτ'ν την εξαγορ, εντχθηκε
στον #ιλο Rocco Forte Hotels.

HotelDesign.gr
34

DAVRADOS-HD28_Layout 1 17-Dec-19 6:42 PM Page 1

Davrados Group
επιφάνεια + μπάνιο
ΕΛΑΙΩΝ 46, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64



ΤΗΛ.: 210 4820 022



www.davrados.gr

BALMORAH_Hotel 18-Feb-20 11:27 AM Page 2

THE BALMORAH
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Τον Μρτιο του 2004, το ξενοδοχεο ολοκλρωσε να
πργραα ανακανιση ψου £7 εκατουρων.
Αργτερα, στερα απ 7 χρνια επιτυχηνη
λειτουργα, το 2011, ξεκνησε ια να πλρη σταδιακ
ανακανιση λων των χ!ρων του ξενοδοχεου, στα
υπνοδωτι του, του κοινχρηστου χ!ρου κλπ., η
οποα ολοκληρ!θηκε το 2019, ε την τελευταα
αναβθιση των σουιτ!ν του ξενοδοχεου.
Η Olga Polizzi, Director of building & design του ολου
Rocco Forte Hotels, ταν αυτ που ανλαβε την
διαδικασα τη να και πλρου ανακανιση του The
Balmoral. Η δια χει χρησιοποισει το τοπο τη
∑κωτα, ω πνευση, και τα χαλι, τα χρ!ατα βαφ
και τα υφσατα που χρησιοποιονται σε λο το
ξενοδοχεο αντανακλον τα γινα χρ!ατα των
αχλαδι!ν, τη οχλη και του φυτο ερεκη, σα
κατατεθν τη ∑κωτα.
Το ξενοδοχεο διαθτει 187 υπνοδωτια,
συπεριλαβανονων των 20 σουιτ!ν, πολλ απ τα
οποα χουν θα στο κστρο του Εδιβοργου, την παλι
πλη και του γρω λφου. ∑τον χ!ρο του ξενοδοχεου,
βρσκονται, επση, 2 εστιατρια, παρ, κντρο ευεξα
και spa, γυναστριο, πισνα και 10 χ!ροι εκδηλ!σεων
και συνεδρων, χωρητικτητα απ 15 ω 450 τοα.
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Τα περισσ τερα δω τια, αν και χουν πολλ
διαφορετικ σχ ατα και εγθη, εναι πολ ευρχωρα
και νετα, ε ψηλ ταβνια εν, επση!, χουν υπροχη
θα χρι το Κστρο του Εδι βοργου και την Princess
Street. Αξζει να ση ειωθε τι εναι το οναδικ
ξενοδοχεο στο Εδι βοργο, που οι επισκπτε!
πορον να χουν ια καθαρ θα στον «Θρ νο του
Αρθορου».
Εναι δσκολο ταν σχεδιζει κανε! να σκωτσζικο
ξενοδοχεο να ην πσει στα συνηθισ να κλισ, αλλ το
Balmorah κατφερε να ξεφγει τη! πεπατη νη!,
δηλαδ ε τα ριγωτ χαλι και τα χρ ατα του φυσικο
περιβλλοντο! τη! ∑κωτα!.
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Ο κριο στ χο ταν να δοθε α εκσυγχρονισνη
εικ να του ιστορικο ξενοδοχεου, συνδυζοντα
σγχρονα πιπλα ε περεργα κοτια αντκε.
Χρησιοποι θηκαν φυσικ υφσατα, πω λιν , ετξι,
αλλ και δρα, απ τα οποα δηιουργ θηκαν τα
κεφαλρια, οι νετε πολυθρ νε και οι κουρτνε.
Τα ργα τχνη χουν επιλεγε για να αντικατοπτρζουν
θατα τη ∑κωτα, πω το ργο Bluebird του Donald
Campbell, το Lighthouse απ τον Skerrymore και το
Circular Tour of the Highlands απ τον Richard Long. Τα
χλκινα στρακα, οι χρυσο αετο και η σκωτσζικη
λογοτεχνα πορον να βρεθον σε λα τα δωτια. Τα
γυλινα πολ τη καλλιτεχνικ  συλλογ  "The Colors of
the Highlands" κατασκευστηκαν απ τον Jo Vincent,
ναν καλλιτχνη που εργζεται αποκλειστικ ε γυαλ.
Το Number One, το εστιατ ριο του ξενοδοχεου,
βραβευνο ε αστρι Michelin, εναι σχεδιασνο και
πλι απ την Olga Polizzi. Τα πλοσια κ κκινα τοιχ&ατα
του Number One διακοσονται ε τχνη, και
συγκεκρινα ε την εκτπωση ια ∑κωτσζικη
βελανιδι, ργο τουν Adam Ellis, καθ& και ε λλα
ργα τχνη απ το Royal College of Art του Λονδνου. Τα
εκλεκτ σχεδιαστικ στοιχεα περιλαβνουν
εντυπωσιακ περιστρια απ γκρι αλλ ε χρυσοκτρινα
δερτινα στοιχεα, κοψ καρκλε Lyndon Albany ε
ξεχωριστ πλτε κουπι&ν και ξλινα δπεδα απ ξλο
βελανιδι σε λο το εστιατ ριο.
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Το Balmoral διαθτει, επ ση, και την Brasserie Prince by
Alain Roux. Οι πολχρωοι και ζωντανο εσωτερικο
χροι προβλλουν ια ισχυρ συνεργασ α εταξ του
διεθνο φη Martin Studio Brudnizki Design Studio και
τη Olga Polizzi. Η να Brasserie προσφρει ια φρσκια
χρωατικ παλτα απαλν πλε, πρσινων και ροζ
αποχρσεων, που συπληρνουν τα βερν κια υψηλ
στιλπν%τητα, τι ταπετσαρ ε του House of Hackney και
του επενδυνου ε δρινα τοιχατα το χου.
Το παρ του Balmoral, που ονοζεται Scotch,
προσφρει τη εγαλτερη συλλογ σκωτσζικων ου σκι
και περιλαβνει πνω απ% 500 brands! 'σον αφορ το
design του παρ διαθτει ια παλτα ε αποχρσει του
ου σκι, δηιουργντα να ζεστ%, οικε ο περιβλλον για
να ανακαλψει ο επισκπτη το εθνικ% ποτ% τη ∑κωτ α.
Το κεντρικ% κοτι τη α θουσα συπληρνεται ε την
εσωτερικ επ πλωση σε φυσικ υφσατα %πω αλλ ,
κορδ%νι και δρα. )να γυαλιστερ% κοτι απ%
ορε χαλκο και να απ% αρο γραν τη δηιουργον ια
εντυπωσιακ α σθηση θετρου στο δωτιο, η οπο α
ρχεται σε αντ θεση ε τι χρυσ πολυθρ%νε και τι
πολυθρ%νε απ% σοκολατ βελοδο, του ουδτερου
tweed καναπδε και του κεχριπαρνιου το χου.
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Το ξενοδοχειακ design, εν προκεινω, υιοθτησε την
∑κωτσζικη κουλτορα, συνδυζοντ την ε την
πολυτλεια. πιπλα, ργα τχνη, χρατα, οτ!βα και
υφσατα συνδυζουν την ιστορικ τητα του κτιρ!ου ε
τον πολιτισ και την σγχρονη πραγατικ τητα χωρ!
υπερβολ.
Αποτελε!, σ!γουρα, παρδειγα προ !ηση, σον
αφορ στην ενσωτωση τη ιστορ!α σα στον
εσωτερικ σχεδιασ εν  ξενοδοχε!ου. %λλωστε, ε
αυτ ν τον τρ πο, οι επισκπτε ταξιδεουν σε ια λλη
εποχ&, χωρ! να του λε!πουν, ω, οι σγχρονε
ανσει.
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OLYMPIC
Η επιβλητικ τοξοειδ  αρχιτεκτονικ & ο κοψ σχεδιασ συνθτουν
το Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center

