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EDITORIAL
Προσαρμογή: το μυστικό της επιτυχίας
Η δημοφιλία της
βραχυχρόνιας μίσθωσης και
των ψηφιακών πλατφορμών
όπως η Airbnb, επιτείνουν
τον ανταγωνισμό για τα
ξενοδοχεία, τα οποία έρχονται
αντιμέτωπα με νέες συνθήκες
αγοράς και διαφορετικές
επιθυμίες πελατών. Για να
βγουν τα ξενοδοχεία
κερδισμένα στο σύγχρονο
περιβάλλον φιλοξενίας,
πρέπει να προσαρμοστούν
στις νέες συνθήκες και να
εστιάσουν στη συνολική
εμπειρία που προσφέρουν,
κάτι που μπορεί να
επιτευχθεί και μέσα από το
design του ξενοδοχείου.
Το design ενός ξενοδοχείου
δεν είναι μόνο αισθητική.
Σαφώς και ένας καλαίσθητος
χώρος είναι πιο ελκυστικός
στον επισκέπτη, ωστόσο το
ωραίο δεν είναι αρκεί.
Ο σύγχρονος επισκέπτης
είναι πιο ευαισθητοποιημένος
κοινωνικά και εκτιμά
ιδιαίτερα όταν τον ξενοδοχείο
στο οποίο διαμένει έχει
σχεδιαστεί με τρόπο
οικολογικό και με το
μικρότερο δυνατό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η αειφορία και η προστασία
των φυσικών πόρων είναι ένα
μείζον ζήτημα τα τελευταία
χρόνια στη φιλοξενία. Η φύση
έχει γίνει η νέα πολυτέλεια.
Πολλά ξενοδοχεία θα
συνεχίσουν να στρέφονται σε
περιβαλλοντικά βιώσιμες
πρακτικές και να κάνουν τη
διαμονή των πελατών όσο το
δυνατόν πιο φιλική στον
πλανήτη.
HotelDesign.gr
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Επίσης, ο σύγχρονος
επισκέπτης θα εκτιμήσει μια
επιχείρηση που βοηθά την
τοπική κοινότητα στην οποία
βρίσκεται. Με αυτό το
σκεπτικό ακόμη και
ξενοδοχεία, που ανήκουν σε
παγκόσμιους ξενοδοχειακούς
ομίλους, επιλέγουν να
συνεργάζονται με
επαγγελματίες της περιοχής,
κάτι που δεν περιορίζεται
μόνο στα υλικά των πιάτων
που σερβίρουν τα εστιατόρια
τους, αλλά επεκτείνεται και
σε περαιτέρω τοπικές
συνεργασίες. Έργα τέχνης
ντόπιων καλλιτεχνών
τοποθετούνται στους τοίχους
τους, ενώ τεχνίτες της
περιοχής αναλαμβάνουν
διάφορα στοιχεία του design,
όπως είναι η επίπλωση και τα
υφάσματα, που ντύνουν το
ξενοδοχείο.
Οι αυξανόμενες προσδοκίες
των πελατών αναγκάζουν τη
βιομηχανία της φιλοξενίας να
στραφεί σε ένα μοναδικό
σχεδιασμό, για να βελτιώσει
την εξατομικευμένη εμπειρία
πελατών. Δεν μπορεί παρά να
περιμένει κανείς ότι το
μέλλον του κλάδου της
φιλοξενίας θα είναι ακόμη
πιο πελατοκεντρικό.
Προκειμένου να παραμείνουν
ανταγωνιστικά και να
παρέχουν κορυφαίες
υπηρεσίες, είναι σημαντικό
τα ξενοδοχεία να
συνειδητοποιήσουν ότι δεν
αποτελούν απλώς μέρος του
ταξιδιού του επισκέπτη, αλλά
είναι και αυτά προορισμός.
της Έλενας Καραγκούνη

Η IF Hellas είναι η πλέον έμπειρη εταιρεία στην
κατασκευή επίπλων μεταλλικών και αλουμινίου για
κάθε χώρο μαζικής εστίασης.
Διαθέτοντας τεχνογνωσία και άριστη ποιότητα μπορεί να δώσει σχήμα
και άποψη στις ιδέες σας αποτυπώνοντας σε μέταλλο και αλουμίνιο
κάθε σκέψη που θα δώσει την ιδιαίτερη μορφή που εσείς έχετε φανταστεί
για το χώρο σας.

41 χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αυλώνα, Αττική
T: +30 22950 98701 - 2 | F: +30 22950 98704 | Email: ifhellas@gmail.com

ΞΗΡΟΣ ΑΤΜΟΣ 180°C
Απολυμαντική Δράση κατά των Ιών και των Κορωνοϊων

Η συμβολή και η απολυμαντική ισχύς του ατμού είχε ήδη
αναγνωριστεί από τον νομοθέτη (19102/2016, ΦΕΚ Β3387),
ο οποίος στο Κριτήριο 4.27 «Καθαρισμός στρωμάτων σε
ετήσια βάση» έχει θέσει ως υποχρεωτικό κριτήριο
(για τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν αστέρια)
την ύπαρξη και χρήση του ατμοκαθαριστή.
Επιπρόσθετα, η πρόσφατη υγειονομική κρίση, έχει
αφυπνίσει πέρα από τη νομοθεσία και όλους τους
εμπλεκόμενους στον τομέα του τουρισμού (ιδιοκτήτες
ξενοδοχειακών μονάδων, προσωπικό, εργαζομένους,
τουρίστες και επισκέπτες) σε σχέση με την υγεία και την
ασφάλεια των χώρων διαμονής.
Η τρέχουσα νομοθεσία με νέα υγειονομικά πρωτόκολλα
καταλυμάτων κάνει σαφή αναφορά στην απολυμαντική
δύναμη του ατμού στο κριτήριο «Η.14 - Οι υφασμάτινες
επιφάνειες (π.χ. ταπετσαρίες επίπλων) πρέπει να
καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία>70°)»,
ενώ ο ατμός ενός ισχυρού συστήματος απολύμανσης
μπορεί να απολυμάνει και πολλές άλλες επιφάνειες όπως
ξαπλώστρες, τραπέζια, καθίσματα, γραφεία, ρεσεψιόν
κ.α. (Ζ.9, ΙΒ.8, ΙΒ.10). Η πλέον επαγγελματική και υγιεινή
λύση στην πρόληψη και στην αποφυγή εξάπλωσης ιών
στον χώρο είναι τα συστήματα ξηρού, κορεσμένου
ατμού θερμοκρασίας 180°C. Τα συστήματα
απολύμανσης επαγγελματικών σειρών παρέχουν ξηρό,
κορεσμένο ατμό θερμοκρασίας 180°C, που είναι ο πιο
αποτελεσματικός στην καταπολέμηση ιών και άλλων
επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία, μικροοργανισμών
(π.χ. βακτήρια, μικρόβια, κοριοί, ψύλλοι, ψείρες, κ.α.),
με μία και μόνη εφαρμογή, εύκολα, γρήγορα, χωρίς
ιδιαίτερο κόπο. Έτσι, ο ξηρός ατμός αναδεικνύεται ως
ιδανική λύση καταπολέμησης του sars-cov-2 και των
διαφορετικών μεταλλάξεών του σε επαγγελματικούς
χώρους.

