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Το χρώμα ή η θερμότητα του φωτισμού μετριέται σε
Kelvin. Γι’ αυτό τον λόγο, υπάρχει πάντα το γράμμα Κ
δίπλα από τον αριθμό πάνω στην συσκευασία μιας
λάμπας. Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός, π.χ.
2.700Κ, τόσο πιο θερμός θα είναι και ο φωτισμός.
Αντίστοιχα, όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός,
π.χ. 6.000Κ, τόσο πιο ψυχρό θα είναι το φως της
λάμπας. Ο θερμός φωτισμός αντιστοιχεί, πολύ απλά,
στο κίτρινο χρώμα, και τις αποχρώσεις του, ενώ ο
ψυχρός φωτισμός αντιστοιχεί στο λευκό. 

Οι γενικές κατηγορίες είναι το Θερμό φως, το
Ουδέτερο (φυσικό) και το Ψυχρό. Σε γενικές γραμμές,
δεν ταιριάζουν όλοι οι φωτισμοί σε όλους τους
χώρους. Κάθε χώρος, ανάλογα με την λειτουργία του,
χρειάζεται διαφορετικού είδους φωτισμό. 

της Έλενας Καραγκούνη   

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ποιος φωτισμός είναι κατάλληλος για κάθε χώρο του ξενοδοχείου σας;
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Σε χώρους υποδοχής του ξενοδοχείου,
όπου στόχος είναι οι επισκέπτες να
νιώσουν μια οικειότητα, ο καταλλη-
λότερος φωτισμός είναι ο Θερμός, και
συγκεκριμένα οι λαμπτήρες 2.700Κ-
3.500Κ. Με τον θερμό φωτισμό
δημιουργείται η κατάλληλη ατμόσφαιρα,
σε έναν χώρο, που πρέπει να είναι
φιλικός, και να κάνει τον επισκέπτη να
νιώθει σαν να βρίσκεται στο σπίτι του.
Ο ψυχρός φωτισμός, πιθανότατα θα
«τρόμαζε», θα απομάκρυνε τον επισκέπτη
και θα έδινε την εντύπωση ενός
ξενοδοχείου «απόμακρου». 

Ο Θερμός φωτισμός, λοιπόν, μπορεί να
ενσωματωθεί στον χώρο, με κάποιο
μεγάλο κεντρικό φωτιστικό, ο οποίος θα
συμπληρώνεται με περιμετρικά μικρότερα
φωτιστικά (πάντα με βάση το στυλ του
χώρου) και μικρές απλίκες, που θα
εστιάζουν σε κάποιον πίνακα ή άλλα
διακοσμητικά στοιχεία. Μια πολύ όμορφη
ιδέα είναι και ο κρυφός φωτισμός, με
ιδανική τοποθέτηση στη ρεσεψιόν. Κάτι
πολύ σημαντικό, που πρέπει κανείς να έχει
κατά νου όταν επιλέγει τον φωτισμό, είναι

ότι ο χώρος υποδοχής, συνήθως αποτελεί
μέρος ενός ευρύτερου χώρου, π.χ. η
reception μπορεί να ενώνεται με κάποιο
lobby, καφετέρια ή εστιατόριο εντός του
ξενοδοχείου. Αυτό σημαίνει ότι ο
φωτισμός, τουλάχιστον ως προς την
θερμότητά του, δεν πρέπει να 
είναι διαφορετικός. Ακόμα και αν κάποιος
θέλει να διαχωρίσει τμήματα του ίδιου
χώρου, οι διαφορετικού χρώματος
λαμπτήρες είναι ο λάθος τρόπος. Το μόνο
που θα καταφέρει κανείς είναι να
δημιουργήσει μια φωτορύπανση, που θα
κουράσει τα μάτια των επισκεπτών. 

Αντίστοιχα, τα δωμάτια αποτελούν και
αυτά χώροι, που πρέπει να χαλαρώνουν
τον επισκέπτη. Αυτήν την οικειότητα και
την χαλάρωση μόνο το θερμό φως μπορεί
να τη δημιουργήσει. Η διαφορά στον
φωτισμό, συγκριτικά με τους χώρους
υποδοχής, είναι ότι στα υπνοδωμάτια θα
πρέπει, ιδανικά ,να τοποθετηθούν
ροοστάτες-ντίμερ. Αυτό θα διευκολύνει
τους επισκέπτες του δωματίου, να
ρυθμίζουν την ένταση του φωτός, που
χρειάζονται ανά πάσα στιγμή. 

Πού
προτιμάται ο

Θερμός
Φωτισμός;
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Ο ουδέτερος φωτισμός από την άλλη, με
Θερμότητα λαμπτήρα από 4.000-4.500Κ
περίπου, ταιριάζει περισσότερο σε
χώρους κουζίνας, μπάνιου ή γραφείου.  
Σε αυτούς τους χώρους χρειάζεται
φυσικός φωτισμός, ώστε να μην
αλλοιώνεται το οπτικό πεδίο. Στην
κουζίνα, για παράδειγμα, του
ξενοδοχειακού εστιατορίου, ή ακόμα και
στις μικρές κουζίνες εντός του δωματίου 
-εφόσον υπάρχουν- ο φωτισμός δεν
πρέπει να είναι ούτε θερμός ούτε ψυχρός.
Είναι ο καλύτερος φωτισμός, που
ξεκουράζει το μάτι. Αντίστοιχα στο
μπάνιο, όποιος κοιτάζει τον εαυτό του
στον καθρέφτη θέλει να δει αυτό ακριβώς,
που θα αντικρίσει και στους εξωτερικούς
χώρους. Ή, αντίστοιχα, όταν εργάζεται
κάποιος, χρειάζεται αυτόν τον απαλό
-αλλά συνάμα- καλό φωτισμό, ώστε να
παραμένει ξεκούραστος (και κατ’
επέκταση πιο αποδοτικός) για περισ-
σότερη ώρα . Επομένως, σε κουζίνες,
μπάνιο, γραφεία εντός δωματίων,
συνεδριακούς χώρους κλπ. του
ξενοδοχείου, ο ιδανικός φωτισμός είναι ο
ουδέτερος-φυσικός. Ένας χώρος στον
οποίο ταιριάζει ο ψυχρός φωτισμός είναι
το γυμναστήριο, καθώς ο ψυχρός

φωτισμός συνδυάζεται με την
αποδοτικότητα. Στο γυμναστήριο, λοιπόν,
όπου οι επισκέπτες του ξενοδοχείου
θέλουν να νιώσουν ενεργητικοί, ο ψυχρός
φωτισμός -ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά
στα όρια με τον ουδέτερο- μπορεί να
δώσει αυτήν την ενέργεια. Τέλος, ο
ψυχρός φωτισμός -5.000Κ έως 6.500Κ-
αποτελεί τον, πλέον, ακατάλληλο
φωτισμό για ένα ξενοδοχείο. Ο ψυχρός
φωτισμός, δημιουργεί μια απόμακρη 
-πιο παγωμένη- αίσθηση. Είναι οξύ και
έντονο φως και διεγείρει το μάτι σε τέτοιο
σημείο, που τις περισσότερες φορές το
κουράζει. 

Ο ψυχρός φωτισμός, συνήθως, ταιριάζει
σε πιο επαγγελματικούς χώρους, όπως
καταστήματα ή αποθήκες, επομένως, η
αισθητική του δεν μπορεί εύκολα να
συνυπάρξει με τους στόχους ενός
ξενοδοχείου. Η μόνη περίπτωση να
χρησιμοποιηθεί ο ψυχρός φωτισμός σε
έναν χώρο εντός του Ξενοδοχείου, είναι
ύστερα από πολλή μελέτη του ίδιου του
χώρου και του γενικότερου concept του,
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις
απλώς συνδυάζεται και με θερμό φωτισμό
ταυτόχρονα. 

Πού
προτιμάται 
ο Ψυχρός
Φωτισμός;

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
1 2 3 4 5
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Όπως γίνεται αντιληπτό, πέρα από την θερμότητα του
φωτισμού, που επηρεάζει τη συνολική ατμόσφαιρα ενός
ξενοδοχείου, έχει σημασία και εάν ο φωτισμός είναι
κρυφός ή όχι.  Με τον όρο «κρυφός φωτισμός» εννοούμε
το είδος φωτισμού τα μέσα του οποίου δεν είναι άμεσα
ορατά στο μάτι. Τα χαρακτηριστικά του είναι η
διακριτικότητα, ο τονισμός και ο εύκολος συνδυασμός με
την κεντρική πηγή φωτός ενός δωματίου.  Ο κρυφός
φωτισμός, λοιπόν, μπορεί να μπει σε πολλά σημεία, σε
όλους τους χώρους ενός ξενοδοχείου, από τα δωμάτια
και τους διαδρόμους, μέχρι το λόμπι και το μπαρ. 

Και ο κρυφός φωτισμός πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη
θερμότητα, όπως παραπάνω, ανάλογα με τον χώρο στον
οποίο τοποθετείται. Μπορεί να τοποθετηθεί σε ιδιαίτερες
κατασκευές με γυψοσανίδες τόσο στην οροφή όσο και
σε τοίχους, σε ντουλάπες ή μπάρες-πάσο, τόσο της
reception, όσο και του μπαρ, αλλά και σε έπιπλα. 

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές γίνονται στο κάτω
μέρος των ραφιών, στο εσωτερικό βιβλιοθηκών (ώστε τα
βιβλία να φωτίζονται), στις ντουλάπες (κυρίως
εσωτερικά), στους καθρέφτες του μπάνιου και όχι μόνο.
Μια ακόμα εξαιρετική εφαρμογή είναι η τοποθέτηση led
κρυφού φωτισμού στα χερούλια της σκάλας. Συμβάλλει
τόσο στην ασφάλεια όσων την χρησιμοποιούν, όσο και
στην αισθητική του χώρου. Επίσης, εάν το ξενοδοχείο
σας διαθέτει εξαιρετικά έργα τέχνης τα οποία κοσμούν
τους τοίχους, σίγουρα θα πρέπει να τα αναδείξετε. Ο
καλύτερος τρόπος -και εδώ- είναι ο κρυφός φωτισμός
γύρω από το καλλιτεχνικό έργο, που θα κεντρίσει το
ενδιαφέρον των επισκεπτών σας. 

Συνήθως για τον κρυφό φωτισμό χρησιμοποιούνται
φωτοσωλήνες, που δεν προτιμώνται πολύ τελευταία, και
ταινίες led. Οι ταινίες led έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
ενώ είναι πολύ εύκολα προσαρμόσιμες σε διαφορετικές
ανάγκες μεγεθών. Σε καμία περίπτωση το δίλημμα  δεν
αφορά την επιλογή ανάμεσα σε κρυφό και φανερό
φωτισμό. Χρειάζονται, απαραιτήτως και τα δύο,
επομένως, το ερώτημα σχετίζεται περισσότερο με το
πού χρειάζεται ο κρυφός φωτισμός και σε τι συχνότητα.
Ο υπερβολικός κρυφός φωτισμός μπορεί να κουράσει
τον επισκέπτη, ενώ η ανυπαρξία του μπορεί να
δημιουργήσει μια φλατ εικόνα του χώρου. Σημασία έχει ο
σωστός συνδυασμός, ο οποίος προκύπτει αποκλειστικά
από τον χώρο του ξενοδοχείου. 

Κρυφός ή Φανερός
Φωτισμός;

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
1 2 3 4 5

Η εταιρία µας ήδη προσφέρει στις 
µεγαλύτερες ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις σύγχρονες και έξυπνες 
λύσεις διαφηµιστικών και εταιρικών 

δώρων. 