τη Ρνα Μανι , Αρχιτκτων Εσωτερικο Χρου

Το Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center εναι
χτισνο ανεσα σε ια αγευτικ φυσικ αντθεση
στον κλπο τη Ιξι, ε την οναδικ παραλα, και σε ια
καταπρσινη πλαγι που χει ω φντο.
Η επιβλητικ τοξοειδ  του αρχιτεκτονικ σε συνδυασ
ε τον σ#γχρονο και κοψ σχεδιασ του, καθ$ και, τι
πρωτοποριακ εγκαταστσει αναψυχ , το κνουν να
δεσπζει και να αποτελε landmark τη ευρ#τερη
περιοχ .
H στρατηγικ του θση ανεσα στο 'ιεθν
Αεροδριο “'ιαγρα” και τη πλη τη Ρδου, το
καθιστ ιδανικ για επισκψει στην πλη αλλ και για
εξορ σει σε λε τι παραλε και τα αξιοθατα του
νησιο#. Επιπλον, οι συνεδριακ υποδο του, τσο σε
αθουσε και meeting rooms σο και σε υπερσ#γχρονο
εξοπλισ, που δεν του αφαιρο#ν καθλου την ρεη και
χαλαρωτικ ατσφαιρα εν παραθαλσσιου resort, το
ετατρπουν σε πλο λξη για κθε ορφ τουρισο#.
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Τα 343 ιδιατερα διακοσ η να δω τια και οι πολυτελε
σουτε του, που χουν επεκταθε σε 8 ορφου, χουν
ανακαινιστε ε κο ψ διακσ ηση και εξοπλιστε ε
σγχρονε ανσει, που δνουν  φαση στην νεση και
τη λειτουργικτητα ω προτεραιτητα, εξασφαλζοντα,
ταυτχρονα, τι το ξενοδοχεο εξυπηρετε λε τι
ανγκε, ακ α και των πιο απαιτητικ"ν ταξιδιωτ"ν. Η
ιδιατερη αρχιτεκτονικ του εξασφαλζει θα στη
θλασσα στο εγαλτερο ρο των δω ατων ε
εγλε βερντε, "στε η δια ον να εναι ια
πραγ ατικ απλαυση για τον επισκπτη. Το ξενοδοχεο
περιλα βνει 3 εστιατρια ε εσογειακ γεσει, 4 bar
και 2 εγλε εξωτερικ πισνε, ια εκ των οποων
θερ αιν ενη, κατ τη διρκεια του Απριλου, του Μα'ου
και του Οκτωβρου, διφοροι χ"ροι για αθλητικ
δραστηριτητε και το οναδικ Vithos Spa σε 2 εππεδα,
ε σχεδαση που παραπ πει σε υποθαλσσιο τοπο.
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Εναι πιστοποιη νο ε Green Key και ε ISO 9001:2015
και 22000:2005, και απλυτα κατλληλο και φιλικ για
το α ε κινητικ προβλ ατα και αναπηρε.
∑το λ πι, που εναι ευρχωρο και λειτουργικ, στε να
εξυπηρετονται γργορα και  εσα οι επισκ πτε,
πρωταγωνιστε το ρ αρο σε αποχρσει του αρου
που δ νει αρ ονικ ε το χρυσ στοιχεα του φωτισ ο
και των επιβλητικν κυκλικν κολνων. "ο εγλα
καθιστικ πλαισινουν το λ πι, εκατ ρωθεν, ε
ευρχωρου καναπ δε και αναπαυτικ  πολυθρνε,
ση εα συνντηση, αλλ και χαλρωση κατ τη
διρκεια τη η ρα. Το να απ’ αυτ διαθ τει δικ του
bar, στο οποο λα βνουν χρα διφορε εκδηλσει
ψυχαγωγικο περιεχο νου κατ τη διρκεια τη season.
Μια ελικοειδ αρ ρινη σκλα οδηγε απ το λ πι
στον πρτο ροφο, που βρσκονται η εγλη αθουσα
των συνεδρων και οι ικρτερε, καθ και τα meeting
rooms, ε το πλρω εξοπλισ νο business center.
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Το κυκλικ Eclipse bar του πρ του ορφου αποτελε
σηεο συνντηση, το οποο επεκτενεται σε ια
ευρχωρη βερντα ε νετου καναπδε εξωτερικο
χ ρου και θα προ το απλυτο γαλζιο του Αιγαου.
∑το Aquamarine a la carte εστιατριο, που βρσκεται
δπλα στην πισνα, ξεχωρζει η εγλη οντρνα
εταλλικ$ κατασκευ$ διακοσηνη ε γεωετρικ
οτβα. Η ατσφαιρα εναι κρω χαλαρωτικ$ ε
προσεγνο φωτισ και εσογειακ γεσει που
συνοδεονται απ επ νυε ετικτε κρασι ν. ∑την
indoor εκδοχ$ του, το ξλο συναντ το γυν τσιντο ε
εγλα εταλλικ φωτιστικ και ε τη γεωετρα των
κκλων να συπληρ νει τι λιτ ευθεε του χ ρου.