Αλλά τι είναι και πώς παράγεται ο υπέρθερμος ή
κορεσμένος ατμός;
Σε κανονικές συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης (1 atm),
ατμός παράγεται στους 100°C. Στην ουσία, όσο
μεγαλύτερη είναι η πίεση (>1 bar), σε τόσο μεγαλύτερη
θερμοκρασία γίνεται η παραγωγή του ατμού. Περαιτέρω
προσθήκη θερμότητας χωρίς αύξηση πίεσης, καθιστά
τον ατμό υπέρθερμο. Ο υπέρθερμος ατμός είναι ικανός
να εξοντώσει ενήλικους μικροοργανισμούς, τις
προνύμφες, αλλά και τα αυγά τους, προκαλώντας τους
θερμικό σοκ.

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος
ξηρού ατμού είναι:
• Δρα σε λίγα δευτερόλεπτα.
• Η διανομή δεν πραγματοποιείται σε άμεση επαφή με
επιφάνειες και δεν απαιτεί στέγνωμα με άλλα εργαλεία.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές την ημέρα
παρουσία ανθρώπων και ζώων.
• Απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες,
συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων και αντικειμένων
(ακόμη και πληκτρολόγια, πρίζες, κ.α.).
Ο ατμός ήταν, είναι, και θα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα
εργαλεία οικολογικού καθαρισμού. Ο ξηρός ατμός
παρέχει αποτελεσματική απολύμανση σε επιφάνειες και
πολυσύχναστους χώρους όπως σε χώρους αναμονής,
ρεσεψιόν και δωμάτια, χωρίς την επιβάρυνση χημικών
ουσιών και χωρίς ίχνος υγρασίας.
του Ανέστη Τσινίδη
IRON VAP
www.iron-vap.gr

HotelDesign.gr
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iron vap

συστήματα απολύμανσης
με ξηρό ατμό
Τα συστήματα απολύμανσης των επαγγελματικών σειρών CIMEX και
SANI SYSTEM της IRON VAP παρέχουν ξηρό, κορεσμένο ατμό
θερμοκρασίας 180°C, ατμός που είναι κατά 99,99%
αποτελεσματικός στην καταπολέμηση ιών και
ΚΟΡΩΝΟΪΩΝ. Αναβαθμίστε το Ξενοδοχείο σας
και προσφέρετε στους επισκέπτες σας
ασφάλεια και υψηλή υγιεινή!
IRON VAP - ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Κων/πόλεως 66 Θεσσαλονίκη Ι Τ: 2310 853030 Ι 6946124291
Ε: info@iron-vap.gr Ι www.iron-vap.gr

www.iron-vap.gr

INTERIOR DESIGN
Τα βασικά στοιχεία του εσωτερικού σχεδιασμού ενός ξενοδοχείου
του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Γιατί έχει σημασία η εσωτερική διακόσμηση του
ξενοδοχείου;

Η εσωτερική διακόσμηση του ξενοδοχείου είναι κάτι
περισσότερο από κομψές γραμμές και ακριβά έπιπλα.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο της φιλοξενίας είναι
σκληρός. Τα ξενοδοχεία προσπαθούν να συνδεθούν με
το κοινό, το οποίο είναι πιο επιλεκτικό όσον αφορά στη
διαμονή του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Είτε το
αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες, είτε όχι, επιλέγουν
ακίνητα που ταιριάζουν με την αισθητική, τη φιλοσοφία
και το lifestyle τους. Συνεπώς, ο εσωτερικός σχεδιασμός
του ξενοδοχείου είναι ζωτικής σημασίας, όταν στόχος
είναι η δημιουργία μίας θετικής εμπειρίας φιλοξενίας για
τους επισκέπτες.

Το interior design ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι
προσεκτικά διαμορφωμένο, ώστε:
1. Να προσελκύει συγκεκριμένο τύπο επισκεπτών
2. Να τονίζει τα χαρακτηριστικά και τις ανέσεις του
3. Να εμπνέει στους επισκέπτες τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων στο εσωτερικό του
4. Να προβάλει την τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει
5. Να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του brand που
εκπροσωπεί

HotelDesign.gr
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Καθώς δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός ιδανικός για όλους
είναι σημαντικό να βρείτε τι ταιριάζει με τα “θεμέλια” του
ξενοδοχείου σας.
Η εξωτερική εικόνα (κτίριο, περιβάλλων χώρος) ενός
ξενοδοχείου σίγουρα παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του
εσωτερικού (π.χ. έχει σημασία αν το κτήριο είναι ιστορικό
με αριστροκρατικά / vintage χαρακτηριστικά, ή εάν
περιβάλλεται από πλούσιο φυσικό περιβάλλον).
Ωστόσο, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό στο οποίο
πρέπει να στηριχτείτε για να βρείτε τον ιδανικό
σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του ξενοδοχείου είναι
η ταυτότητα του ξενοδοχείου. Είτε πρόκειται για
αυτόνομο boutique ξενοδοχείο, είτε για ξενοδοχείο που
ανήκει σε μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο, έχει μία
συγκεριμένη ταυτότητα, μία προσωπικότητα που πρέπει
να αντανακλάται και στη σχεδίαση. Εάν για παράδειγμα,
αυτή η ταυτότητα είναι η «πολυτέλεια», τότε και ο
σχεδιασμός πρέπει να αποτελείται από πολυτελή
στοιχεία σχεδιασμού. Με αυτό το σκεπτικό, πλούσιες
υφές -όπως το βελούδο- και πολυτελή δομικά υλικά
-όπως το μάρμαρο- ταιριάζουν σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
Η εικόνα δηλαδή αντικατοπτρίζει τις ανέσεις που
προσφέρει το ξενοδοχείο.
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχεδιασμό, πέρα
από το αν ταιριάζει με το ύφος του ξενοδοχείου, πρέπει
να σας απασχολεί και η διαχρονικότητα. Καθώς είναι μια
σημαντική δαπάνη, καλό θα ήταν τα πιο ακριβά στοιχεία
της διακόσμησης, όπως οι επενδύσεις τοίχων και τα
έπιπλα, να είναι πιο ανθεκτικά στο χρόνο και στις
εκάστοτες αισθητικές τάσεις, ενώ μικρότερες
σχεδιαστικές λεπτομέρειες [όπως τα υφάσματα στις
κουρτίνες και στα κλινοσκεπάσματα, τα φωτιστικά του
χώρου και διάφορα διακοσμητικά μικρο-αντικείμενα],
μπορούν να αλλάζουν κάθε κάποια χρόνια με βάση τις
τρέχουσες τάσεις στο design, κάνοντας έτσι λιγότερο
δαπανηρή μία μελλοντική ανακαίνιση. Με αυτόν τον
τρόπο, όταν οι τάσεις προχωρούν, με μικρές αλλαγές
μπορείτε να ανανεώσετε την εμφάνιση των δωματίων.