Πολύχρονη εµπειρία, προσωπική 
σχέση µε πελάτες, αµεσότητα στην 
παράδοση και παροχή ιδανικών 

προτάσεων για τα απαραίτητα 
αξεσουάρ, gadgets και εξατοµικευµένα 

προϊόντα, ώστε η εµπειρία των 
επισκεπτών σας να είναι αξέχαστη, είναι 

αυτά που διακρίνουν το brand µας.

Τ: 213 015 30 99 
Κ: 69 45 46 47 95
Ε: info@xerikosgifts.gr  
W: www.xerikosgifts.gr
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Ιασωνος 35 - Πειραιάς

Showroom:
∆. Μουτσοπούλου 43α, Καµίνια
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Σημαντικό είναι, επίσης, το πως πρέπει να
δημιουργούνται διαφορετικά επίπεδα φωτισμού στον
ίδιο χώρο. Το layering δεν είναι μια τάση αποκλειστικά
της ενδυμασίας. Αφορά και τον φωτισμό ενός χώρου,
καθώς πρέπει να συνδυάζει όλες τις ώρες της ημέρας
αλλά και τα διαφορετικά συναισθήματα, που επιδιώκεται
να δημιουργηθούν. Πολύ περιληπτικά, εφόσον ο στόχος
ενός ξενοδοχείου είναι να προσελκύσει του πελάτες του,
να τους ικανοποιήσει, να τους δώσει την εντύπωση πως
βρίσκονται στο σπίτι τους, να τους χαλαρώσει κλπ., ώστε

να επιλέξουν ξανά το ίδιο ξενοδοχείο, ο φωτισμός που
χρειάζεται, κυρίως, είναι ο θερμός και ο ουδέτερος ή
φυσικός. Η τοποθέτηση λαμπτήρων διαφορετικής
θερμότητας, καθώς και οι εναλλαγές κρυφού-φανερού
φωτισμού, θα πρέπει να γίνονται με προσοχή, ώστε να
μην δημιουργείται περιττή πληροφορία σε έναν ενιαίο
χώρο, η οποία περισσότερο θα κουράσει παρά θα
εντυπωσιάσει. Ο ξενοδοχειακός φωτισμός πρέπει να
είναι πολυεπίπεδος, αλλά πάντα πρέπει να επιλέγεται
ύστερα από πολλή σκέψη. Με λίγα λόγια, ο σωστός και
ολοκληρωμένος φωτισμός κάθε χώρου ενός ξενοδοχείου
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την συνολική εμπειρία
των επισκεπτών του.

Andronikos Hotel, Santorini

Τί είναι το layering στο Φωτισμό;

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
1 2 3 4 5
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Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ.: 55133  Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 44 0844, Fax: 2310 432868

email: info@klimamichaniki.gr, web: www.klimamichaniki.gr

Λ. Κηφισίας 176, Τ.Κ.: 11525 Νέο Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6711112, 210 9533173, Fax: 210 6711112

email: info@xenikakis.gr, web: www.xenikakis.gr 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Π λ ή ρ ή ς  γ κ ά μ ά  γ ι ά  ό λ ε ς  τ ι ς  ά ν ά γ κ ε ς
κ α τ ο ι κ ι ώ ν  &  μ ι κ ρ ώ ν  ή  μ ε γ ά λ ω ν  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν

Ατελείωτο Ζεστό Νερό
Συνεχής και αδιάλειπτη παροχή ζεστού νερού χρήσης, στην 
επιθυμητή θερμοκρασία, ως και 6.000 λίτρων/ώρα ανά δοχείο.

Φρέσκο & καθαρό
Το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται· ζεσταίνεται άμεσα από τον 
εναλλάκτη διέλευσης με αποτέλεσμα να παραμένει φρέσκο και 
καθαρό, χωρίς βακτηρίδια.

Ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση
Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα του εναλλάκτη διέλευσης 
(99%) η φόρτιση του δοχείου αδρανείας μπορεί να γίνει 
ακόμη και σε 1 μόνο βαθμό περισσότερο από την επιθυμητή 
θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης!

10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
Καθότι το νερό χρήσης δεν αποθηκεύεται το X-flow δεν 
διαβρώνεται, με αποτέλεσμα το προσδόκιμο καλής λειτουργίας 
του να είναι πολύ υψηλό ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες!

❱  το X-flow είναι ένα δοχείο διέλευσης φρέσκου 
νερού πολύ υψηλής αποδοτικότητας. είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί εξαιρετικά είτε συνδεθεί 
με άντλία Θερμότητας είτε με λέβητα άερίου ή 
Πετρελαίου. και φυσικά μπορεί να φορτιστεί και 
με δωρεάν ηλιακή ενέργεια από τους ηλιακούς 
συλλέκτες της Calpak!
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Με αφορμή την επικείμενη άφιξη του ομίλου
υπερπολυτελών θερέτρων ONE & ONLY στην χώρα μας
και συγκεκριμένα στο νησί της Κέας, εμείς ξεχωρίσαμε τα
ξενοδοχεία του ομίλου, που μας εντυπωσίασαν
περισσότερο με την απαράμιλλη αισθητική τους και το
εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, που τα περιβάλλει.

Συνολικά υπάρχουν 12 ONE & ONLY resorts παγκοσμίως
και αναμφίβολα όλα είναι εξαιρετικά όμορφα και
εντυπωσιακά. Ωστόσο, ξεχωρίζουν αυτά τα 4 γιατί
συνδυάζουν μοναδική αρχιτεκτονική και design με ένα
συναρπαστικό φυσικό περιβάλλον.

ONE&ONLY REETHI RAH
MALDIVES

της Ελενας Καραγκούνη

ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ



Το  ερημικό νησί -σε σχήμα χταποδιού- Reethi Rah (που
σημαίνει όμορφο νησί) στις Μαλδίβες αποτελεί, για το
θέρετρο του ομίλου ONE & ONLY, ένα μαγικό σκηνικό με
λευκή άμμο και πυκνή ζούγκλα.

Εκτός από την υπέροχη τοποθεσία, στο ερημικό νησί
αυτό που κάνει τη διαμονή τόσο ξεχωριστή στο ONE &
ONLY REETHI RAH είναι οι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις
του, που περιλαμβάνουν 12 εκπληκτικές παραλίες,
κέντρο καταδύσεων, γήπεδο τένις, αναρρίχηση, γήπεδο
ποδοσφαίρου με πιστοποίηση FIFA, καταστήματα
μπουτίκ και κέντρο για μαθήματα μαγειρικής και τέχνης. 

Η αρχιτεκτονική του θερέτρου είναι επηρεασμένη από
την αρχιτεκτονική των Μαλδίβων, της Κίνας και του
Μπαλί.

Οι υπέροχες βίλες, που έχουν σχεδιαστεί από τον Jean
Michel Gathy, διαθέτουν πισίνα υπερχείλισης. Όλες οι
βίλες έχουν θολωτή οροφή και είναι όμορφα
διακοσμημένες σε ξύλο και φυσική πέτρα με δροσερά
λευκά υφάσματα κιμωλίας, κομψά έπιπλα και βυθισμένα
λουτρά. 



Το One & Only είναι αναμφίβολα γνωστό για το
χαρτοφυλάκιο των αριστοκρατικών και εξωτικών
θέρετρων του, που συνδυάζουν την αποκλειστικότητα με
την ανεπιτήδευτη διασκέδαση. Το One & Only Κέιπ Τάουν
είναι  ένα αστικό κομψό παραθαλάσσιο θέρετρο, που
προσφέρει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο πολυτέλειας
στη Νότια Αφρική. 
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ONE&ONLY CAPE TOWN

ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Οδός Μυρρινούντος | Θέση Μερέντα | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | Τ.Θ. 4006 | 19003, Αττική | Τ: 22990 25021 | 22990 49471   

www.artificialgrass.gr | info@artificialgrass.gr 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΌΣ ΧΛΌΌΤΆΠΗΤΆΣ 
ARTIFICIAL GRASS SPECIALISTS

✓ Άριστο Αισθητικό Αποτέλεσμα  

✓ Ιδανικός για Χρήση Καθόλη τη Διάρκεια του Έτους

✓ Ελάχιστες Απαιτήσεις Συντήρησης

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  



Το ξενοδοχείο όχι μόνο υπόσχεται ένα υπέροχο βραδινό
ύπνο, αλλά και ένα εκπληκτικό γεύμα, καθώς στεγάζει το
μοναδικό εστιατόριο Nobu στην Αφρική, καθώς και ένα
εστιατόριο σε στιλ μπρασερί από τον διάσημο σεφ της
Νοτιοαφρικανικής σεφ Reuben Riffel.

Το σύγχρονο θέρετρο διαθέτει τα μεγαλύτερα
καταλύματα σε όλο το Κέιπ Τάουν, με μοντέρνο design
και αφρικανική ατμόσφαιρα στα 132 ευρύχωρα δωμάτια
και σουίτες. 
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ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Τ: 2310614144
Ε: stefanomourati@gmail.com 
W: www.stefano-mourati.com
FB: stefanomourati

6,5 χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά
Περιοχή ΤΙΤΑΝ





Οι εσωτερικοί χώροι είναι
ντυμένοι  με έντονα
χρώματα, έργα τέχνης,
σκούρο αφρικανικό ξύλο,
και πλούσιο φυσικό
φωτισμό. 

Το ξενοδοχείο διαθέτει μια
πραγματική αίσθηση
πολυτέλειας στο θέρετρο,
με εντυπωσιακά
σχεδιαστικά
χαρακτηριστικά, σύγχρονη
τέχνη, έπιπλα κατά
παραγγελία και έντονες
λεπτομέρειες.  

Όπως θα περίμενε κανείς
από ένα μεγάλο θέρετρο με
περίπου 131 δωμάτια και
σουίτες, υπάρχουν
διαφορετικές κατηγορίες
δωματίων, και μάλιστα είναι
συνολικά δέκα! Το κεντρικό
7όροφο κτίριο  φιλοξενεί
τις περισσότερες σουίτες,
ενώ η πιο απλή κατηγορία
δωματίου είναι 63 τ.μ..
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ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Redefine hospitality
outdoors





HotelDesign.gr
26

ONE&ONLY DESARU COAST MALAYSIA

Το αρχιτεκτονικό γραφείο -με έδρα τη Σιγκαπούρη- Kerry
Hill Architects σχεδίασε την πρώτη ιδιοκτησία του ομίλου
One & Only στη Μαλαισία. Το εντυπωσιακό θέρετρο
άνοιξε τις πόρτες του το Σεπτέμβριο του 2020.
Για διάφορους ιστορικούς και δομικούς λόγους, τα
θέρετρα της Μαλαισίας τείνουν να συσσωρεύονται κατά
μήκος της δυτικής ακτής, αφήνοντας την ανατολική
πλευρά σε μια εξαιρετικά παρθένα κατάσταση, πυκνή με
παρθένα τροπικά δάση και μαλακές αμμώδεις παραλίες,
μια μαγευτική τοποθεσία στην οποία σήμερα βρίσκεται το
μοναδικό One & Only θέρετρο. Σε μια έκταση 128
στρεμμάτων, το γραφείο Kerry Hill Architects σχεδίασε 45
φωτεινές σουίτες. 

ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Μαργαρίτης Συστήματα Σκίασης tel: 210 2930419, http:// www.tentes-galatsi.gr, email: d.margaritis10@gmail.com 

 

  
  

ALL SEASON OUTDOOR PROTECTION 
  

Οι πτυσσόμενης πέργκολες αλουμινίου αποτελούν την ιδανική λύση για την 
κάλυψη κάθε υπαίθριου χώρου. Με το καινοτόμο και εργονομικό σχεδιασμό 
τους μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε αρχιτεκτονικής 
εφαρμογής, προσδίδοντας στο περιβάλλον ένα διακριτικό αλλά και αισθητικά 
άψογο αποτέλεσμα. Είναι κατασκευασμένες από αλουμινίου και ατσάλι INOX με 
επένδυση τεχνολογίας PVC Black-Out 100% ώστε να εξασφαλίζουν πολυετή 
λειτουργιά και άριστη εμφάνιση. 

  

 
Smart Home Compatible: Αυτόματα συμβατό με το «έξυπνο» σπίτι, καθώς 
διατίθεται αποκλειστικά με μοτέρ SOMFY.io 

 
Σύστημα διαχείρισης υδάτων: Απομακρύνει τα όμβρια ύδατα στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

 
LED Φωτισμός: Διαθέτουν δυνατότητα αυξομείωσης έντασης και ποικιλία 
επιλογών φωτιστικών spot. 

 
Πολλαπλοί τρόποι στήριξης: Ευελιξία στην εγκατάσταση και ενσωμάτωση στο 
αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

 
Περιμετρική κάλυψη: Δυνατότητα παροχής διαφορετικών λύσεων ανάλογα με 
την ανάγκη: κάθετη σκίαση / γυάλινοι ανεμοφράκτες. 
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Ανάμεσα σε πέτρες, γραμμικές προοπτικές και ένα πυκνό
φυσικό τοπίο, ο επισκέπτης θα βρει μια οικεία διάταξη
από πέτρινες βεράντες και πισίνες, και μία σειρά από
ιδιωτικούς κήπους, που οδηγούν στην ιδιωτική παραλία
1,5 χλμ. και τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Διαθέτει κτίρια
με διπλό ύψος, με επένδυση από ξύλο, ευάερες
βεράντες, ενώ το μέρος γεμίζει θετικά με καλό chi καθώς
οι χώροι μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου είναι
θολωτοί. Το θέρετρο διαθέτει επίσης μία πισίνα
υπερχείλισης 50 μέτρων.

ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΑΠΟΛΛΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 15-17, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-4936993//6942843297

AΡΙΘΜΟ∑  Α�ΕΙΑ∑: 20Α (Π�  114/12),  �ΟΥ: Ε’ ΑΘΗΝΩΝ

E-mail: mythodia1234@gmail.com,  web: www.apollon79.4ty.gr

∑ΥΝΤΗΡΗ∑ΕΙ∑  ΚΑΥ∑ΤΗΡΩΝ  ΦΥ∑ΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  •

Η εταιρε�α �α�, δραστηριοποιε�ται στο κλ�δο των καυστ�ρων απ� το 2008 ανελλιπ�� και �χει  αναλ�βει τη
συντ�ρηση �εγ�λων κτιριακ�ν συγκροτη��των, δη�οσ�ων κτιρ�ων, σχολε�ων, νοσοκο�ε�ων και ξενοδοχε�ων,
συσσωρε�οντα� γν�ση και ε�πειρ�α που �πορο�ν να δ�σουν λ�σει� και να εγγυηθο�ν την ασφαλ� και
απρ�σκοπτη λειτουργ�α του καυστ�ρα σα�.

Ειδικ�τερα, σε �ια ξενοδοχειακ� �ον�δα φροντ�ζου�ε �ε �εθοδικ�τητα και  οργανω��νε�  παρε�β�σει�  τη
συνεχ� και ο�αλ� λειτουργ�α τη� θ�ρ�ανση� και κυρ�ω� του ζεστο� νερο� χρ�ση�. Επ�ση�, αναλα�β�νου�ε τη
σ�νταξη �λων των εγγρ�φων (φ�λλο ελ�γχου, βιβλ�ο καταγραφ��, πιστοποιητικ�  για Υπουργε�ο και Νο�αρχ�α).

Θα χαρο��ε να γνωριστο��ε και να σα� φανο��ε χρ�σι�οι.
∑τη δι�θεσ� σα� για κ�θε ερ�τηση και πληροφορ�α.

ΑΥΤΟΜΑΤΙ∑ΜΟΙ ΘΕΡΜΑΝ∑Η∑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕ∑  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗ∑Η∑  •

ΠΥΡΟ∑ΒΕ∑ΤΗΡΕ∑ - �ΙΑΤΑΞΕΙ∑  ΕΝΑΝΤΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΥ∑Η∑•

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕ∑ - BOILER - ANAKYΚΛΟΦΟΡΙΑ•

ΕΠΙΛΥ∑Η  ∑ΥΝΘΕΤΩΝ  ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΤΑ∑ΕΙ∑  ΕΦΕ�ΡΙΚΗ∑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ∑•

ΕΛΕΓΧΟ∑  ∑ΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ∑  �ΙΚΤΥΟΥ  ΦΥ∑ΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ•

ΤΟΠΟΘΕΤΗ∑Η  Α∑ΦΑΛΙ∑ΤΙΚΩΝ  �ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΡΟΥ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΦΥ∑ΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ•
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Η εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στον κλάδο των καυστήρων από το 2008 ανελλιπώς και έχει αναλάβει τη συντήρηση 
μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων, δημοσίων κτιρίων, σχολείων, νοσοκομείων και ξενοδοχείων, συσσωρεύοντας γνώση
και εμπειρία που μπορούν να δώσουν λύσεις και να εγγυηθούν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του καυστήρα σας.

• ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 15-17, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-4936993 // 6942843297
AΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 20Α (ΠΔ 114/12), ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: mythodia1234@gmail.com, web: www.apollon79.4ty.gr



The Fragrance Trendsetters

Υποδεχτείτε τους επισκέπτες σας με το μοναδικό σας άρωμα, από τo lobby και τους κοινόχρηστους 
χώρους μέχρι τα δωμάτιά τους και χαρίστε τους την πολυ-αισθητική εμπειρία που αναζητούν. 

Η εξαιρετική μυρωδιά που ταυτίζεται με την προσωπικότητα του ξενοδοχείου σας θα τους 
ακολουθήσει, ώστε να μεταφέρουν τις όμορφες και ξεχωριστές στιγμές που έζησαν 

στο ξενοδοχείο σας, στο σπίτι τους!

 hello@sankoscent.com

Sanko Brand Scent Artists

@sankoscent

Καλέστε μας 210 9912100 

Η Τέλεια
Υποδοχή!

Reed
Diffusers

Linen
Refreshers
Όλα τα υφάσματα
μυρίζουν υπερπολυτελή
καθαριότητα Hotel Luxury

Ο εύκολος και
αποτελεσματικός
24ωρος 
αρωματισμός!

(The Future is 
to Smell Great!)

www.sankoscent.com

Eau 
D’Ambiance
Έκρηξη Φρεσκάδας!

Η πιο δυνατή ανάμνηση, το Άρωμά σας!
Πώς θέλετε να σας θυμούνται;

Luxury 
Fragrances
For Modern 
Hotels 

The
Nebulizer



Η αρχιτεκτονική είναι
σαφώς μοντέρνα, αλλά έχει
και αναφορές από την
παραδοσιακή πολιτιστική
κληρονομιά των παράκτιων
χωριών της Μαλαισίας. 

Το θέρετρο μοιάζει με ένα
ιδιωτικό νησί, του οποίου οι
κάτοικοι είναι η παρθένα
φύση, οι άγριοι πιθήκοι και
42 είδη πουλιών!
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ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
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ONE&ONLY LE SAINT GERAN
MAURITIUS



ONE SOLUTION for Hotels and Marinas

www.optronics.gr

! Information Technology & Telecom

! Mechanical & Electrical Solutions

! Building Construction
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

79-81 Thessalonikis str, 183 46 Moschato, Attica
tel:+302109837121, e-mail:optronics@optronics.grMember of the Athens Stock Exchange [OPTRON]



Το πρώην ξενοδοχείο  Le Saint Geran, μετά από
ανακαίνιση εκατομμυρίων, μετατράπηκε το 2017 σε ένα
μοναδικό One & Only ακίνητο. Το ξενοδοχείο αυτό είναι
το πρώτο πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού.
Κατασκευάστηκε το 1975 και άνοιξε ξανά μετά από ολικό
μετασχηματισμό που διήρκεσε 9 μήνες. 

Η ανακαίνιση έδειξε σεβασμό στην άνω 40 χρόνων
ιστορία του και στο πιστό πελατολόγιό του, ωστόσο
έπρεπε η ατμόσφαιρα της δεκατίας του ‘70 να ανανεωθεί
και να απομακρυνθεί, φέροντας νέα πνοή στους χώρους
του ξενοδοχείου. Στο σαλόνι, μια επιλογή από πίνακες
απεικονίζει την 43χρονη ιστορία του θέρετρου.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολυτελές, μινιμαλιστικό
θέρετρο, εμπνευσμένο από το νησί (με το καταπράσινο
τροπικό περιβάλλον) στο οποίο βρίσκεται. Ο ολλανδικός
σχεδιασμός αποικιακού στιλ διατηρήθηκε, αλλά η
Νοτιοαφρικανή σχεδιάστρια Janine Mijne διαμόρφωσε
τους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους με αναφορές
στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και στα στοιχεία της
αρχιτεκτονικής του Μαυρικίου. Η νέα αρχιτεκτονική είναι
εμπνευσμένη από τα παλιά εργοστάσια ζαχαροκάλαμου
και τα σπίτια φυτειών, και ενσωματώνει στη σχεδίαση τα
φοινικόφυλλα και το Μαυριτάνικο στυλ.
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ONE & ONLY ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Νέος αέρας πνέει στο θέρετρο, φέρνοντας μια αυθεντική
αίσθηση του τόπου. Η ρεσεψιόν είναι σχεδιασμένη με
πέτρα και ξύλο και διαθέτει ψηλή οροφή, η οποία
προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στον Ινδικό Ωκεανό. Στον
τοίχο, ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης με αστερίες
γιορτάζει την ακμάζουσα θαλάσσια ζωή του Μαυρίκιου.
Τα όμορφα δάπεδα από την τραβερτίνη (είδος
ασβεστόλιθου) του νησιού και οι ασβεστωμένοι τοίχοι
οδηγούν σε μια άλλη εγκατάσταση δίπλα στη θάλασσα. 

Μέσα στα 142 ανακαινισμένα δωμάτια και σουίτες,
κυριαρχούν απαλές αποχρώσεις από ζεστό λευκό
μάρμαρο, ενώ μπλε και πράσινες πινελιές, προσδίδουν
μία χαλαρή αίσθηση νησιού. Τα δωμάτια του ισογείου
επεκτείνονται σε ιδιωτικά ξύλινα καταστρώματα, που
οδηγούν τον επισκέπτη απευθείας στη θάλασσα.