∑το Elea main restaurant, που βρσκεται στο ισγειο,
επικρατον οι γ$ινε αποχρ σει, η εππλωση ε την
υπογραφ$ καταξιωνων designer και τα ανυψωνα
ξλινα πατ ατα. Η κουζνα του τοληρ$, ε γεσει απ
λο τον κσο.
To Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center
διανει την 5η δεκαετα ζω$ ε πολ προσεγνε
εγκαταστσει και υψηλ εππεδο υπηρεσι ν. Οι
συνεχε ανακαινσει χουν ετατρψει αυτ το
αρχιτεκτονικ κοψοτχνηα σε να premium resort ε
φαση στην νεση και την χαλρωση των επισκεπτ ν
του.
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Walker Hotel Tribeca
Το νο Boutique Ξενοδοχε ο που σε ταξιδεει στη Βικτωριαν εποχ
τη λενα Καραγκονη

Το Walker Hotel Tribeca ε ναι να νο πολυτελ boutique
ξενοδοχε ο που νοιξε το 2019, στην ιστορικ περιοχ
Tribeca τη Να Υρκη, και στεγζεται σε να κτ ριο
που χτ στηκε το 1899, σε αναγεννησιακ στυλ.
Η ιδιοκτησ α των 10 ορφων και των 171 δω$ατ ων ανκει
στην εταιρε α φιλοξεν α Bridgeton και διαθτει ξι
ξεχωριστ α θουσε για φαγητ και ποτ.
Αρχικ, σχεδιστηκε ω εργοστσιο κου$πιο και
κορδλα απ τον αρχιτκτονα William H. Birkmire. Το
Walker Hotel Tribeca παντρεει τη ζωνταν ενργεια τη
Να Υρκη $ε το πνε$α τη διαχρονικ του Χρυσ
Εποχ, $σα απ να $ωσαϊκ, που περιλα$βνει
κλασικ στοιχε α σχεδιασ$ο, σε συνδυασ$ $ε
$οντρνα πιπλα. Το ξενοδοχε ο προσφρει πολυτελ
δω$τια εστιασ$να στη λεπτο$ρεια, κοινχρηστου
χ+ρου που αναπτσσονται $ε ενργεια, εστιατριο $ε
δυνα$ικ $αγειρικ φων και $ια βερντα $ε θα στον
- συνεχ+ $εταβαλλ$ενο - ορ ζοντα.
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WALKER HOTEL TRIBECA
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Το εκτετα νο λ πι, ε την αρχιτεκτονικ του, αποτει
φ ρο τι τ σο στην κληρονοι, σο και στην εξ λιξη
τη γειτονι - ε να γα απ εβληατικ πιπλα του
20ου αινα, κλασικ και πλοσια υφσατα, καθ και
σγχρονα φωτιστικ.
Κατ την εσοδο, στου επισκ πτε προσφ ρεται η
επιλογ εν  παραδοσιακο check-in στον κτω ροφο 
εν  πιο «κοινωνικο» check-in στο λ πι πνω,
πλαισιω νο απ να αρρινο παρ, αρρινο τζκι
και ια ζεστ βιβλιοθκη.
Χρη στο ξεχωριστ χαρακτρα τη γειτονι και τη
ιστορα τη, κθε να απ τα 171 δωτια χει ια
διαχρονικ και προοδευτικ γοητεα ε φινιρσατα
υψηλ ποι τητα. Τα ζεστ δωτια, που εναι
ενδεικτικ τη «παλι Ν α Υ ρκη», διαθ τουν
αρρινα λουτρ, ντου ψιλ βροχ, δερτινε
καθηγητικ  καρ κλε και ξλινα πατατα απ
«ψαροκ καλο».
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WALKER HOTEL TRIBECA
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Το εστιατ ριο, σχεδιασ νο απ τον Craig Shillito τη
Cycle Projects, διαθτει ια φωτειν τραπεζαρα ε
κο ψ, οντρνα αισθητικ ε ια παλτα απ αλακο
γινου τ νου και φυσικ υλικ, πω ρ αρο και
γψο.
Το Cocktail Bar, που βρσκεται δο ορ φου κτω απ το
δαφο, σε ια ανασκα νη αθουσα και θ λο, εναι
να οικεο χ"ρο που ορα ατστηκε το αρχιτεκτονικ
γραφεο John McCormick Design, το οποο βρσκεται
πσω απ αξιοση εωτα ργα φιλοξενα. Επηρεασ νο
απ την στερη βικτοριαν εποχ, το παρ κνει τον
επισκπτη να αισθνεται σαν να περπατ σε α
χρονοκψουλα τη Να Υ ρκη.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Art Deco Vs Boho
ο αντιθετικ στυλ διακσηση ε κοιν παρονοαστ τη Vintage Αισθητικ
τη Βασιλικ Πολου και τη λενα Καραγκονη