7 στοιχεία του Interior Design
Χώρος. Πρόκειται για την περιοχή που
σχεδιάζεται. Χωρίζεται σε θετικό (επιπλωμένο)
και αρνητικό (κενό) χώρο.
Χρώμα. Τα χρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο
στο πώς αισθάνονται οι άνθρωποι, που
βρίσκονται στο χώρο.
Υφή. Η υφή προσθέτει βάθος και μπορεί να
μεταμορφώσει εντελώς ένα χώρο, αν
χρησιμοποιηθεί σωστά. Υπάρχει σχεδόν παντού,
από τους τοίχους και τις κουρτίνες μέχρι τις
καρέκλες και τα μαξιλάρια.

Μοτίβο. Όπως και η υφή, τα μοτίβα έχουν την
ικανότητα να δημιουργούν τη συνολική
ατμόσφαιρα ενός δωματίου.
Γραμμές. Οι γραμμές λένε στους ανθρώπους
πού να κοιτάξουν και προσθέτουν μια αίσθηση
κατεύθυνσης σε ένα χώρο. Χωρίζονται σε
οριζόντιες, κάθετες και δυναμικές και
περιλαμβάνονται στα πάντα, από τα τραπέζια και
τις καρέκλες μέχρι τα παράθυρα και τις σκάλες.
Φως. Όπως και με το χρώμα, το φως —φυσικό ή
τεχνητό— βοηθά στη δημιουργία της διάθεσης
και προσφέρει στους επισκέπτες μια μετάβαση
από την ημέρα στη νύχτα.
Σχήμα. Πρόκειται για το σχήμα του χώρου
γενικότερα αλλά και του εκάστοτε αντικειμένου
που βρίσκεται στο εσωτερικό.

HOTEL DESIGN
Οι 10 +1 Ξενοδοχειακές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2022
της Έλενας Καραγκούνη

Η Covid-19 δημιούργησε την ανάγκη για διαφορετικές ξενοδοχειακές εμπειρίες. Με βάση τη νέα κανονικότητα, ο
ορισμός της φιλοξενίας έχει αποκτήσει ένα νέο νόημα, αυτό της άνεσης, της ασφάλειας και της απόδρασης.
Ποιες είναι οι βασικές τάσεις στα ξενοδοχεία που διαμορφώνουν το ξενοδοχειακό design από το 2022 και μετά;

Η νέα εποχή του κωρονοϊού έχει αλλάξει τα ταξίδια και
ιδιαίτερα το χώρο της φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο design
αναζητά συνδυασμένες λύσεις σχεδιασμού, ωστόσο είναι
σημαντικό οι σχεδιαστές να βρουν τρόπους να πληρούν
τα νέα πρότυπα υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και να
καλύπτονται οι ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη. Αυτό
απαιτεί δημιουργική σκέψη για το πώς η “διάταξη” και η
“επιφάνεια” μπορούν να συνεργαστούν, για μια βέλτιστη
εμπειρία επισκέπτη, που να διατηρεί τη φιλοξενία
πραγματικά “φιλόξενη”. Είτε πρόκειται για ένα μπουτίκ
ξενοδοχείο 30 δωματίων, είτε για μεγάλα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα 300 δωματίων, η σχεδίαση των
εσωτερικών χώρων -ιδίως στη εποχή του κορωνοϊούαποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για ένα σχεδιαστή!
Ακολουθούν 11 Τάσεις που αναμένονται να
κυριαρχήσουν στο Ξενοδοχειακό Design του 2022.