Έπιπλα κατά παραγγελία και τοπικές λιθογραφίες με τη
χλωρίδα και την πανίδα του Μαυρικίου στολίζουν τα
κομψά δωμάτια. Στη Villa One, την εξαιρετικά πολυτελή
ιδιωτική κατοικία των δύο υπνοδωματίων, ο σχεδιασμός
είναι ελαφρύς και φρέσκος, με πλούσια φυσικά υλικά
όπως μάρμαρο, μετάξι και δέρμα.
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ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Πιο αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή - Ιδανική για Ξενοδοχεία και επαγγελματίες

Τον τίτλο της «Καλύτερης μάρκας στεγνωτήρα μαλλιών
2020» κέρδισε επάξια η ελβετική εταιρεία Valera, σε ετήσια
έρευνα που διεξήγαγε το ανεξάρτητο γερμανικό
βιομηχανικό ενημερωτικό δελτίο friseur-intern προς τους
επαγγελματίες κομμωτές. Δεν είναι η πρώτη φορά που
αποσπά βραβείο ποιότητας η παγκοσμίου φήμης εταιρεία
κατασκευής στεγνωτήρων, καθώς και το 2019 πήρε το
βραβείο PLUS X Award, «Καλύτερης Εταιρείας της
χρονιάς», για τις καινοτομίες που εφαρμόζει στα προϊόντα
της. Οι στεγνωτήρες μαλλιών Valera έχουν εξαιρετικές
βαθμολογίες στις κατηγορίες ποιότητας, value for money,
εξυπηρέτησης και εγγύησης. Οι στεγνωτήρες VALERA
βρίσκονται σε εκατοντάδες χιλιάδες δωμάτια πολυτελών
ξενοδοχείων και έχουν γίνει συνώνυμο της ποιότητας και της

αξιοπιστίας και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η VALERA
γνωρίζει και ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι
ξενοδόχοι και οι πελάτες τους, για ασφάλεια, αντοχή,
περιβαλλοντική συμβατότητα, αισθητική και άνεση. Για
ασφαλή χρήση στα μπάνια η VALERA έχει πρόσφατα
σχεδιάσει και διαθέτει τους νέους επιτοίχιους στεγνωτήρες
μαλλιών VALERA PROTECT. Οι στεγνωτήρες αυτοί είναι
εξοπλισμένοι με τον εξαιρετικά ευαίσθητο
αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη διαφυγής ElectroStop (RCD)
στην επιτοίχια βάση, που μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας, που προκαλείται από οποιαδήποτε
διαρροή ρεύματος (π.χ. αν ο στεγνωτήρας έρθει τυχαία σε
επαφή με το νερό). Περισσότερες πληροφορίες:
www.afoisamara.gr, Τηλ. 2310321091

Βραβευμένοι στεγνωτήρες μαλλιών VALERA 

  

 
 

    

  
  

  

 

 

Read here the complete article of friseur-intern 49/20:

Table 2: Partnership ranking of hairdryers / Ratings Valera
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Το σημαντικό για ένα ξενοδοχείο ή/και μια
τουριστική μονάδα δεν είναι μόνο η άνεση, η
πολυτέλεια και το σέρβις. Με την πανδημία και
με τα νέα δεδομένα, ίσως το πιο σημαντικό απο
εδώ και στο εξής, είναι η μονάδα να μπορεί να
εγγυηθεί ασφάλεια έναντι βιολογικών κινδύνων
στους πελάτες της. Να μπορεί με απλά λόγια να
τους εγγυηθεί ένα υγιές περιβάλλον. Τα
ξενοδοχεία πρέπει να πάρουν όλα τα μέτρα
προστασίας κατά της πανδημίας αλλά και εν
γένει βιολογικών κινδύνων. Μια μήνυση για
έλλειψη σωστών μέτρων προστασίας από
κάποιον που νόσησε στην περίοδο των
διακοπών του, μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για
μεγάλες αποζημιώσεις. Για να προστατέψετε
και τους πελάτες σας αλλά και την επιχείρηση
σας από αυτόν το νέο κίνδυνο, χρειάζεται
γνώση και εξοπλισμός. 

Η ΑΤΛΑΣ μπορεί να μετατρέψει ένα ξενοδοχείο
ή οποιοδήποτε κτίριο, σε «απόρθητο φρούριο»
για τους βιολογικούς κινδύνους με 4
διαφορετικά είδη συσκευών:
α) με ειδικές μονάδες αποστείρωσης-
καθαρισμού αέρα για όλες τις μεγάλες
αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους, που
λειτουργούν συνεχώς και με παρουσία κόσμου
με 100% ασφάλεια και εγγυημένο αποτέλεσμα.
β) μετατρέποντας το σύστημα κλιματισμού σε
ένα γιγάντιο σύστημα αποστείρωσης με ειδικές
συσκευές σε κάθε δωμάτιο για την
αποστείρωση του αέρα.
γ) με πύλες farUVC ακτινοβολίας, που
αποστειρώνουν όχι μόνο αντικείμενα αλλά και

ανθρώπους την ώρα που απλά διέρχονται.
δ) με μονάδες χειρός, που αποστειρώνουν
επιφάνειες σε δευτερόλεπτα, για το προσωπικό
καθαρισμού.

Η ΑΤΛΑΣ είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο, που
έχει 35 μοντέλα αποστειρωτών και
χρησιμοποιεί τεχνολογία αποστείρωσης με
υψηλής ισχύος UVC ακτινοβολία και
φωτοκαταλυτικά φίλτρα μικρο-ινών. Η
φωτοκατάλυση είναι η μέθοδος αποστείρωσης,
που χρησιμοποιεί η NASA για καθαρισμό του
αέρα στους δορυφορικούς επανδρωμένους
σταθμούς και εντός των διαστημικών
λεωφορείων. Τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα σε
αντίθεση με τα κοινά φίλτρα δεν παγιδεύουν

ιούς και μικρόβια, αλλά τα αεριοποιούν γι αυτό
και είναι 100% μη τοξικά και δε θέλουν ποτέ
αλλαγή. Μάλιστα ενώ τα ισχυρότερα φίλτρα
παγιδεύουν ιούς μέχρι 300nm, τα
φωτοκαταλυτικά φίλτρα μικρο-ινών
αεριοποιούν ιούς μέχρι 10nm (πολύ
μικρότερους) και τους μετατρέπουν σε
ακίνδυνο διοξείδιο και υγρασία.

Η ΑΤΛΑΣ με ιδιοκτήτη τον Παναγιώτη Βαγενά
και με την τεχνογνωσία του ερευνητή
Θεοδώρου Καραβασίλη ο οποίος κάνει τον
σχεδιασμό, επιβλέπει την παραγωγή των
προϊόντων και υποστηρίζει τους επαγγελματίες
πελάτες απευθείας, παρέχει λύσεις πολύ
αποτελεσματικές και οικονομικές ταυτόχρονα.
Τα μοντέλα της είναι 10-15 φορές πιο
οικονομικά από αντίστοιχες συσκευές του
εξωτερικού.
Αν θέλετε να θωρακίσετε την επιχείρησή σας
από βιολογικούς κινδύνους, θα εμπιστευτείτε
κάποιον αντιπρόσωπο ή έμπορο που εισάγει και
μεταπουλάει, ή θα απευθυνθείτε κατευθείαν και
χωρίς μεσάζοντες σε έναν κατασκευαστή με
γνώση και εμπειρία?
Επισκεφτείτε τη σελίδας με τα προϊόντα:
https://pegasus-sterilizers.com/air-tunnel.html
Για να δείτε ειδικό μοντέλο για δωμάτια
ξενοδοχείων επισκεφτείτε: https://pegasus-
sterilizers.com/micro.html
Τον ίδιο τον κο Καραβασίλη θα τον βρείτε στο
τηλέφωνο 6946596490.
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της Αγγελικής Αμπελιώτη   

Στο κέντρο της κοσμοπολίτικης περιοχής Φηρά, στην
Σαντορίνη άνοιξε τις πύλες της η luxury villa “Emfasis”,
που συνδυάζει με ευφάνταστο τρόπο τα παραδοσιακά
στοιχεία του νησιού με το σύγχρονο σχεδιασμό. 

Κοινός στόχος αποτέλεσε για τους ιδιοκτήτες και την
υπεύθυνη αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Αγγελική
Αμπελιώτη, επικεφαλής του γραφείου Smart Interiors, η
δημιουργία ενός καταλύματος, που να προσφέρει άνεση,
πολυτέλεια και -το κυριότερο- να έχει στοιχεία που να το
κάνουν να διαφέρει και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. 

Το κατάλυμα εκτείνεται σε δυο ορόφους. Στον πρώτο
όροφο είναι το καθιστικό (που μπορεί εύκολα να
μεταμορφωθεί σε δεύτερο υπνοδωμάτιο και να
φιλοξενήσει δυο άτομα ακόμη), η κουζίνα και το πρώτο
λουτρό. Στον δεύτερο όροφο είναι το master
υπνοδωμάτιο με θέα το ηφαίστειο, που διαθέτει λουτρό,
καθώς και τζακούζι στο μπαλκόνι. 

EMFASIS
Τα παραδοσιακά στοιχεία του νησιού συναντούν το σύγχρονο σχεδιασμό



Το σύστημα ACO SLOT8 αποτελεί την πιο 

σύγχρονη προσέγγιση στην αποστράγγιση 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η 

διακριτική του εμφάνιση το καθιστά εξαιρετικό 

για πισίνες, χώρους ευεξίας και χώρους 

υγιεινής.

Πρόκειται για ένα μονολιθικό κανάλι 

όπου η εσχάρα σχισμής και η βάση του 

καναλιού αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα, 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ή 

γαλβανισμένο χάλυβα. Ένα από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα του εν λόγω συστήματος 

είναι το πολύ μικρό συνολικό ύψος που 

ξεκινάει από 60mm και η δυνατότητα της 

“custom made” παραγωγής του ανάλογα τις 

απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Επιπλέον, ο 

ειδικός σχεδιασμός της διατομής συμβάλει 

στην ταχύτερη ροή του νερού αλλά και στον 

αυτοκαθαρισμό του.

 n Συνολικού ύψους από 60mm

 n Εσωτερικό Πλάτος Σχισμής από 8 mm (Heel Proof)

 n Δυνατότητα κατασκευής κομματιών έως και 6.0m

 n Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 

304/AISI 316 L ή γαλβανισμένες.

 n Δυνατότητα ενσωματωμένης κλίσης.

 n Δυνατότητα πλευρικής απορροής στην επιθυμητή 

διατομή

 n Υψηλή ταχύτητα ροής νερού

 n Εύκολο στον καθαρισμό και στη συντήρηση

Πλεονεκτήματα συστήματος

www.aco.com.gr

ACO Slot 8 

Αποστράγγιση Σχισμής



Επιλέχθηκε μια χρωματική διαφοροποίηση μεταξύ των
δυο πατωμάτων. Στην τοιχοποιία κυριαρχεί το λευκό, που
λειτουργεί ως φόντο. Στον λευκό αυτόν καμβά,
προστίθεται χρώμα σε σημαντικές διακοσμητικές
εφαρμογές, καθώς επιλέχθηκαν αποχρώσεις του lime και
του ροζ, στον 1ο και στον 2ο όροφο αντίστοιχα.
Επιλέχθηκαν πλακίδια στα λουτρά, υφάσματα και
διακοσμητικά στους χώρους διημέρευσης με έντονα
μοτίβα και χρώματα, που ισορροπούν μεταξύ ηρεμίας και
ζωντάνιας, μεταξύ της αυθεντικότητας του νησιού και την
ανάγκη για σύγχρονη οπτική ματιά. 

Ακόμη, την αίσθηση της άνεσης και της πολυτέλειας,
προσδίδουν τα άνετα καθίσματα και τα λεπτεπίλεπτα
τραπέζια που επιλέχθηκαν. Τις δυνατότητες χαλάρωσης
συμπληρώνουν η ντουζιέρα στο λουτρό ορόφου, που
μετατρέπεται σε χαμάμ, η ευρύχωρη μπανιέρα με
υδρομασάζ, στο δεύτερο λουτρό, και τέλος, ιδιαίτερο
κομμάτι αποτελεί το τζακούζι υδρομασάζ στον εξωτερικό
χώρο. 