Art deco και Boho design, δυο διαφορετικ στυλ
σχεδιασο και διακσηση ε τι διε ρζε! Μπορε
ακογοντα κανε για αυτ τα δο εδη εσωτερικο
σχεδιασο και αρχιτεκτονικ, να θεωρε τι πρκειται
για δυο εντελ" αντιθετικ# αισθητικ#, υπ ρχουν,
ωστσο, πολλ κοιν στοιχεα: Το βασικτερο εναι τι οι
ρζε και των δο στυλ φτ νουν στο vintage design, εν"
χρησιοποιονται κο τια εππλωση, διακοσητικ
στοιχεα και #ργα τ#χνη, που παραπ#πουν σε
παλαιτερε εποχ# και προσδδουν ια ιστορικτητα
στον χ"ρο.
Η αφετηρα εναι κοιν, το νο που αλλ ζει εναι ο
τρπο εφαρογ του design και ο στχο, που #να
ξενοδοχεο θ#λει να επιτχει. Πολ απλ , εκκιν"ντα
απ το διο σηεο, το art deco επιλ#γει πιο απλ#
γρα# και οτβα, δηιουργ"ντα #ναν πολυτελ
χ"ρο, ρεο, ε σα στοιχεα χρει ζεται- και νο. Απ
την λλη, το boho design χρησιοποιε τα δια υλικ αλλ
διαορφ"νει #ναν πολ πιο «φορτω#νο» χ"ρο που
δηιουργε ια ζεστασι σε ποιον τον αντικρσει. Η
αυστηρτητα του πρ"του και η ελευθερα του δετερου,
ω, εναι απλ οι δο ψει του διου νοσατο.
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Art Deco Design, Hotel Raffles Europejski Warsaw

Art Deco
Η “Τχνη” τη

ιακσηση !