FACTORY Pentagion & Tritonos Str. FACTORY SHOWROOM 8, Palaska Str.
Skaramangas 12462 | Athens | Greece | T. +30 210 5577445 | +30 210 5570430 | F. +30 210 5579878 | info@mpillumination.com
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το 2022 αναμένεται να δούμε μια ώθηση προς τους
εσωτερικούς χώρους που «ανοίγουν» προς τα έξω,
δηλαδή στους υπαίθριους χώρους. Πολλοί interior
designers δηλώνουν ότι οι μάρκες φιλοξενίας θα πρέπει
να επικεντρωθούν λιγότερο στην εσωτερική τους εικόνα
και περισσότερο στους εξωτερικούς χώρους. Αυτό,
συμβαίνει λόγω των πολλαπλών lockdown, όπου οι
επισκέπτες επιζητούν σε μεγάλο βαθμό το φως του ήλιου,
τον καθαρό αέρα και τη φύση, και ειδικά όσοι είχαν
απομονωθεί σε μεγάλες πόλεις.
Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις και οι εκδηλώσεις
προτιμώνται σε συνεδριακούς χώρους πολλαπλών
χρήσεων που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού περιβάλλοντος.
Αυτή είναι μια ακόμη τάση που πρέπει να προσέξουν οι
αρχιτέκτονες ξενοδοχείων, καθώς αναμένεται ότι ο
σχεδιασμός ξενοδοχείων στο μέλλον θα απαιτεί πολύ
μεγαλύτερη προσοχή στη ροή εσωτερικού / εξωτερικού
χώρου.
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ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ
Η πανδημία και το φαινόμενο της τηλεργασίας
πυροδότησε νέες ανάγκες για ένα design πιο «σπιτικό». Τα
γραφεία, ενός ξενοδοχειακού δωματίου ή οι χώροι
εργασίας δεν πρέπει πλέον να υποβιβάζονται στο πίσω
μέρος των χώρων με μικρή ή καθόλου πρόσβαση στο
φυσικό φως. Αντίθετα, οι επισκέπτες θέλουν αυτοί οι χώροι
να συνδέονται με χώρους ανοιχτούς και να λειτουργούν ως
ολοκληρωμένα γραφεία ή ευέλικτοι χώροι. Η εργασία από
το σπίτι οδηγεί στον σχεδιασμό ενός νέου είδους
δωματίων με περισσότερες οικιακές ανέσεις. Πολύ απλά,
δημιουργείται ένα νέο ξενοδοχειακό μοντέλο, πιο ευέλικτο
και ελκυστικό.
Ο κλάδος της φιλοξενίας βρίσκεται σε προνομιακή θέση
για να ανταποκριθεί σε αυτήν την αυξανόμενη ανάγκη. Οι
εγκαταστάσεις υπάρχουν ήδη και οι ξενοδόχοι μπορούν να
δημιουργήσουν χώρους εργασίας/μελέτης, να παρέχουν
πρόσβαση σε εκτυπωτές και σαρωτές, Internet υψηλής
ταχύτητας, φαγητό και ποτό, ακόμη και εγκαταστάσεις
γυμναστικής. Επίσης, η βιομηχανία διαθέτει και το
κατάλληλο προσωπικό. Διαθέτει εκπαιδευμένους
επαγγελματίες φιλοξενίας, έτοιμους να βοηθήσουν (από
ασφαλή απόσταση) και να προσφέρουν ένα φιλόξενο
περιβάλλον. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικό για γονείς με παιδιά που κάνουν εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Πολλά ξενοδοχεία και θέρετρα καλύπτουν
ήδη τις συγκεκριμένες ανάγκες των οικογενειών, με
παιδικά κλαμπ ή άλλες μορφές καθημερινής φροντίδας
παιδιών.
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ΟΣΕΧΩΣ
ΠΡ
ΒΙ.ΠΕ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 13
ΟΔΟΣ Ι, ΝΕΑ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ
ΠΑΓΩΤΟ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ | FAST FOOD | ΠΙΤΣΑ | COOK & CHILL
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | ΛΑΝΤΖΑ | ΣΝΑΚ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΖΕΣΤΗ ΓΩΝΙΑ | ΜΠΟΥΦΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΣΑΣ

ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 37, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΗΛ. 2105243014 | WWW.DOMESTICA.GR
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Το καθήκον της επαρκούς καθαριότητας, το οποίο για τα
ξενοδοχεία αποτελεί και νομική υποχρέωση, με στόχο την
ασφάλεια των επισκεπτών, πάντα ήταν (και θα είναι) 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. Δίνεται ακόμα μεγαλύτερη
σημασία στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα
υγιεινής και καθαριότητας, ενώ έχει αυξηθεί η συχνότητα
καθαρισμού με απολυμαντικά σε όλες τις επιφάνειες
αφής, στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
Ταυτόχρονα, τοποθετούνται σταθμοί απολυμαντικών για
χέρια σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.
Ο περιορισμός της έκθεσης των επισκεπτών σε μικρόβια
θα είναι πρωταρχικός τομέας εστίασης, τόσο για τους
managers των ξενοδοχείων, όσο και για τους επισκέπτες.
Αυτή η τάση μάλιστα αναμένεται ότι θα επηρεάσει τα
ξενοδοχεία και μετά την πανδημία. Συνεπώς,
περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό τα ξενοδοχεία να
κάνουν ενδελεχή έρευνα αγοράς επαγγελματικών
καθαριστικών, ώστε να βρουν εκείνα που καλύπτουν τις
ανάγκες της επιχείρησης, τόσο ως προς την
αποδοτικότητα, όσο και ως προς τις σύγχρονες
απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής.
από τη διεύθυνση του Εργοστασίου
Απορρυπαντικών LAVSTAR
www.lavstar.com
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες, το μέλλον των
ξενοδοχείων και του σχεδιασμού των ξενοδοχείων έχει να
κάνει με «πολυλειτουργικούς χώρους». Εκτός από τον
επανασχεδιασμό περιοχών με γνώμονα την ανέπαφη
τεχνολογία, οι σχεδιαστές ξενοδοχείων λένε ότι η νέα
προτεραιότητα είναι η δημιουργία ευέλικτων χώρων
πολλαπλών χρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες
μπορούν να περιμένουν χώρους σχεδιασμένους έτσι
ώστε να εξελίσσονται με βάση τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες πραγματικότητες της δημόσιας υγείας,
ενώ ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες και
προτιμήσεις.
Για παράδειγμα, οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να
σχεδιαστούν έτσι ώστε να αποτρέπουν τα σημεία
συμφόρησης και να ελαχιστοποιούν την επαφή, αλλά
ταυτόχρονα να δίνουν στους επισκέπτες άφθονο χώρο
για να μετακινούνται άνετα.
Πολύ απλά, φανταστείτε ένα ευέλικτο λόμπι ξενοδοχείου
με ελαφριά, κινητά έπιπλα, που αναδιαμορφώνονται
εύκολα με βάση τις ανάγκες των επισκεπτών. Δεδομένου,
πάντως, ότι η κατασκευή και η ανακαίνιση ενός
ξενοδοχείου απαιτεί χρόνο, η ευελιξία είναι μια από τις
πιο σημαντικές τάσεις, που απασχολούν αυτή τη στιγμή
τους σχεδιαστές ξενοδοχείων.
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Εργοστάσιο: Σωματάς Ρεθύμνου, 74100, Τηλ.: 28310 41416 Fax: 28310 41066
Έκθεση Α’: Θεοτοκοπούλου & Πορτάλιου 13, 74100, Ρέθυμνο, Τηλ.: 28310 22412 & 26902, Fax: 28310 50262
Κατάστημα Αθηνών: Λεωφ. Βουλιαγμένης 44-46, 16673, Βούλα, Τηλ. / Fax: 210 6021516 & 8955785