EMFASIS
1 2 3 
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Οικολογικές Πέτρες & 
Τουβλάκια Επένδυσης 

 Τ 216 0709 199 M mathios@mathios.com

mathios.com

Σκανάρετε και 
δείτε τον κατάλογο



EMFASIS
1 2 3

Από τα μεγάλα ανοίγματα όλων των χώρων εισέρχεται
φυσικό φως και προσφέρεται απρόσκοπτη θέα προς τον
οικισμό, την θάλασσα και το ηφαίστειο. 
Ωστόσο, για να περιοριστεί η διάχυση του φωτός στο
εσωτερικό, τις περιόδους με έντονη ηλιοφάνεια,
επιλέχθηκαν ηλεκτρικά είδη σκίασης σε λιτή γραμμή. 

Ο φωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
σύνθεσης κάθε χώρου με, κυρίως, κρυφούς φωτισμούς
και ορισμένα φωτιστικά σώματα σε αποχρώσεις ροζ
χρυσού, με διαφορετικές εντάσεις και ποιότητες το
καθένα, ώστε να συντελούν στη δημιουργία ενός φιλικού
και χαλαρού περιβάλλοντος.
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Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που προσφέρει μια
πραγματικά τοπική εμπειρία, με μοναδικούς χώρους που
αντικατοπτρίζουν τον τρόπο ζωής της Βαρκελώνης, με
ένα κομψό και χαρούμενο τρόπο, καθώς και φρέσκια
ατμόσφαιρα, όπως και η ίδια η πόλη.Τα Kimpton Hotels
είναι μοναδικά boutique ξενοδοχεία, με ομοιόμορφο
σχεδιασμό, προσφέροντας γνήσιες και τοπικές
εμπειρίες. Τα Kimpton Hotels θέλουν να περιγράψουν τον
εαυτό τους ως μια μάρκα που «προσφέρει πολυτέλεια»,
με τοπικά αγαπημένα εστιατόρια και μπαρ, και ένα πολύ
προσωπικό στυλ.

Στόχος του design ήταν να δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο
με μια τοπική προσέγγιση, χειροποίητα και ειδικά σχέδια,
με μοναδικούς χώρους, που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο
ζωής και την αρχιτεκτονική της Βαρκελώνης. Η
στρατηγική σχεδιασμού ήταν η δημιουργία ενός
διαλόγου μεταξύ του ξενοδοχείου και της Βαρκελώνης,
και πιο συγκεκριμένα, μιας στενής σύνδεσης με τη
γειτονιά, όπου το ακίνητο βρίσκεται.

Η Ciutat Vella, που σημαίνει Παλιά Πόλη και η οποία είναι
πράγματι το παλαιότερο μέρος στην πόλη, είναι μια
καλλιτεχνική γειτονιά με μια νέα ζωντανή ψυχή: μικροί
πεζόδρομοι, μουσεία, street art, μικρά καταστήματα,
παραδοσιακά μπαρ και καφετέριες κλπ. Η ιδέα είναι να
δημιουργηθούν διαφορετικοί και μοναδικοί χώροι μέσα
στο ξενοδοχείο, καλώντας τόσο τους επισκέπτες όσο και
τους ντόπιους να μείνουν, να απολαύσουν, να γνωρίσουν
και να συναντηθούν. 

της Βασιλικής Πούλου

VIVIDORA HOTEL
Το boutique hotel της Βαρκελώνης με το ιδιαίτερο design



Όλα αντανακλούν τον τοπικό τρόπο ζωής, καθώς είναι
διάχυτη μια κομψή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, με
απίστευτα κομψό και -ταυτόχρονα- γνήσιο τρόπο.Ο
σχεδιασμός φέρνει χειροποίητα στοιχεία, τοπικές μάρκες
και έργα τέχνης, πολύχρωμα κεραμικά μοτίβα, μαζί με
ανανεωμένες αναφορές στο ιστορικό του παρελθόν, σε
συνδυασμό με μια σύγχρονη και αυθόρμητη σχεδιαστική
προσέγγιση, που δίνει στο Vividora Hotel μια μοναδική,
ενεργητική προσωπικότητα.



VIVIDORA HOTEL
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Μία από τις προκλήσεις ήταν η οργάνωση των
κοινόχρηστων χώρων. Η στρατηγική οδηγήθηκε στο να
χρησιμοποιηθεί το ισόγειο αποκλειστικά για το μπαρ, ενώ
ο χώρος του λόμπι βρίσκεται στον ημιώροφο. Η
Βαρκελώνη, και ειδικά η Παλιά Πόλη, είναι μια πόλη
γεμάτη αντιθέσεις, που συνυπάρχουν αρμονικά.

Στα δωμάτια, στόχος ήταν να αντικατοπτριστεί ο τοπικός
τρόπος ζωής, με μια χαλαρή και απρόσκοπτη κομψή
ατμόσφαιρα. Χρώμα, θερμοκρασία και ύλη είναι τα κύρια
συστατικά του σχεδιασμού, παίζοντας ένα παιχνίδι
αντιθέσεων, όπως συμβαίνει και στην ίδια την πόλη.

Η Βαρκελώνη είναι μια πολύχρωμη πόλη. Ακόμα και αν
υπήρχαν μόνο δύο επιλογές χρωμάτων, αυτές θα ήταν,
χωρίς αμφιβολία, οι ζεστοί τόνοι της τερακότας της
αρχιτεκτονικής του και οι φρέσκοι γαλαζοπράσινοι τόνοι
της Μεσογείου.Ο χώρος του μπάνιου είναι ένας από τους
πρωταγωνιστές, καθώς συνδέεται οπτικά με το υπόλοιπο
δωμάτιο. Αυτή η στρατηγική βοηθά στο να διευρύνει τη
χωρική αίσθηση, φέρνοντας επίσης φυσικό φως στο
νιπτήρα και στο ντους, πίσω από αυτό το τζάμι.
Συνεχίζοντας με το παιχνίδι των αντιθέσεων, τα ζεστά
ξύλινα δάπεδα και οι επιφάνειες λειτουργούν ως τέλειο
αντιθετικό σημείο για τις κρύες, πετρώδεις και κομψές
επιφάνειες της περιοχής του νερού, ενώ οι μαύρες
ορθογώνιες μεταλλικές κατασκευές συμπληρώνουν τους
στρογγυλούς καθρέφτες και λαμπτήρες.
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Bui ld smart  . Bui ld different

www.pca.grpca_papgroup pca | papgroup pca papgroup

SHOWROOM IN THESSALONIKI
Industrial area of Thessaloniki bk.38
Sindos, 57022 | Greece
t: +30 2310570727
pca@papgroup.gr

SHOWROOM IN ATHENS
Solomou 13
Peristeri-Attiki, 12133 | Greece
t: +30 2105757727
athens@pca.gr



CAFE GOT: Η μεταφορά της γειτονιάς στο interior design

Ένα σημείο όπου η πόλη της Βαρκελώνης και το
ξενοδοχείο Kimpton Vividora ενώνονται: ένας ενεργός
χώρος με μια μεγάλη πρόσοψη στον δρόμο που καλεί
τους επισκέπτες και τους ντόπιους να εισέλθουν και να
αλληλεπιδράσουν. Ο χώρος του μπαρ – που βρίσκεται
στο χαμηλότερο επίπεδο του ξενοδοχείου Kimpton
Vividora– αποτελεί ένα μοναδικό μέρος της γειτονιάς,
ενεργώντας ως σύνδεση μεταξύ της πόλης και του
ξενοδοχείου.

Το Ciutat Vella, και πιο συγκεκριμένα η Γοτθική Συνοικία
και η ατμόσφαιρα του δρόμου, έγινε μια από τις κύριες
εμπνεύσεις για το σχεδιασμό, όπου μικρά στενά
δρομάκια οδηγούν σε απρόσμενες πλατείες, αυλές και σε
κτίρια κατοικιών.  Η πέτρα, το πράσινο και το νερό είναι τα
βασικά συστατικά αυτών των φρέσκων οάσεων στην πόλη
και η αρχιτεκτονική ομάδα αποφάσισε να τα
ενσωματώσει ως κύρια συστατικά στο design του μπαρ.
Ένας χώρος διπλού ύψους με καταρράκτη γυάλινων
λαμπτήρων συνδέεται με το λόμπι στο πρώτο επίπεδο,
φέρνοντας μια φρεσκάδα στο έργο. Στο κάτω επίπεδο,
ένα άνετο καθιστικό, κοντά στην πρόσοψη και ορατό από
το δρόμο, καλεί τους επισκέπτες και τους ντόπιους να
εισέλθουν και να χαλαρώσουν. Διαφορετικά και
προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια επίπλων, με έμφαση
στις τοπικές μάρκες και τους σχεδιαστές, δημιουργούν
ένα απλό και φιλόξενο περιβάλλον. 
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Πράσινα ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά πλακίδια με
γεωμετρικά σχέδια, εμπνευσμένα από την ευρεία
παράδοση της κεραμικής της Βαρκελώνης,
εφαρμόζονται σε τοίχους και διαχωριστικά, τα οποία, μαζί
με τα φυτά, φέρνουν μία πράσινη πινελιά στο χώρο. Τα
μοτίβα μεταπηδούν σε άλλες επιφάνειες, όπως τα χρυσά
διαχωριστικά και τα στοιχεία της οροφής.

Fauna Restaurant: Η παράδοση της Βαρκελώνης
ενσωματώνεται στο interior design

Ένα εστιατόριο εμπνευσμένο από το παραδοσιακό σπίτι
της Βαρκελώνης: μοτίβα, υφές κλπ. δημιουργούν ένα
πολύ ζεστό και οικιακό περιβάλλον. 

Όλα τα έργα έχουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Σε αυτό
το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το ισόγειο που έχει άμεση
επαφή με το δρόμο ήταν ιδιαίτερα μικρό, επειδή το κτίριο
είχε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Έτσι, το
εστιατόριο, ανοιχτό σε μια τοπική πελατεία, έπρεπε να
βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο του ξενοδοχείου, το
οποίο είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο στη Βαρκελώνη, όπου
οι επάνω όροφοι χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μόνο
για ιδιωτικές δραστηριότητες. Έπρεπε επομένως αυτή η
πρόκληση να μετατραπεί σε ευκαιρία: η μετάβαση σε
αυτό το εστιατόριο πρέπει να είναι σαν να πηγαίνεις στο
σπίτι ενός φίλου για βραδινό. Και αυτό έγινε το κίνητρο
δημιουργίας του έργου.
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ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ

ΕΙΔΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΙΔΗ ΜΠΟΥΦΕ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΗ HOUSEKEEPING

Εξοπλιστικές 
λύσεις

Αφοπλιστική 
εξυπηρέτηση

EQUIP HOTEL ΕΠΕ
Ηρούς & Υακινθών 25, 17456, Άλιμος
210 9920201 - 210 9920112
info@equiphotel.gr
www.equiphotel.gr



Το εστιατόριο καλωσορίζει τους πελάτες του με έντονο
τρόπο και με αναφορά σε ένα από τα χαρακτηριστικά
στοιχεία του παραδοσιακού σπιτιού της Βαρκελώνης: τα
πολύχρωμα μοτίβα δαπέδου με πλακάκια, όπου σε κάθε
δωμάτιο του σπιτιού συναντά κανείς διαφορετικό
δάπεδο. 

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, οι οροφές είναι
ζωγραφισμένες στο χέρι με γραφικά εμπνευσμένα από τα
εξαιρετικά διακοσμητικά παραδοσιακά ταβάνια,
φέρνοντας μια χειροποίητη πινελιά στο χώρο.
Οι παραδοσιακές οικιακές κουζίνες της Βαρκελώνης
εμπνέουν, επίσης, το Εστιατόριο Fauna. Χειροποίητα
μπλε κεραμικά πλακίδια, που αντιπροσωπεύουν σκηνές
της Παλιάς πόλης της Βαρκελώνης, καλωσορίζουν τους
επισκέπτες στην είσοδο, όπου βρίσκεται ο μπουφές
πρωινού.