Η Art Deco, σντηση τη φρση arts decoratifs, εναι
να εδο design το οποο επνεται απ τη γαλλικ
τχνη και το design τη δεκαετα του 1920. Το
συγκεκρινο εδο , χαρακτηρζεται, κυρω , απ κοψ,
εταλλικ στοιχεα και φινιρσατα, γυαλ  χρ#ιο.
Το συγκεκρινο στυλ εναι ρρηκτα συνδεδενο ε την
κουλτορα και τον πολιτισ, πω συβανει ε τα
περισστερα στυλ design. ∑την προκεινη περπτωση,
ε το Art deco αναπαρσταται λη η ατσφαιρα του
20ου αι#να, απ την πολιτικ ζω, τι κοινωνικ
συνθκε , ω τι τσει και τι δε . Το συγκεκρινο
εδο design, διαφρει αρκετ απ το πιο “συγγενικ”
του, το vintage design. Το δετερο αναδεικνει, συνθω ,
floral οτβα, χαλι, σεντνια κλπ., εν# το πρ#το
χρησιοποιε περισστερο την τχνη τη γραφιστικ .
Περιληπτικ, τα χαρακτηριστικ αυτο του στυλ
περιλαβνουν κθετε και οριζντιε γρα ,
γεωετρικ σχατα, ιδιατερε λεπτορειε ,
στολισνου εσωτερικο χ#ρου , καπλε , που
εναλλσσονται ε ευθεε , και συετρα. Αυτ τα
χαρακτηριστικ, σε συνδυασ ε τι ονοχρωατικ
παλτε και τι επιρρο απ την Βιοηχανικ
Επανσταση, καθιστον αυτ το στυλ design διαχρονικ
και πντα επκαιρο.
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ART DECO VS BOHO
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Art Deco Design, Hotel Raffles Europejski Warsaw
Τα πιπλα και τα ργα τχνη σε ναν χρο, που χει
διαορφωθε ε βση το art deco, χαρακτηρζεται απ
οριζντιου ξονε, ακαννιστα και αιχηρ φινιρσατα.
Επση, κθε αντικεενο ακολουθε ια υπερβολ" στο
γεθο. Over-sized καρκλε και πολυθρνε, ρφια,
σεντνια και καναπδε. #λα παραππουν στην φιντσα
τη δεκαετα του 1920. ∑το διο "κο κ%ατο πλουν και
τα φωτιστικ. Αυτ εναι, συν"θω, κατασκευασνα απ
υλικ που προσδδουν λψη, πω πολ% καλ γυαλισνα
ταλλα. Χαρακτηριστικ παραδεγατα εναι ο χαλκ, το
χριο " ο χλυβα.
Οι τοχοι αποτελο%ν οι διοι ργα τχνη, αφο% πολλ
φορ καλ%πτονται απ ταπετσαρε ε γεωετρικ οτβα
και σχδια. ∑ε αυτ τα σχδια προστθενται επιτοχια
φωτιστικ, ια δα που α ρχεται απ το παρελθν.
Πρα απ τα εταλλικ στοιχεα, που αποτελο%ν βασικ
υλικ, κεντρικ ρλο στο Art Deco χει η ξυλεα και το
ραρο. Το ξ%λο στου εσωτερικο% χρου του Art Deco
design εναι πντα καλογυαλισνο " χει περαστε ε λκα
απ εξαιρετικ υλικ. Αντστοιχα, το ραρο προσθτει
στυλ και φιντσα στο "δη εξαιρετικ design. Προστθεται
σε εγλε επιφνειε, πω δπεδα, " ακη και τοχου,
εν ια εξαιρετικ" ιδα εναι να κατασκευαστε ε αυτ το
υλικ η reception του ξενοδοχεου. ∑ε κθε περπτωση, η
πρθεση εναι η δηιουργα ια κοψ", αλλ
«αντιστασιακ"» ατσφαιρα, που συβολζει τον πλο%το
και την πολυπλοκτητα. Μια πολ% ορφη φιλοσοφα, που
πορε να ενταχθε στο ξενοδοχειακ design και να
προσφρει στου επισκπτε την προσιτ" πολυτλεια, που
οι περισστεροι προσδοκο%ν.
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Boho Design, Hotel Lora, Minnesota

Boho Design
La Vie Boheme: Το πιο ελεθερο
στυλ design!
Το στυλ Boho εναι να απ αυτ τα στυλ που συνδυζει
διαφορετικο πολιτισο και διαφορετικο χρνου.
∑ε αυτ το εδο design, ο χρο γεζει ε υφσατα
και σχδια, βιβλα, παλι τχνε, καθρφτε, κοτια
vintage  ταξιδιωτικ “απονηονεατα”. Τα ξλινα
πιπλα εναι απαρατητα, οι τυχαε και γετε
επιφνειε εναι χαρακτηριστικ.
Το design αυτ, ωστσο, δεν εναι νο κτι
συγκεκρινο, αλλ παρουσιζονται διαφορετικ εδη.
Αναλυτικ εναι τα Moroccan Boho, Eastern european
boho, Western Boho και Modern Boho-chic. Η νη
διαφορ του αφορ την προλευση των αντικεινων
και τι ρζε του design.
Οι χροι ε boho design εναι εξοπλισνοι ε ια
χαλαρ ατσφαιρα και δνουν φαση στη φση, τα
περπλοκα σχδια και τα φωτειν χρατα πω το ωβ,
το κκκινο και το ροζ. ∑την πραγατικτητα, λα αυτ τα
στοιχεα συνδυζονται συχν, για να δηιουργσουν ια
εκλεκτικ και οναδικ αισθητικ. Το Boho chic χει να
κνει ε την ανειξη ενδιαφερντων χρωτων, ε
«πιχλιπδια», υφσατα και διφορου τπου
εππλων χωρ καα πρθεση συνδυασο 
προσκλληση σε να συγκεκρινο στυλ.
Μπορε να δει κανε ναν σγχρονο καναπ, που
διαθτει ριγ ταπετσαρα αζ ε ναν vintage βελοδινο
οθωανικ και ια φωτειν πολχρωη καρκλα. Εναι ο
συνδυασ διαφρων τπων εππλων, που κνουν του
εσωτερικο χρου του Boho να εναι τσο οναδικο.
Μια λλη εναλλακτικ για να αποκτσει ο χρο τη
ποικη ντα, που χρειζεται, εναι τα αξιλρια.
Μπορε τα πιπλα να διατηρονται σε πιο ρεου
τνου,  πιο κλασικ διαθσει, αλλ εναι πολ συχν
πρακτικ να προστθενται αξιλρια σε διαφορετικ
χρατα, υφσατα και οτβα.
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Gourmet Ice
Goes Extreme
Gourmet
Ice