info@biotza.gr
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Πολλές ξενοδοχειακές εταιρείες κατέβαλλαν ήδη
προσπάθειες για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα,
πριν ακόμα εμφανιστεί η πανδημία. Οι αρχιτέκτονες,
μάλιστα, προβλέπουν με αισιοδοξία, ότι ο σχεδιασμός
της φιλοξενίας γίνεται επιτέλους πιο περιβαλλοντικός.
Οι νεότερες γενιές εκτιμούν όλο και περισσότερο τη
βιωσιμότητα, υποστηρίζοντας ανοιχτά επωνυμίες και
εταιρείες που ακολουθούν το παράδειγμά τους. Πλέον,
με τον όρο της βιωσιμότητας η ξενοδοχειακή εμπειρία
μεταλλάσσεται, γεγονός που αφορά και το ξενοδοχειακό
design.
Τι σκέφτονται, λοιπόν, οι επισκέπτες όταν ακούν την λέξη
«πολυτέλεια»; Ποια υλικά έρχονται στο νου τους;
Για τους Millennials και τη Gen Z, η πολυτέλεια αφορά
λιγότερο τους επιχρυσωμένους πολυελαίους και
περισσότερο τις εμπειρίες, τον ελεύθερο χρόνο, την
κοινότητα, την ασφάλεια και την αυτο-βελτίωση. Οι
ξενοδόχοι που θέλουν να προσελκύσουν την επόμενη
γενιά ταξιδιωτών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα
στη βιωσιμότητα τώρα.
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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!
Πλήρής γκάμά γιά όλες τις άνάγκες
κατοικιών & μικρών ή μεγάλων Ξενοδοχείων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

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

Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ.: 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 44 0844, Fax: 2310 432868
email: info@klimamichaniki.gr, web: www.klimamichaniki.gr
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ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΕΠΙΠΛΑ
Καθώς η βιωσιμότητα παραμένει στην πρώτη γραμμή του
μυαλού όλων, τα τοπικά υλικά για φινιρίσματα και έπιπλα
θα γίνουν προτεραιότητα. Αυτή η τάση δεν εστιάζει μόνο
στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά και στην
αυθεντική και ουσιαστική ενσωμάτωση του περιβάλλοντα
χώρου του ξενοδοχείου.
Ένα υλικό, που έρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή αυτήν
την αισθητική, είναι το ανοιχτόχρωμο ξύλο. Το
ανοιχτόχρωμο ξύλο επιστρέφει και εμφανίζεται σε όλα τα
σημεία που μπορεί να ενσωματωθεί. Τοποθετείται από το
δάπεδο έως τα έπιπλα και τις πιο κλασικές εφαρμογές
του, μέχρι τους τοίχους και τα ντουλάπια.
Οι ξενοδόχοι μπορούν να επιλέξουν φυσικό, ρουστίκ ξύλο
για μια διαχρονική, εκλεπτυσμένη λύση στο λόμπι και
συμπληρωματικά laminate με όψη ξύλου για τα δωμάτια.
Όχι μόνο το ξύλο, αλλά και το laminate με όψη ξύλου
διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων για να ταιριάζουν με
οποιαδήποτε αισθητική σχεδίασης, αλλά και τα δύο είναι
εξαιρετικά ανθεκτικές επιλογές δαπέδων, ιδανικά για τα
ξενοδοχεία.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τ: 2310614144
Ε: stefanomourati@gmail.com
6,5 χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά W: www.stefano-mourati.com
Περιοχή ΤΙΤΑΝ FB: stefanomourati
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Architecture Design & Interior design
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ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ
Το 2022, πρόκειται να δούμε μια περισσότερο
μινιμαλιστική σχεδιαστική προσέγγιση – όχι μόνο στην
εσωτερική διακόσμηση αλλά σε όλες τις πτυχές του
design. Η τάση αυτή προτάσσει την απογύμνωση της
εσωτερικής αρχιτεκτονικής και δίνει μεγαλύτερη έμφαση
στη λεπτομέρεια.
Στόχος είναι να ξυπνήσουν όλες οι αισθήσεις των
επισκεπτών ενός ξενοδοχείου, μιας και με την κοινωνική
αποστασιοποίηση που επέβαλε η πανδημία κάτι τέτοιο
δεν ήταν εφικτό. Η αφή μπαίνει σε προτεραιότητα έναντι
της όρασης. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να αισθανθεί την
υφή ενός υφάσματος, τις λεπτομέρειες ενός κομοδίνου ή
ακόμα και της εισόδου ενός ξενοδοχείου. Όλες οι
λεπτομέρειες έχουν την τιμητική τους.
Ειδικά σε ένα πλαίσιο φιλοξενίας, οι επισκέπτες θέλουν
όχι μόνο κάτι απλό και μινιμαλιστικό, αλλά αυτό το
«απλό» να εφαρμόζεται με τον πλέον ιδανικό τρόπο.
Θέλουν να εντυπωσιαστούν με ουσιαστικές, προσωπικές
εμπειρίες και φινιρίσματα σε οτιδήποτε, από την
εξυπηρέτηση πελατών μέχρι την τέχνη.
Η φύση θα συνεχίσει να εμπνέει, μαζί με την επιρροή της
Art Deco αισθητικής στο φωτισμό, στα μοτίβα επένδυσης
τοίχων, στα χρώματα και στα έπιπλα, χωρίς οι χώροι να
φορτώνονται με περιττές πληροφορίες.
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πολλοί επισκέπτες δεν αναζητούν απλώς ένα μέρος για
να κοιμηθούν, αλλά μια συναρπαστική εμπειρία
ξενοδοχείου.
Πάνω σε αυτήν την ανάγκη έρχεται να πατήσει η
ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα θεματικών σουιτών και
ξενοδοχείων. Για παράδειγμα, υπάρχουν ξενοδοχεία που
προσφέρουν θεματικά δωμάτια που περιλαμβάνουν
σαφάρι ζούγκλας, κινηματογράφο, στοιχειωμένα
κάστρα, δεντρόσπιτα και πολλά άλλα ευφάνταστα.
Επιπλέον, πολλά ξενοδοχεία λειτουργούν και ως gallery
και μουσεία τέχνης, που αφορούν όλα τα είδη τέχνης,
από ζωγραφική έως μουσική.
Οι ιδέες είναι απίστευτα πολλές, και κάθε ξενοδόχος
μπορεί να επιλέξει εκείνη που ταιριάζει καλύτερα με βάση
την περιοχή στην οποία βρίσκεται, τις ανάγκες των
επισκεπτών αλλά και τον τύπο επισκέπτη, που θέλει να
προσεγγίσει.