Λειτουργώντας ως αντιθετικό σημείο, ο άλλος πόλος
δραστηριότητας του εστιατορίου είναι η ανοιχτή κουζίνα
στο πίσω μέρος, με μια ζεστή ξύλινη ατμόσφαιρα που
θυμίζει τις παραδοσιακές κουζίνες.
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CONCEPT AND INTERIOR
DESIGN: 
EL EQUIPO CREATIVO : 
Oliver Franz Schmidt + Natali
Canas del Pozo + Lucas
Echeveste Lacy

DESIGN COLLABORATORS:
Ave Bradley + Henry Reeve
Architecture & Construction
Supervision: GCA Architects



16 T. Vassou Str., Athens, tel: +30 210 36 08 247 / info@amk.gr
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Το InterContinental Shenzhen Dameisha Resort βρίσκεται
στη θεαματική ακτή της παραλίας Dameisha, στη πόλη
Shenzhen της Κίνας. Το ανώτερο φυσικό περιβάλλον, η
αρχιτεκτονική με θέα στη θάλασσα και οι εξαιρετικές
εσωτερικές εμπειρίες συνθέτουν ένα μοναδικό
ξενοδοχείο. Το έργο περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων, που κυμαίνονται από
διαμόρφωση τοπίου, αρχιτεκτονική, φωτισμό έως και
εσωτερικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας έτσι στενή
σύνδεση μεταξύ τοπίου, αρχιτεκτονικής και εσωτερικού.

Αρχιτεκτονικός Μετασχηματισμός
Ο διάλογος μεταξύ πόλης και φύσης είναι ο πνευματικός
πυρήνας του αρχιτεκτονικού μετασχηματισμού. Στόχος
ήταν να δημιουργηθεί ένα σπάνιο παραθαλάσσιο κτίριο
στην πόλη, που να καθοδηγεί τους επισκέπτες να
εισέλθουν σε ένα καθαρό περιβάλλον διαβίωσης, να
ζήσουν έναν ευχάριστο τρόπο ζωής, καθώς και να
επιστρέψουν στη φύση και στον πνευματικό κόσμο. Το
ξενοδοχείο αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτίρια σε
σχήμα L, τα οποία κατασκευάστηκαν με επιρροές από την
αμερικάνικη αρχιτεκτονική. 
Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ως ιδιωτικό κλαμπ. Οι
συνθήκες, το πλαίσιο και η ιδέα των αρχικών κτιρίων ήταν
ευνοϊκές και εξαιρετικές. Ειδικά, ο ποιοτικός σχεδιασμός
φωτισμού έκανε ολόκληρο τον χώρο διαφανή. 
Η νέα σχεδίαση δεν μεταμορφώνει τα κτίρια πολύ, αλλά
εμπλουτίζει την αρχιτεκτονική μορφή, προσθέτοντας
έναν διάδρομο πάνω από το νερό, θαλάσσιο τοπίο στην

της Έλενας Καραγκούνη

SHENZHEN RESORT
Ο διάλογος μεταξύ πόλης και φύσης είναι ο πνευματικός πυρήνας του αρχιτεκτονικού μετασχηματισμού





μπροστινή αυλή, μια εσωτερική αυλή, μια πισίνα
υπερχείλισης, γυάλινα κουτιά και ένα εστιατόριο σε
σχήμα κουτιού. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική ομάδα CCD
συνέδεσε τα δύο ανεξάρτητα κτίρια μεταξύ τους, για να
συνδέσει διαφορετικούς χώρους και να δημιουργήσει
στον επισκέπτη την αίσθηση ότι επισκέπτεται έναν κήπο.

Τοπίο κήπου
Διαφορετικά από προηγούμενα έργα μεγάλης κλίμακας
που ανέλαβε το CCD, αυτό το έργο έχει μικρή κλίμακα,
αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ ιδιαίτερο. Το ξενοδοχείο
διαθέτει μόνο 62 δωμάτια συνολικά. Ωστόσο, το τοπίο και
οι αυλές του κήπου εκτείνονται σε όλη την αρχιτεκτονική
και οι επισκέπτες μπορούν να αγκαλιάσουν το θαλάσσιο
τοπίο, τα δέντρα, τα γκαζόν και το φως της ημέρας όλη
την ώρα. "Η εμπειρία φιλοξενίας δεν ξεκινά μετά την
είσοδο στο ξενοδοχείο, αλλά πριν φτάσει ο επισκέπτης"
αναφέρει ο Joe Cheng, ιδρυτής της CCD. Το ανακλαστικό
θαλάσσιο τοπίο βρίσκεται στις δύο πλευρές, με ένα
δέντρο πάνω από την επιφάνεια του νερού. Εκτός αυτού,
η σόμπα κάνει τους επισκέπτες να αισθάνονται ζεστά,
ακόμη και όταν φτάνουν τη νύχτα. Στην πτυσσόμενη
περιοχή, ο μεγάλος θόλος από χάλκινα πάνελ και η ξύλινη
πύλη δείχνουν μεγαλοπρέπεια. Εμφανίζονται μπάλες από
βρύα, πέτρινοι τοίχοι και ένα θαλάσσιο τοπίο, που
ενσωματώνουν την εξαιρετική κομψότητα των κήπων της
νότιας Κίνας. 

SHENZHEN RESORT 
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Ο διάδρομος πάνω από το νερό καθοδηγεί τους
επισκέπτες να μπουν στο ξενοδοχείο, κάνοντάς τους να
αισθάνονται σαν να περιπλανιούνται σε έναν κήπο,
ενισχύοντας έτσι σταδιακά την εμπειρία τους.

Στοιχεία σχεδίασης
Στη σχεδίαση χρησιμοποιούνται διάφορες χωρικές
μορφές όπως διάδρομοι, στήλες, τοίχος και γυάλινα
κουτιά, χρησιμοποιούνται υλικά με φυσικές υφές όπως
χάλυβας, ξύλο, νερό, πέτρες, πλακάκια κλπ., με στόχο τη
δημιουργία μίας νέας χωρικής εμπειρίας, που
βελτιστοποιεί τη χωρική εμπειρία, η οποία διαπερνάται
από τη μορφή του νερού, το φως, τις σκιές και άλλες
λεπτομέρειες. Ο λευκός τοίχος αντανακλάται στη
δυναμική επιφάνεια του νερού και οι πράσινες οθόνες
καθώς και οι στήλες δείχνουν μια αίσθηση τάξης,
καθοδηγώντας τους επισκέπτες να εξερευνήσουν το
άγνωστο και το απροσδόκητο. Ένα γυάλινο κουτί συνδέει
τον μακρύ διάδρομο πάνω από το νερό με την μπροστινή
αυλή και το λόμπι. Το άνω κενό του διαφανούς γυάλινου
κουτιού περιβάλλεται από ξύλινες σχάρες, οι οποίες
φιλτράρουν το φως της ημέρας, εμπλουτίζοντας έτσι την
επίστρωση του χώρου και προσφέροντας ζεστές και
οικείες εμπειρίες στους επισκέπτες. 
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Lobby
Το λόμπι μοιάζει να επιπλέει στο νερό. Η ψηλοτάβανη
αίθουσα συμπληρώνεται από γαλλικά παράθυρα, τα
οποία αγκαλιάζουν τον όμορφο ουρανό, τον ωκεανό και
το υπαίθριο τοπίο, ενώ παράγουν φυσικό φως. Όλος ο
χώρος είναι γεμάτος με μια ανατολίτικη Zen ατμόσφαιρα.
Αριστοκρατικό δάπεδο με σκούρο χρώμα, ομαλές λευκές
πέτρινες κολόνες, γκρι οροφή καθώς και τοίχοι με γκρι
ξύλινη απόχρωση σχηματίζουν μια παλέτα μαύρου,
λευκού και γκρι. Οι φυσικές ξύλινες αποχρώσεις ηρεμούν
το μυαλό και το άνετο-χαλαρωτικό περιβάλλον κάνει τους
επισκέπτες να νιώθουν σαν να επέστρεψαν στο σπίτι
τους.

Εστιατόριο
Στην παραλία, το εστιατόριο ονομάζεται "The Azure", που
σημαίνει "μπλε" στα γαλλικά. Ως νέα επέκταση, το
γυάλινο κουτί βλέπει στη θάλασσα και είναι γεμάτο
ρευστότητα. Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την
οροφή στις τέσσερις πλευρές παρέχουν ρομαντικές και
απολαυστικές εμπειρίες, κάνοντας τους επισκέπτες να
αισθάνονται σαν να βρίσκονται δίπλα σε μια γαλάζια
παραλία.

Δωμάτια
Τα δωμάτια είναι όπου οι επισκέπτες χαλαρώνουν και
συνδέονται με τη φύση. Με ανεξάρτητη βεράντα ή
παράθυρα γαλλικού τύπου, τα δωμάτια προσφέρουν
ανοιχτή θέα στην απέραντη θάλασσα και το γαλήνιο τοπίο
της αυλής. Οι φυσικές ξύλινες αποχρώσεις, σε
συνδυασμό με τα άνετα έπιπλα, μεταφέρουν τον
εσωτερικό χώρο στη φύση.

Design: CCD / Cheng Chung Design 

HotelDesign.gr
58

SHENZHEN RESORT 
1 2 3 4



Η οικοδομή αλλάζει

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

ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Λύσεις Knauf για την υλοποίηση 
ενός επιτυχημένου ξενοδοχειακού έργου

Guest experience = Knauf experience

Ολοκληρωμένα συστήματα
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Η Star Team εγκατέστησε ένα νέο μοναδικό ξενοδοχείο
στη βιομηχανία φιλοξενίας του Σάο Πάολο.
Στόχος ήταν να τοποθετηθεί ένα μοναδικό ξενοδοχείο
στο Σάο Πάολο, την τόσο κοσμοπολίτικη, όσο και
μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πρόκειται για ένα
ασύγκριτο έργο, που κανείς μέχρι τώρα δεν είχε ξαναδεί.
Ένα πολεοδομικό έργο τέχνης. Μια παγκόσμια αναφορά
στα ξενοδοχεία. Εκείνοι που κλήθηκαν να ολοκληρώσουν
αυτό το ξενοδοχείο ήταν οι καλύτεροι επαγγελματίες
στους τομείς τους, αληθινοί δημιουργοί, και το
αποτέλεσμα: το Unique. 

Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων έφτασε στο Σάο Πάολο
μέσω των γραφείων του επιχειρηματία Jonas Siaulys, και
αποτελεί πλέον ένα σύμβολο της πόλης. Η εξαιρετική
φύση του Hotel Unique αρχίζει με την τοποθεσία του. Το
Unique βρίσκεται κοντά στο πάρκο Ibirapuera, στο Av.
Paulista, και περιτριγυρίζεται από κύριους δρόμους που
οδηγούν στα επιχειρηματικά και ψυχαγωγικά κέντρα του
Σάο Πάολο και στο αεροδρόμιο Congonhas.

της Έλενας Καραγκούνη

UNIQUE 
΄Ενα μοναδικό ξενοδοχείο που κανείς μέχρι τώρα δεν είχε ξαναδεί
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Το ξενοδοχείο διαθέτει 6 ορόφους και  95 δωμάτια, που
κυμαίνονται από 25 έως 330 τετραγωνικά μέτρα, το
καθένα, με ωραία θέα (στο πάρκο Ibirapuera ή στην
γεμάτη δέντρα γειτονιά Jardins). Τα πάντα -από την
πρόσοψη, που είναι καλυμμένη με παλαιωμένο χαλκό,
μέχρι και τα ιταλικά παράθυρα- απαιτούσαν μια
εξειδικευμένη τεχνική για την τοποθέτησή τους και δεν
μπορούν να συγκριθούν με αντίστοιχα.