Goes Extreme

ΗΗπιο
πιοπλήρης
πλήρηςσειρά
σειράμηχανών
μηχανώνπάγου
πάγουMXG
απότης
τηνSCOTSMAN
Scotsman
Η εταιρεία μας ’’Linevitaki ice’’, η οποία εξειδικεύεται τα τελευταία 21
22 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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Boho Design, Hotel Lora, Minnesota
Τα φωτιστικ ε ναι εξ σου οναδικ ε τα πιπλα, ε τα
διαφορετικ στυλ και χρατα στου λαπτρε (κυρ ω
θερ ), να δηιουργον διαφορετικ ατσφαιρα, και να
ξεφεγουν απ το κλασικ τεχνητ φω, που
χρησιοποιε ται στα ξενοδοχε α. Τα φωτιστικ
αποτελον κοσατα στου το χου, εν, πολλ
φορ, χρησιοποιονται και ιδια τεροι πολυλαιοι, που
πορον να χαρακτηριστον κ θε λλο παρ κλασικο .
Πιο απλ , αυτ το ε δο στυλ design χει απεριριστε
δυναττητε, γιατ πολ απλ δεν υπ ρχουν καννε.
Μπορε ταυτχρονα να ενσωατνει ναν κλασικ
πολυλαιο, να παραδοσιακ χαλ , κουρτ νε ε κρσια,
και ια πολυθρνα βγαλνη απ τον εσα ωνα. ∑ε αυτ
το στυλ επικρατε το το «laissez-faire», και το
αποτλεσα ε ναι οναδικ. ∑υνολικ , κ θε χρο ε
boho design ε ναι απλυτα ελεθερο και απλυτα
«προσωποποιηνο», για να απεικον ζει κ θε γοστο.
Και ια και το ανθρπινο γοστο διαφρει απ τοο σε
τοο, ττοιοι χροι αποτελον τον συνδυασ κ θε
γοστου, σο αυτ ε ναι εφικτ, κ τι που ε την πρτη
ατι , φα νεται ατα ριαστο, τσο στα στυλ σο ακα και
στι χρωατικ παλτε.
Το Bohemian στυλ ε ναι πολ δηοφιλ στο design και
την δα. Το γεγον,  λιστα, τι αντανακλ ναν
ξγνοιαστο τρπο ζω ε ελ χιστου καννε,
απεικον ζει ια γενικτερη φιλοσοφ α, που τε νουν λο
και περισστεροι νθρωποι να ακολουθον. Η σνδεση
ε την φση ε ναι πια παγκσια τ ση, που ακολουθον
οι επισκπτε παγκοσ ω, και που τα ξενοδοχε α
καλονται, να ενσωατσουν σε κ θε επειρ α, που
προσφρουν, ακα και στο design του.
*να ξενοδοχε ο, που υιοθετε το boho  bohemian design
πορε να προσελκσει την να γενι επισκεπτν και
τουριστν, διεθν. Αυτ η να γενι αποτελε ται απ
«ελεθερα πνεατα» ε ια φιλοσοφ α ζω, που δεν
υπακοει σε νρε και στερετυπα, εν αποζητ το
διαφορετικ στοιχε ο σε κ θε επειρ 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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Raffles Europejski Warsaw
Η απλυτη εφαρ ογ του art deco!