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.

Έδρα - Showroom:
∆. Μουτσοπούλου 43α, Καµίνια

Τ: 213 015 30 99
Κ: 69 45 46 47 95
Ε: info@xerikosgifts.gr
W: www.xerikosgifts.gr
HotelDesign.gr
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ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Η πανδημία ώθησε πολλά ξενοδοχεία να προσαρμόσουν
τις υπηρεσίες Food & Beverage που προσφέρουν. Καθώς
ο χώρος στο εστιατόριο του ξενοδοχείου
υπολειτουργούσε, έγινε πιο εμφανής η ανάγκη
επανεξέτασης της εστιατορικής εμπειρίας σε περιόδους
χαμηλής πληρότητας. Πολλά νέα ξενοδοχεία έχουν
χωρίσει το ολοήμερο εστιατόριο σε πολλά «micro»
εστιατόρια, που μπορούν να λειτουργήσουν ξεχωριστά ή
να κλείσουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας, για να
αποτρέψουν τη μη αποδοτική χρήση του ολοήμερου
χώρου φαγητού ή τη χρήση του μόνο κατά τη διάρκεια
του πρωινού.
Η παραδοσιακή τραπεζαρία σε στιλ μπουφέ,
περιορίστηκε λόγω του Covid-19, οδηγώντας σε
εναλλακτικές στρατηγικές, όπως προσαρμοσμένη
υπηρεσία δωματίου για το πρωινό. Πολλά ξενοδοχεία
χρησιμοποιούν το εξειδικευμένο εστιατόριο ή το lounge
του λόμπι για όσους αναζητούν μια πιο παραδοσιακή
εμπειρία πρωινού σε ξενοδοχείο.
Στο μέλλον, αντί να λειτουργούν απλώς ως βολική
τοποθεσία για φαγητό μόνο για όσους διαμένουν στο
χώρο, περισσότερα εστιατόρια ξενοδοχείων θα
θεωρούνται ως πολύτιμοι χώροι, που θα παράγουν έσοδα
ανεξάρτητα από το ξενοδοχείο, με μοναδικές ιδέες,
μενού και σχέδια, που θα προσελκύουν τόσο τους
επισκέπτες του ξενοδοχείου, όσο και τους ντόπιους.
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ΑΠΑΛΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Τα στρογγυλεμένα σχήματα και οι απαλές αντιθέσεις δεν
είναι ακριβώς μια καινούρια τάση, αλλά δεν πρόκειται και να
εξαφανιστούν, καθώς οι ξενοδόχοι συνεχίζουν να
προσπαθούν να εξισορροπήσουν το χάος και την
πολυπλοκότητα του κόσμου με μια ολοκληρωμένη
ξενοδοχειακή εμπειρία.
Οι επισκέπτες θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις χωρίς
όμως να χάσουν την ζεστασιά που τους προσφέρει το σπίτι
τους. Τα βασικά απαλά χρώματα, τα έπιπλα με καμπύλες, τα
ρετρό πράσινα χρώματα σε συνδυασμό με τα υφάσματα με
σχέδια,επιλέγονται και συνδυάζονται με μινιμαλιστικές
λύσεις εσωτερικού σχεδιασμού.
Συνδυαστικά με τις απαλές αντιθέσεις και τις γήινες
εικόνες, η δημιουργία του τέλειου φωτισμού γίνεται ακόμα
πιο επιτακτική. Η προσοχή στο φως τόσο στον εσωτερικό
όσο και στον εξωτερικό χώρο είναι μια σημαντική πτυχή της
εμπειρίας των επισκεπτών. Το τεχνητό φως που μειώνεται
και συνδυάζεται με το φως της ημέρας θα βοηθήσει στη
δημιουργία μιας μοναδικά ευχάριστης ατμόσφαιρας.
Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, για
παράδειγμα, όχι μόνο τονίζουν την θέα, αλλά
μεγιστοποιούν το φως της ημέρας στο εσωτερικό του
ξενοδοχείου. Οι τεράστιες επιφάνειες από γυαλί
επιτρέπουν στο φυσικό φως να είναι η κύρια πηγή φωτός.
Στο ίδιο μήκος κύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
γυάλινες επιφάνειες ως διαχωριστικά εσωτερικών χώρων,
ώστε να διαχέεται ο φωτισμός από δωμάτιο σε δωμάτιο.
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OLD IS THE NEW MODERN
Πώς να συνδυάσεις το παλιό με το σύγχρονο;
Με την πανδημία, και την γενικότερη κοινωνικοοικονομική κρίση που προκάλεσε, ήρθε στην επιφάνεια η
ανάγκη για μεταποίηση παλιών αντικειμένων σε αντίθεση
με την αντικατάστασή τους.
Το 2022, αλλά και αργότερα, αναμένεται να υπάρξει ένα
γενικότερο κύμα μετατροπών, αποκαταστάσεων,
επανατοποθέτησης και αναπαλαιώσεων. Ο σύγχρονος
επισκέπτης, ως άτομο με οικολογική συνείδηση επιζητά
έναν χώρο με εναλλακτικά αντικειμένα και επίπλα.
Προφανώς, πρόκειται για μια παλαιότερη τάση, η οποία
όμως θα κυριαρχήσει κατά την δημιουργική προσέγγιση
του interior design. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν οχήματα που πλέον σε πολλούς χώρους
χρησιμοποιούνται ως γλάστρες ή παλαιά βαγόνια τρένων
που χρησιμοποιούνται ως σουίτες πανέμορφων
ξενοδοχείων, στο εξωτερικό.
Το κλειδί εδώ για την επιτυχημένη εφαρμογή της τάσης
αυτής είναι η σκέψη έξω απ’το κουτί. Δεν χρειάζονται
περιορισμοί κατά την δημιουργία μιας νέας ιδέας.
Αισθητική ή στάση ζωής;
Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν πρόκειται μόνο για μία νέα
αισθητική αλλά και για μία νέα φιλοσοφία. Τα αντικείμενα
του παρελθόντος, παρά τις φθορές, έχουν μία ιδιαίτερη
αισθητική και συναισθηματική αξία, γι’αυτό και πρέπει να
διατηρηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Στην αρχιτεκτονική, βλέπουμε να κυριαρχεί το
βιομηχανικό – αστικό στυλ με κύρια οικοδομικά υλικά το
τούβλο, το σίδερο και το γυαλί. Ορατοί σωλήνες σε
τολμηρά χρώματα και γυμνές λάμπες συνθέτουν ένα
φαινομενικά ατημέλητο σκηνικό που ολοκληρώνεται με
μία ιδιότυπη διακόσμηση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί
μία εκμοντερνισμένη απόδοση της vintage αισθητικής.
Ξύλινες επιφάνειες με εμφανείς φθορές και ακατέργαστα
υλικά. Έπιπλα που βλέπαμε μόνο στο σαλόνι της γιαγιάς
μας, συνδυάζονται με – διαφορετικά μεταξύ τους –
εμπριμέ υφάσματα. Τοίχοι διακοσμημένοι με
ασπρόμαυρες φωτογραφίες και πορτρέτα
προσωπικοτήτων του μουσικού και κινηματογραφικού
στερεώματος των προηγούμενων δεκαετιών. Έπιπλα
εποχής και ρετρό υφάσματα. Παράξενα αξεσουάρ στα
οποία κυριαρχούν τα ψυχρά χρώματα, καθώς και οι
σκούροι και ανοιχτοί τόνοι του ξύλου. Έντονες
αποχρώσεις στους τοίχους, που γίνονται καμβάς για την
ανάδειξη διαφόρων vintage αντικειμένων.
Το παράδοξο, ωστόσο, με αυτό το design είναι ότι ο
συνδυασμός όλων αυτών των ανομοιογενών στοιχείων,
προσδίδει τελικά μία αίσθηση συνοχής.
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CONCEPT
Πρωτότυπα Ξενοδοχειακά Concepts
της Έλενας Καραγκούνη