Οι έξι όροφοι του ξενοδοχείου έχουν ένα πολύ αξιόλογο
σχέδιο: οι διάδρομοι είναι μια διαδοχή καμπυλών, οι
οποίες φωτίζονται με φυσικό φως. Στα τελευταία
δωμάτια, συνολικά 12, το καμπύλο σχήμα της
αρχιτεκτονικής επέτρεψε έναν αντίστοιχο καμπύλο χώρο,
δίνοντας μια αίσθηση άπειρου βάθους. Μια διαφορετική
και μοναδική αίσθηση για τους επισκέπτες. Τρεις
σημαντικές δραστηριότητες συμπληρώνουν το
ξενοδοχείο, λειτουργώντας σχεδόν ανεξάρτητα: το μπαρ
The Wall, στο λόμπι, το εστιατόριο Skye στο ρετιρέ και το
κέντρο εκδηλώσεων 1,200 ατόμων στο υπόγειο. Μάλιστα,
όλα έχουν ανεξάρτητες εισόδους.

UNIQUE
1 2 3 4
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UNIQUE
1 2 3 4

Ο χώρος εκδηλώσεων 1.200 ατόμων βρίσκεται στο
υπόγειο. Καλύπτοντας έκταση 2.000 τετραγωνικών
μέτρων, με ύψος 6 μέτρων, ο χώρος είναι αρκετά
ευέλικτος, ώστε να σχηματίζει διαφορετικά τμήματα με
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης: χώρο
υποδοχής, κουζίνα, αποθήκη, αποθηκευτικούς χώρους,
τουαλέτες και χώρους στάθμευσης. Το ξενοδοχείο
προσφέρει ένα αξιοσημείωτο εστιατόριο στο Σάο Πάολο:
το Skye, είναι αποτέλεσμα των ερευνών που διεξήχθησαν
σε όλο τον κόσμο, τις οποίες ανέλαβε ο γκουρμέ chef
Emmanuel Bassoleil και ο αρχιτέκτονας Joao Armentano.
Το εστιατόριο προσφέρει ένα μείγμα από τα καλύτερα
πιάτα στην παγκόσμια γαστρονομία. 
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Ο επιχειρηματίας Jonas Siaulys είχε στο μυαλό του τη
μετατροπή του χώρου των 6.000 τετραγωνικών μέτρων
σε ένα πλούσιο εμπορικό κέντρο. Διάφορες συνομιλίες
και μερικές έρευνες, οδήγησαν, τελικά, την ομάδα των
επενδυτών να συνειδητοποιήσει ότι το Σάο Πάολο δεν
χρειαζόταν άλλο εμπορικό κέντρο. Η πόλη ζητούσε ένα
ξενοδοχείο με τη δική της κουλτούρα: κοσμοπολίτικο,
υπερσύγχρονο και μοναδικό.

Η έμπνευση προήλθε από τον Ian Schrager, ιδιοκτήτη του
περίφημου Studio 54, καθώς και από τον ιδιοκτήτη των
ξενοδοχείων Mondrian, Paramount και Mercy. Ο Ruy
Ohtake, ο οποίος είχε προσκληθεί να εκπονήσει τα
αρχιτεκτονικά σχέδια για το εμπορικό κέντρο,
αποδέχτηκε με ενθουσιασμό τα σχέδια αλλαγής του
Siaulys και σύντομα ανέλαβε την πρόκληση να
δημιουργήσει το ξενοδοχείο, αντ' αυτού. 

UNIQUE
1 2 3 4
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Το unique αρχιτεκτονικό σχέδιο
είναι από τον Ruy Ohtake.
Η unique εσωτερική διακόσμηση 
είναι από τον Joao Armentano.
Το unique τοπίο δημιουργήθηκε 
από τον Gilberto Elkis.
Η unique “γλυπτική” κατασκευή 
είναι από τον Metodo Engenharia.



 Μελέτη ,σχεδιασμός ,κατασκευή και 
συντήρηση εξωτερικών περιβάλλοντων
χώρων και χώρων πρασίνου, πισίνας, 
σιντριβανιών ,υδάτινων σχημάτων.

Επικοινωνία
2410-661100 , 2310-508866, 22410-64422

sales@takoudis.com , www.takoudis.gr

 Καινοτόμες και ποιοτικές λύσεις στα 
συστήματα επεξεργασίας νερού και 
βιολογικού καθαρισμού

 Άρδευση με επεξεργασμένα απόβλητα
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Το ξενοδοχείο Haymarket ανήκει στα Firmdale Hotels και
βρίσκεται δίπλα στο διάσημο Haymarket Theatre Royal,
ενώ  περιβάλλεται από μερικά από τα καλύτερα
εστιατόρια και μπαρ του Λονδίνου. 

Στην εποχή του μίνιμαλ design, των ψυχρών χρωμάτων
και υλικών με το γυαλί και το μέταλλο στις πιο λιτές
μορφές τους να κυριαρχούν, δύο ξενοδοχεία του
Λονδίνου προβάλλουν σθεναρή αντίσταση στη «less is
more» φιλοσοφία της εποχής.

Η Kit και ο Tim Kemp έχουν οκτώ πολυτελή ξενοδοχεία
στο Λονδίνο, και καθένα από αυτά είναι υπέροχο με τον
δικό του τρόπο. Η Kit είναι βραβευμένη σχεδιάστρια
εσωτερικών χώρων, γνωστή για τους κομψούς και
έξυπνους εσωτερικούς χώρους της. Το Haymarket και το
Soho Hotel ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους
και την υπερβολή, που χαρακτηρίζει το interior design

τους.

HAYMARKET HOTEL

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ DESIGN
Μία τολμηρή αντίθεση στη μινιμαλιστική τάση της εποχής 



Το κτίριο που στεγάζει σήμερα το ξενοδοχείο, χτίστηκε
από τον αρχιτέκτονα John Nash, που σχεδίασε το
Buckingham Palace, το Royal Pavilion και την πλατεία
Trafalgar. 

Η Κιτ ανέλαβε τον πληθωρικό εσωτερικό σχεδιασμό του
ξενοδοχείου και διαμόρφωσε τα 50 δωμάτιά του.
Η Κιτ λέει ότι θέλει κάθε δωμάτιο να έχει τη δική του
προσωπικότητα και χρώμα. «Είναι σαν ένας
ζωγραφισμένος καμβάς, που έχει μια ιστορία να πει» είπε.
Ο στόχος της είναι να σε κάνει να θέλεις να
καθυστερήσεις και "να σε οδηγήσει σε μια μικρή
περιπέτεια που σε τραβάει όλο και πιο μέσα".  Είναι οι
μικρές λεπτομέρειες, που κάνουν τη διαφορά. Κομψά
μαξιλάρια κεντημένα με διακοσμητικά με χάντρες,
κεντημένες πετσέτες χεριών και μικρές πινελιές, όπως
funky κορνίζες, κάνουν τον επισκέπτη να χαμογελάσει.



ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ DESIGN
1 2 3 4

Το σύγχρονο εκλεκτικό στιλ του ξενοδοχείου Soho στο
Λονδίνο έχει σχεδιαστεί επίσης από την Kit Kemp, η οποία
είναι γνωστή για την ανάμειξη αντιθετικών στοιχείων, που
στο τέλος -με έναν απροσδόκητο τρόπο- καταλήγουν να
ταιριάζουν μεταξύ τους.
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SOHO HOTEL





Το Soho Hotel διαθέτει 96 μοναδικά σχεδιασμένα μεγάλα
υπνοδωμάτια και σουίτες, και βρίσκεται σε έναν ήσυχο
δρόμο στην καρδιά της ψυχαγωγικής γειτονιάς του
Λονδίνου. Τα δωμάτια διαθέτουν παράθυρα από το
δάπεδο μέχρι την οροφή σε στιλ αποθήκης. Τα πλούσια
χρώματα και μοτίβα του εσωτερικού, δημιουργούν μια
vintage εμφάνιση. Η διακόσμηση σε όλη την έκταση είναι
πλούσια και αποπνέει ένα joie de vivre (δηλ. χαρά της
ζωής).
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ΠΛΗΘΩΡΙΚΟ DESIGN
1 2 3 4



Βούλγαρη 56, Θεσσαλονίκη, 542 49      +30 2310 304 598      +30 2316 009 760      hello@gastechnic.gr      gastechnic.gr

NPE 24-32 Viwa 50-150

&
Λύσεις ξενοδοχείων

Ζεστού Νερού Θ έ ρ μ α ν σ η ς
υψηλών απαιτήσεων 

ErP A+

111%
ΑΠΟΔΟΣΗ

Εγκατάσταση
Εύκολη

Gas & LPG

Erp 2019 and beyond

ErP A+

107%
ΑΠΟΔΟΣΗ

Εγκατάσταση
Εύκολη

Gas & LPG

Erp 2019 and beyond
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Το ξενοδοχείο “SWEETS” χαρακτηρίζεται από ένα
ιδιαίτερα πρωτότυπο design, καθώς αποτελείται από 28
δωμάτια-σουίτες, που πριν γίνουν σουίτες ήταν 28
ανεξάρτητα σπίτια, τα οποία μάλιστα συνδέονται με
γέφυρες με την πολή του Άμστερνταμ! Η κάθε σουίτα
είναι χωρητικότητας 2 ατόμων και αποτελείται από
τελείως διαφορετικό σχεδιασμό και διακόσμηση.

της Στεφανίας Στρατή

SWEETS
Το ξενοδοχείο με τις 28 γέφυρες



J&E UMBRELLAS - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
Κεντρικά γραφεία: Ξάνθου 21Α,15451, Νέο Ψυχικό

Tηλ.: 210 67 27 271 | www.je-umbrellas.gr | sales@je-umbrellas.gr

Έκκεντρες ομπρέλες μεγάλων διαστάσεων
για εξωτερικούς χώρους

Βάση με μεταλλικό καπάκι 

107χ57χ24cm

Βάση 107χ57cm, 

που δέχεται πλάκες 

πεζοδρομίου 50χ50cm

Έκκεντρη ομπρέλα με ιστό και ακτίνες αλουμινίου

Προφίλ 92χ92mm, 8 ακτίνες προφίλ 30χ15mm 

Ιστός/Ακτίνες σε Λευκό ή Μαύρο χρώμα

Άνοιγμα με μανιβέλλα

Περιστρέφεται 360° & κλείνει στον ιστό της



Το ξενοδοχείο SWEETS είναι έργο του αρχιτεκτονικού
γραφείου Space & Matter. Η Suzanne Oxenaar και ο Otto
Nan, οι εμπνευστές της ιδέας, που δούλεψαν πάνω σε μια
ιδέα ξενοδοχείου μόνο 28 δωματίων για 7 ολόκληρα
χρόνια, δηλώνουν χαρακτηριστικά: 

“Θα είναι πολύ μικρό ξενοδοχείο, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά η ιδέα ενός ξενοδοχείου συνδεδεμένου με τόσες
διαφορετικές γειτονιές του Άμστερνταμ, που διαθέτει
κρεβάτια με μαγευτική θέα στο κανάλι, αξίζει όλη αυτή
την προσπάθεια!”