Το καλοκαρι του 2018 νοιξε το Raffles Europejski
Warsaw τι πρτε του, για να καλωσορσει να νο
κεφλαιο σε ια εξαιρετικ ιστορα 160 χρνων. Το
ξενοδοχεο βρσκεται στην καρδι τη πλη, στην
Βασιλικ Οδ, που γειτονε#ει ε τα πλακστρωτα
δρο κια τη Παλι. Μσα απ το γε το ρω α ωβ
και λευκ τη πασχαλι και τι ανθοδσ ε ροζ
παι(νιων, που πωλο#νται σε κθε γωνι του δρ ου
αυτο# τη Βαρσοβα, ξεπροβλλει το εντυπωσιακ
ξενοδοχεο Raffles Europejski Warsaw. Φρνοντα πνω
απ 160 χρνια ιστορα και κληρονο ι στην πλο#σια
πολιτιστικ brands Raffles Hotels & Resorts, αυτ η
πλρω αναπαλαιω νη πολωνικ ιδιοκτησα συνδυζει
την αισθητικ του Παρισιο# και την ιστορικτητα τη
Κωνσταντινο#πολη, καθιστ(ντα το νο ξενοδοχεο ω
τον τρτο ευρωπαϊκ προορισ , που πορε κανε να
απολα#σει την ε πειρα Raffles.
Το κτριο χρονολογεται απ το 1857 και αποτελε να
νεοαναγεννησιακ ανκτορο, που οικοδο θηκε απ τον
Enrico Marconi και φη ζεται ω Grand Dame των
ευρωπαϊκ(ν ξενοδοχεων κατ τη διρκεια του 19ου
αι(να. Αυτ το ιστορικ οικοδ η α χει αποκατασταθε
τα τελευταα τσσερα χρνια και χει ενσω ατ(σει την
δξα του παρελθντο.
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Πλοσια πολωνικ ιστορικ στοιχεα χουν ενσωατωθε
πλρω στη σγχρονη αισθητικ και δηιουργον ια
οναδικ ατσφαιρα ε art deco στυλ. Οι κοψο
εσωτερικο χ!ροι παρουσι ζουν οντρνα και σγχρονη
πολωνικ τχνη. Πρκειται για την προσεκτικ
επιεληνη συλλογ “Hotel Europejski” απ την Anda
Rottenberg, πρ!ην διευθυντ τη Zacheta National Art
Gallery. Η συλλογ ργων τχνη του ξενοδοχεου
αποτελεται απ περπου 500 ργα τχνη, που χουν
δηιουργηθε απ περισστερου απ 120 καλλιτχνε,
συπεριλαβανονου του πολωνικο πρωτοποριακο
καλλιτχνη Tadeusz Kantor, και των σηαντικτερων
εκπροσ!πων τη σγχρονη πολωνικ τχνη, πω οι
Wilhelm Sasnal, Monika Sosnowska και Turner Goshka
Macuga. Η συλλογ ργων τχνη του ξενοδοχεου και τα
δω τια γιορτ ζουν την καλλιτεχνικ ποικιλοορφα του
θνου, εν! προσπαθον να την εταλαπαδεσουν στι
επενε γενι.
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χι νο η τ χνη αλλ και η πολωνικ δεξιοτεχνα
εκπροσωπεται  σα στο ξενοδοχεο, ετε στον φωτισ,
ετε στα ξυλγλυπτα κεραδια και στα παρκ δπεδα κλπ.
Ο ορζοντα τη Βαρσοβα αποτυπ"νεται στου τοχου
του γκρζου αρρινου πνιου, ε τι ρζε του Raffles
Europejski να βρσκονται σταθερ στην Πολωνικ
κουλτο%ρα. Αυτ η ασθηση του τπου αναδεικν%εται απ
την τοποθεσα του ξενοδοχεου, στην ιστορικ Βασιλικ
Οδ, ε τη θ α απ ευρ%χωρα και κοψ δωτια στην
Παλι πλη, το Προεδρικ Μ γαρο και σε ολκληρη τη
εγαλ%τερη πλατεα τη πλη.
Τα 106 δωτια και οι σουτε εναι διακοση να κλασικ
και κοψ, ακολουθ"ντα του καννε του art deco
design, ε αυρισ να δρ%ινα πατ"ατα, ργα σ%γχρονη
Πολωνικ τ χνη, ια γωνιακ βιβλιοθκη και κοψ
αρρινα πνια ε Art Deco πινελι . Ωστσο, το
κσηα λη τη ιδιοκτησα εναι η Προεδρικ ∑ουτα,
που απλ"νεται σε ια υπ ροχη κταση 293 τετραγωνικ"ν
 τρων, εν" φιλοξενε και να πινο του 19ου αι"να, ια
υπενθ%ιση τι αυτ το δωτιο κποτε υποδεχταν
ρεσιτλ και συναυλε πινου, σε να παλαιτερο κεφλαιο
τη πλο%σια ιστορα του. Το ξενοδοχεο θα προσφ ρει,
π ρα απ το εξαιρετικ του design, και ια εγλη ποικιλα
απ αγειρικ  επιλογ . ∑χεδιασ νο απ καταξιω νου
interior designers του Ισπανικο% στο%ντιο Lázaro Rosa
Violán, το Europejski Grill, εντυπωσιακ διακοση νο ε
τοληρ  αποχρ"σει απ πλε και σπρο, θα σερβρει
σ%γχρονη πολωνικ κουζνα ε τοληρ  παραλλαγ .
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Το Long Bar, να νοα επνευσνο απ το νοα του
παρ στο Raffles Singapore, βρσκεται στην καρδι του
ξενοδοχεου και προσφρει α να επειρα κοκτιλ απ τη
αρρινη πρα του. Το Humidor, να vip σαλνι, απ τα
πιο εντυπωσιακ στην πλη, αποτελε το ιδανικ ρο για
του λτρει του πορου και του γνστε των εκλεκτν
οινοπνευατωδν ποτν, συνδυζοντα το concept ε την
ατσφαιρ του, που ολοκληρνεται απ του
δερτινου καναπδε, το χαηλ φωτισ και το τζκι,
που παραππουν σε ια λλη εποχ!. Αδιαφισβ!τητα, το
Raffles Europejski Warsaw εναι να ξενοδοχεο, που
ταξιδεει και τον πιο απαιτητικ επισκπτη σε ια λλη
εποχ!, οδηγντα τον σε πλ!ρη χαλρωση και ηρεα. Η
ατσφαιρα, που δηιουργε αυτ στυλ design, σε
συνδυασ ε την τερστια συλλογ! ργων τχνη,
φρνουν το παρελθν και το παρν πιο κοντ στο λλον
τη φιλοξενα.
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Lora Hotel, Minnesota
ταν η βιο ηχανικ αισθητικ αποκτ Boho Ταυττητα