Ένα “Hotel Concept” έχει σχεδιαστεί γύρω από κάποια βασικά στοιχεία, που καλύπτουν όλες τις πτυχές της
επιτυχημένης λειτουργίας του, και τα οποία είναι:
Η ιστορία, οι άνθρωποι, ο χώρος, η ταυτότητα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο.
Ξεκινώντας από την κεντρική ιστορία, τα στοιχεία αυτά αλληλοσυνδέονται και λειτουργούν δίπλα-δίπλα για
να οικοδομήσουν ένα μοναδικό, συνεκτικό σύνολο.

Κινητά ξενοδοχεία
Αντί οι πελάτες να ψάχνουν για νέο ξενοδοχείο κάθε
φορά που ταξιδεύουν, ένα κινητό ξενοδοχείο (το οποίο
είναι ουσιαστικά ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με ρόδες)
ταξιδεύει μαζί τους, όποτε το θέλουν. Αν και ακόμα
βρίσκεται στο εννοιολογικό στάδιο, πρόκειται για μια
συναρπαστική ιδέα για επαγγελματίες ταξιδιώτες.
Οι περισσότεροι ταξιδιώτες έχουν ήδη συνηθίσει να
κοιμούνται σε ένα “κινητό κατάλυμα”, όταν βρίσκονται σε
μία κρουαζιέρα και οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες είναι
εξοικειωμένοι με τις πολυτελείς υπηρεσίες τρένων, αλλά
πόσο ωραίο θα ήταν να κοιμούνταν άνετα σε ένα
“λεωφορείο” και να ξυπνούν κάπου αλλού;

Μήπως τα κινητά ξενοδοχεία είναι το μέλλον
των ταξιδιών;
Ήδη από το 2018, έχουν δημιουργηθεί κινητά
ξενοδοχειακά δωμάτια. Πρόκειται, στην ουσία για ένα
δωμάτιο ξενοδοχείου με ρόδες. Η φορητή σουίτα χωρίς
οδηγό έχει χώρο ύπνου με στρώματα, μπάνιο με
τουαλέτα και ντους, χώρο εργασίας ή διασκέδασης και
μια μικρή κουζίνα. Μπορεί να χωρέσει έως και πέντε
άτομα. Μάλιστα, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό έχουν ήδη
δοκιμαστεί στους δρόμους ορισμένων πόλεων των ΗΠΑ
και στο Λονδίνο.

Τέτοιου είδος ξενοδοχειακές “μονάδες”, αναμένεται να
αντικαταστήσουν τις πτήσεις εσωτερικού ή τα ταξίδια με
το τρένο, εξαλείφοντας την ανάγκη μετακίνησης προς το
αεροδρόμιο ή το σιδηροδρομικό σταθμό και τη
διαδικασία check-in. Τέτοιου είδους δωμάτια θα
λειτουργούν ως ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και ως
δωμάτια ξενοδοχείου, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία,
ιδιωτικότητα και άνεση σε ένα ταξίδι, απ’άκρη σ’άκρη.
Επίσης, σύμφωνα με έρευνες της βιομηχανίας της
φιλοξενίας, τα κινητά ξενοδοχεία αναμένεται να
μειώσουν το ταξιδιωτικό κόστος. Η τιμή ενοικίασης της
συγκεκριμένης σουίτας θα ήταν πολύ μικρότερη από το
κόστος όλων των συνδυασμένων ταξιδιωτικών
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, δίνεται δυνατότητα στους
επιβάτες να μπορούν να εργάζονται, να κοιμούνται ή να
διασκεδάζουν, ενώ κερδίζουν χρόνο από τη διαδικασία
μετακίνησης.
Το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης ξενοδοχείων έχει
αποδείξει την επιτυχία του εδώ και χρόνια. Όμως, οι
συνήθειες και οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές έχουν
αλλάξει κατά πολύ. Μέσα από τις νέες ανάγκες
προκύπτουν και καινοτομίες, όπως οι κινητές μονάδες
ξενοδοχείων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και
συνδυαστικά με μια πιο συμβατική ξενοδοχειακή μονάδα.
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Design: Κάθε μονάδα, για να μπορεί το συγκεκριμένο
ξενοδοχειακό concept να είναι λειτουργικό, θα πρέπει να
είναι εξοπλισμένη με ξύλινους εσωτερικούς χώρους, που
συμπληρώνονται από χαλαρωτικές γήινες αποχρώσεις,
για να συνδυάζονται αισθητικά με κάθε νέο προορισμό.
Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή
επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαύσουν τη θέα,
αλλά και προσφέρουν άπλετο φως στο χώρο.