SWEETS
1 2 3 4 5 
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SWEETS
1 2 3 4 5 

Τα μικροσκοπικά μνημειώδη κτίρια του ξενοδοχείου
SWEETS φέρνουν στην επιφάνεια τη βιομηχανική
κληρονομιά της περιοχής και αντιπροσωπεύουν διάφορα
στυλ αρχιτεκτονικής: από τη Σχολή του Άμστερνταμ έως
το Μοντερνισμό. Κάθε γέφυρα λέει τη δική της ιστορία.
Το παλαιότερο σπίτι από τα 28, χτίστηκε το 1673 και το
πιο πρόσφατο χρονολογείται από το 2009. Τα 28 σπίτια
είναι διάσπαρτα σε ολόκληρο το Άμστερνταμ και κάθε
σπίτι έχει ένα εσωτερικό, που ταιριάζει με την
αρχιτεκτονική περίοδο του εξωτερικού του. 

Χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο αριθμό
τετραγωνικών μέτρων με έναν έξυπνο τρόπο, το
ξενοδοχείο SWEETS ταυτίζεται παιχνιδιάρικα με το Tiny
House Movement: Λίγα τετραγωνικά μέτρα σε έναν
αποτελεσματικά ταξινομημένο και λειτουργικό χώρο.
Έτσι, βλέπουμε κεφαλάρια κρεβατιών να συνεχίζουν και 
να μεταμόρφωνονται σε πλάτη για ξύλινα παγκάκια,
βιβλιοθήκες να αποτελούν κρυφή πόρτα για την τουαλέτα
και νιπτήρες τοποθετημένους πάνω στο κομοδίνο. Οι πιο
πρωτότυπες ιδέες διακόσμησης και επίπλωσης τίθενται
σε εφαρμογή, ώστε το μικρό να είναι τόσο λειτουργικό,
όσο και ένα σπίτι, πολλών παραπάνω τετραγωνικών!
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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 . 

Gourmet Ice  
Goes Extreme

Αττάλειας 39-41 & Θείρων, Νίκαια
Τηλ.: 210 5610711, Fax: 2105617485

email:info@scotsman-ice.gr

www.scotsman-ice.gr

Gourmet Ice
Goes Extreme

Η πιο πλήρης σειρά μηχανών πάγου από την Scotsman
22
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Η γέφυρα Amstelschutsluis καταλήγει στο συγκρότημα
"Amstelsluizen", που είναι το παλαιότερο από τα 28 σπίτια,
το οποίο χρονολογείται από το 1673 και αποτελεί εθνικό
μνημείο. Η μετατροπή του σε ξενοδοχείο έγινε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διατηρηθεί η πρώιμη
εικόνα του εξωτερικού και εσωτερικού του, με σεβασμό
στην ιστορία του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
εσωτερικού σχεδιασμού του "Amstelsluizen", το ξενοδοχείο
SWEETS και οι αρχιτέκτονές του, Space & Matter,
εμπνεύστηκαν από το ιστορικό στυλ του κτιρίου.  
Τα εσωτερικά παραθυρόφυλλα και το ντουλάπι
δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τον 17ο αιώνα, οι τοίχοι είναι
επενδεδυμένοι με λινό και τοποθετήθηκε νέα επένδυση. Για
σχεδόν έναν χρόνο, ειδικευμένοι τεχνίτες κατέβαλλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια, για να ολοκληρώσουν το έργο μέχρι
τις ελάχιστες λεπτομέρειες. Η ειδυλλιακή θέση του
Amstelschutsluis συμπληρώνεται με ένα εσωτερικό που
στοχεύει στη μέγιστη άνεση και ευκολία.  Η ενδοδαπέδια
θέρμανση είναι εγκατεστημένη κάτω από τα τυπικά
ολλανδικά πλακάκια και το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με
ντους  βροχής.  

SWEETS
1 2 3 4 5 
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Συνδυάζοντας το ιστορικό περιβάλλον, στην καρδιά του
Άμστερνταμ, το άνετο εσωτερικό και το υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης, η διανυκτέρευση στη γέφυρα
Amstelschutsluis είναι μια απαράμιλλη εμπειρία.

Το ξενοδοχείο SWEETS είναι μια πρωτότυπη εμπειρία
φιλοξενίας για όλους όσους θέλουν να ζήσουν σε ένα
ξενοδοχείο, που το λόμπι του είναι το ίδιο το
Άμστερνταμ! Τα 28 εμβληματικά σπίτια, που συνδέονται
μέσω καναλιών, υπογραμμίζουν τη σημασία του νερού
για την παλιά εμπορική πόλη, προσφέροντας μια νέα
εμπειρία, τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους
ντόπιους. 28 γέφυρες που καταλήγουν σε 28 δωμάτια
εμπνευσμένα από το υδάτινο στοιχείο, συνθέτουν αυτό
το μοναδικό ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, που πρεσβεύει
με τον πλέον μοναδικό τρόπο τη φιλοσοφία ενός
Boutique Hotel, αναδεικνύοντας τη σημασία, που έχει το
interior design στην 100% αξιοποίηση και του τελευταίου
τετραγωνικού μέτρου ενός χώρου.

SWEETS
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Είτε 1 μπουτίκ ξενοδοχείο 30 δωματίων, είτε μεγάλα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα 300 δωματίων, είναι χώροι
στους οποίους μαζεύονται πολλοί άνθρωποι. Τέτοιοι
χώροι συνάθροισης αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για
ένα σχεδιαστή εσωτερικών χώρων στη εποχή του
κορωνοϊού, καθώς πρέπει να βρει λύσεις για τις
επιφάνειες, που αποτελούν εστίες μικροβίων, κάτι που
πιθανότατα θα συνεχίσει να μας απασχολεί και μετά από
την πανδημία... 

Η μείωση αυτών των σημείων επαφής και ο περιορισμός
της έκθεσης των επισκεπτών σε μικρόβια θα είναι
πρωταρχικός τομέας εστίασης, τόσο για τους managers
των ξενοδοχείων, όσο και για τους επισκέπτες!

της Έλενας Καραγκούνη

COVID 19
Πώς η πανδημία θα διαμορφώσει το Hotel Design στο Μέλλον





Αφαίρεση και αλλαγή σημείων επαφής

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον
οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τους χώρους
τους. 

Για παράδειγμα, νέα προϊόντα όπως ψύκτες νερού με
αισθητήρες στο λόμπι ή αυτόματα  συστήματα check-in
μέσω κινητών συσκευών, καθώς και ψηφιακά κλειδιά που
δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ανοίγει την
πόρτα του ξενοδοχείου μέσω του κινητού του, παρέχουν
πρόσβαση σε ανέσεις και καλύτερες εμπειρίες πελατών,
χωρίς να εκθέτουν τους επισκέπτες ή το προσωπικό σε
μικρόβια.

Οι διάδρομοι και οι ανελκυστήρες, θα βιώσουν επίσης
εξελίξεις, όπως χειριστήρια ανελκυστήρων, που
ενεργοποιούνται με φωνή, παράδοση υπηρεσίας
δωματίου με ρομπότ, και άλλες καινοτομίες, που
βελτιστοποιούν την εμπειρία χρήστη.

Εντός των δωματίων του ξενοδοχείου, οι πιο πιθανές
αλλαγές, που θα επικεντρώνονται στην αφή,
περιλαμβάνουν τη δημιουργία εφαρμογών κινητών
τηλεφώνων, μέσω των οποίων ο κάθε επισκέπτης θα
μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό του ως ένα
πολυλειτουργικό τηλεχειριστήριο, που ελέγχει τη
θέρμανση, τον εξαερισμό και τον κλιματισμό,
μετακινώντας ακόμη και τα ρολά των παραθύρων ή
αλλάζοντας τα κανάλια της τηλεόρασης. 

COVID 19
1 2 3 
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Την εταιρία NOVA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ την γνωρίζετε ως την κορυφαία εταιρία στην Κρήτη και στη Σαντορίνη 

στον τομέα της απολύμανσης και της απεντόμωσης. Τώρα σας παρέχουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως 

αρωματισμό χώρων, υγιεινή WC, απολυμαντικά, αντισηπτικά χώρων και επαγγελματικές συσκευές χαρτιου.

Πάντα με την γνωστή ποιότητα και συνέπεια της NOVA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ για 

Ξενοδοχεία & 
Χώρους Εστίασης

Εθνικής Αντιστάσεως 68 | Ηράκλειο | Τηλ.: 2810 32 1700 | e-mail: info@apolymansi.gr

Μεσαριά Σαντορίνης, Τηλ: 22860-30144 | santorini@apolymansi.gr

www.apolimantiki.gr

Συσκευή αρωματισμού πλήρως
προγραμματιζόμενη με δυνατότητα
διαλείμματος στον προγραμματισμό.

Ανταλλακτικά 300ml, 430ml & 610ml

Συσκευές διανομής χαρτιού και ρολλά χαρτιού σε μεγάλη 
ποικιλία, κατάλληλα για επαγγελματικούς χώρους

Αυτόματες συσκευές και ανταλλακτικά για 
αντισηπτικά χεριών και κρεμοσάπουνα

www.apolimantiki.gr



Αναθεώρηση πρωτοκόλλων υγιεινής
και καθαριότητας

Το καθήκον της επαρκούς καθαριότητας, το οποίο για τα
ξενοδοχεία αποτελεί και νομική υποχρέωση με στόχο τη
διασφάλιση και την ευημερία των επισκεπτών τους, ήταν
πάντα μια σημαντική πτυχή για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. 

Ειδικά στην εποχή της πανδημίας, τα ξενοδοχεία
μεριμνούν ιδαίτερα για την καθαριότητα και ανανεώνουν
τα πρωτόκολλα υγιεινής τους, όπως την καλύτερη
εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και
καθαριότητας, την αύξηση της συχνότητας καθαρισμού
με απολυμαντικά σε όλες τις επιφάνειες αφής, τα
δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους, και την
τοποθέτηση σταθμών απολυμαντικών για χέρια σε όλους
τους χώρους του ξενοδοχείου.

Αυτή η τάση αναμένεται ότι θα επηρεάσει τα ξενοδοχεία
και μετά την πανδημία, και ότι θα εισαχθούν στην αγορά
νέες τεχνολογίες, που θα εξελίσσουν την καθαριότητα,
όπως για παράδειγμα, ρομπότ με υπεριώδη ακτινοβολία
UV, καθαριστές αέρα κλπ., καθώς και gadgets, που δεν
κάνουν άμεσα καθαριότητα, αλλά σχεδιάζονται για να
καθαρίζονται πιο γρήγορα, όπως θήκες τηλεφώνων και
οθόνες αφής κατασκευασμένες από αντιμικροβιακό
υλικό, που διευκολύνει τη γρήγορη και πλήρη
απολύμανση.
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Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έντυπο: Δωρεάν συνδρομές στο www.HotelDesign.gr/syndromites



Drawer miniBars - HiPro miniBars - proSafes  - wine cellars
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iCombi Pro. iVario Pro. 

Ξαφνικά, γίνονται 
δυνατά πολλά 
περισσότερα.
Μαζί, καλύπτουν πάνω από το 90% όλων 
των συμβατικών εφαρμογών μαγειρέματος, 
εξοικονομούν έως και 70% στο ενεργειακό 
κόστος, απαιτούν 30% λιγότερο χώρο και 
επιτρέπουν έως και 25% λιγότερη χρήση 
πρώτων υλών. Είναι πραγματικά πολύ 
περισσότερες οι επιλογές στα ξενοδοχεία.

Εγγραφείτε τώρα και 
ζήστε περισσότερα.
rational-online.com

RATIONAL Live
online

Εμπνευσμένο εκ νέου. Αναγεννημένο.