Το Lora, να boutique ξενοδοχεο που γιορτζει τη λαϊκ
τχνη και το θο τη! Μινεστα, βρσκεται στην ιστορικ
πλη Stillwater. Το ξενοδοχεο διαθτει 40 οναδικ
δω τια σε τρει! ορφου!, καθ%! και να καφ- παρ.
Η χρω ατικ παλτα του Lora, ε βαθ πλε χρ% α,
δροσερ γκρι και πλοσια κκκινα χρ% ατα, αποτει φρο
τι ! στου! πρ%του! κατοκου! του Stillwater, που εχαν
καταγωγ απ τη Γερ ανα και τη ∑κανδιναβα.Το Lora
αναδεχθηκε απ το Architectural Digest ω! να απ τα 15
καλτερα σχεδιασ να ξενοδοχεα, που νοιξαν το
καλοκαρι του 2018.
Το 1868, το κτριο, που στεγζει σ ερα το ξενοδοχεο,
κατασκευστηκε για να στεγσει τη ζυθοποια Joseph Wolf.
Μετ απ πυρκαγι, το κατεστρα νο κτριο τη!
ζυθοποια! ξαναχτστηκε σε ια ατ οκνητη εγκατσταση την πρ%τη του εδου! στην πολιτεα - αζ ε να ζυθοποιεο
και να ξενοδοχεο. Υπ την ονο ασα Empire Brewery,
γινε να απ τα εγαλτερα ζυθοποιεα του κρτου!. Οι
θοι και η λαογραφα των αυτχθονων και εταναστ%ν του
Μεγλου Βορρ επαναδιατυπ%νονται, σω σγχρονων
ργων τχνη! στο λ πι του Lora, στα δω τια των
επισκεπτ%ν και στου! διαδρ ου!. ∑χεδιασ νο για να
τι σει την ιστορα του τπου του, και να πυροδοτ σει τη
φαντασα, το Lora εναι προσιτ αλλ και ε αναβαθ ισ νη
αισθητικ , σγχρονη ατ σφαιρα και κο ψ! γρα !, που
συ πληρ%νουν τα φυσικ πλοκ ασβεστλιθου, τα
αυθεντικ τοβλα και τα εκτεθει να ξλινα δοκρια του
πρ%ην ζυθοποιεου.
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Το Lora διαθτει 40 δω τια ε ποικιλα οναδικν
σχεδων. ντονε κκκινε πινελι τοποθετονται στο
χρο, π νω σε σκορο φντο. Τα π νια διαθτουν
 ορφα δ πεδα ε πλακ κια που ι ονται το βρ χο του
ποτα ο στι χθε του St Croix.

∑υστατα σιδερ ατο Bentley ε “Laser organizer” για δωτια ξενοδοχεων
Η Ολλανδικ! εταιρεα Bentley, πρωτοπρο στο σχεδιασ 
καινοτ ων προιντων ξενοδοχειακου εξοπλισ ο, παρουσι ζει
στου λληνε ξενοδχου τη να συ παγ! σιδερστρα
OCEAN ε LASER Organiser. Το LASER ORGANISER εναι ια
συ παγ! και βολικ! συσκευ! που εξοικονο ε χρο καθ
κρε λο το σστη α σιδερ ατο ε τρπο ασφαλ! σα
στην ντουλ πα ροχων. Για την αποφυγ! ολσθηση του
σδερου διαθτει αν γλυφη επστρωση απ πολ ανθεκτικ στη
θερ τητα καουτσοκ και πορε να συνδυαστε ε λε τι
σιδερστρε Bentley.
∑ε συνδυασ  ε τη σιδερστρα OCEAN δη ιουργεται να
τλειο, εξαιρετικ εχρηστο, ασφαλ, πρακτικ και συ παγ
σστη α σιδερ ατο για χρ!ση αποκλειστικ απ
καταλ ατα. Αποθηκεεται νετα σα στην ντουλ πα καθ
εναι ικρν διαστ σεων (συνολικ !κο 110 cm ταν κρ εται
στη ντουλ πα), ε εγ λη επιφ νεια σιδερ ατο (38X100 cm),
αντικλεπτικ! στερωση του σδερου στη σιδερστρα και
ελαφρ σδερο. Χ ρη στο εξελιγ νο σστη α διακοπ! τη
λειτουργα του το σδερο σβ!νει αυτ ατα ταν δεν
χρησι οποιεται για 30 δευτερλεπτα και ξαναν βει α σω
λι χρησι οποιηθε. Η Ολλανδικ! ποιτητα εγγυ ται την
ασφαλ!, αξιπιστη και ακρχρονη λειτουργα τη συσκευ! και
την απλυτη ικανοποηση των πελατν των ξενοδοχεων.
Περισστερε πληροφορε: www.afoisamara.gr, ΑΦΟΙ ∑ΑΜΑΡΑ
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cabare

JACOBS DOUWE EGBERTS
Λ. Κηφισιάς 44, Κτίριο Β, Μαρούσι, 151 25 | Τ: (+30) 211 1056800
www.jacobsdouweegberts.com

ΩΡΕΑΝ ∑ΥΝΡΟΜΕ∑:

683

x+5

ΕΚΟ∑ΕΙ∑ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 44, 145 61 ΚΗΦΙ∑ΙΑ
ΤΕΥΧΟ∑ 4, ΚΩΙΚΟ∑ ΠΕΡΙΟΙΚΟΥ: 21-0164

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ∑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ∑ - ΜΑΡΤΙΟ∑ 2020

ΠΕΡΙΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΗ∑ ΚΑΦΕ∑ΤΙΑ∑Η∑

www.cabare.gr/syndromites

Αποκλειστική διάθεση (εκτός Κρήτης & Δωδεκανήσων): FOODRINCO SA
Λεύκης 132, Κρυονέρι Αττικής, 145 68 | Τ: (+30) 216 4000200
www.foodrinco.gr

 στο
Τηλ. 210-6147877

cafe bar restaurant
ca / ba / re
cabare
τριηνια ο ντυπο ΠΕΡΙΟΙΚΟ
για τον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ τη ΚΑΦΕ∑ΤΙΑ∑Η∑

Για του Υπε"θυνου
του ΠΡΩΪΝΟΥ
τη ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ∑
του ΜΠΑΡ
του Ε∑ΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
στο Ξενοδοχε ο σα!
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