Συνδυαστικά, θα πρέπει να προσφέρουν ανέσεις
τελευταίας τεχνολογίας και φυσικά Wi-Fi. Τα πρώτα
κινητά ξενοδοχεία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στις
Η.Π.Α, ενώ το επόμενο έτος αναμένεται να φτάσουν και
στην Ευρώπη. Στην ίδια κατηγορία ξενοδοχείων μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν και τρένα, λεωφορεία και σκάφη,
τα οποία διαμορφώνονται ειδικά, ώστε να εξυπηρετούν
τους επισκέπτες τους με όλες τις ανέσεις ενός
συμβατικού ξενοδοχείου.
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Glamping

Η τάση του glamping αυξάνεται και δεν δείχνει σημάδια
επιβράδυνσης. Σε όλο τον κόσμο, θα βρει κανείς
απίστευτους προορισμούς, που ο καθένας προσφέρει τα
δικά του μοναδικά πλεονεκτήματα. Μπορεί να ξυπνήσει
στην κορυφή ενός βουνού, να διαμένει στο δάσος σε ένα
δεντρόσπιτο, να απολαύσει την πανοραμική θέα σε ένα
οικολογικό κατάλυμα.
Οι διακοπές στη φύση και τα υπαίθρια glamping γίνονται
όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτούς τους καιρούς
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι ταξιδιώτες θέλουν
ανοιχτούς χώρους και όμορφη θέα, για να ξεφύγουν από
την καθημερινότητά τους. Το κάμπινγκ και οι διακοπές με
glamping προσελκύουν νέους επισκέπτες που θέλουν
πραγματικά να απολαύσουν τη διαμονή τους στη φύση.
Ως εκ τούτου, οι ταξιδιώτες αναζητούν καμπίνες
απομακρυσμένες και απομονωμένες. Αντί για
διαμερίσματα ή δωμάτια, αυτά τα καταλύματα
προσφέρουν ένα ελεγχόμενο και ιδιωτικό χώρο για
οικογένειες.

Το Glamping είναι το σημείο όπου η φύση συναντά τη
σύγχρονη πολυτέλεια. Είναι ένας τρόπος για τους
ταξιδιώτες να βιώσουν μοναδικά μέρη του κόσμου, χωρίς
να χρειάζεται να θυσιάσουν τις ανέσεις των πολυτελών
ξενοδοχείων.
Ο τρόπος που ο κόσμος ταξιδεύει έχει αλλάξει. Οι
ταξιδιώτες δεν θέλουν πλέον ένα γενικό μοντέλο
διακοπών, αλλά θέλουν να εξερευνήσουν τοποθεσίες με
τους δικούς τους όρους και να βυθιστούν στην τοπική
κουλτούρα. Δεν θέλουν απλώς να δουν μία τοποθεσία,
αλλά θέλουν να ζήσουν σε αυτήν. Ένας συνδυασμός
αίγλης και κατασκήνωσης, το glamping είναι ένας τρόπος
για να ζήσουν αυθεντικά στις πιο εντυπωσιακές
τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Το glamping είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια
ωραία σκηνή.

Αν και το glamping και το camping περιστρέφονται γύρω
από την ίδια γενική ιδέα, έχουν μερικές βασικές
διαφορές. Το κάμπινγκ, τις περισσότερες φορές,
περιλαμβάνει την αποσύνδεση από την τεχνολογία. Οι
τοποθεσίες Glamping, από την άλλη πλευρά, είναι πιο
προσβάσιμες. Αν και τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχουν
ασταθή σήματα, η πλειονότητα των τοποθεσιών glamping
έχουν καλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι περισσότεροι
χώροι διαθέτουν και ηλεκτρισμό, πράγμα που σημαίνει
ότι προσφέρουν όλες τις ανέσεις του ξενοδοχείου, όπως
φωτισμό, πρίζες για ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και
τηλεόραση και ραδιόφωνο.
Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι νοικιάζουν τοποθεσίες
glamping, για να εργαστούν από απόσταση. Ένα
κάμπινγκ αποτελείται από σειρές σκηνών. Αναμφίβολα,
μια απλή σκηνή δεν είναι και το πιο άνετο μέρος για να
μείνει κανείς. Ωστόσο, τα Glamping προσφέρουν πολλά
περισσότερα όσον αφορά στην άνεση. Προσφέρουν μια
σειρά από καταλύματα. Κάποια διαθέτουν πολύχωρες
«σκηνές», άλλα είναι σαλέ και άλλα είναι καμπίνες!
Πολλά έχουν δικό τους μπάνιο, κουζίνα και υπνοδωμάτια.
Η διαμονή σε μια τοποθεσία glamping μοιάζει
περισσότερο με τη διαμονή σε εξοχική κατοικία, παρά σε
κάμπινγκ.
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Ηλεκτρονική τιμολόγηση σύνδεση με Α.Α.∆.Ε

CONCEPT
1234

Pet friendly ξενοδοχεία
Καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες φέρνουν μαζί
τους τετράποδους, και όχι μόνο, φίλους τους, τα
ξενοδοχεία φιλικά προς τα κατοικίδια, όπως το εμπορικό
brand Kimpton, παρέχουν ειδικές ανέσεις φιλικές προς
αυτά, όπως μπολ φαγητού και ειδικά κρεβάτια.
Το να φέρνει κανείς μαζί του ένα κατοικίδιο κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού για διακοπές μπορεί να
εξακολουθεί να φαίνεται ασυνήθιστο πράγμα για τους
περισσότερους ανθρώπους, αλλά σιγά-σιγά γίνεται
αντικείμενο σκέψης για τους ιδιοκτήτες που δεν θέλουν
να αφήσουν τα ζώα συντροφιάς τους σε έναν φύλακα.
Παραδοσιακά, τα ξενοδοχεία πρέπει να ακολουθούν
πρωτόκολλα, ειδικά όσον αφορά στην υγιεινή και στη
φιλοξενία όλων των τύπων επισκεπτών. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, αυτό καθιστά αδιαπραγμάτευτη τη
μεταφορά κατοικίδιων στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, καθώς
αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι στάσεις των
καταναλωτών. Εξετάζοντας τα δεδομένα των Google
Trends τους τελευταίους 12 μήνες, περισσότεροι
άνθρωποι θέλουν να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους στις
διακοπές τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
σημειώθηκε αύξηση 157% στις αναζητήσεις στο Google
για «ξενοδοχεία φιλικά προς τα κατοικίδια».
Γιατί να επιλέξουν τα ξενοδοχεία να προσφέρουν
υπηρεσίες φιλικές προς τα κατοικίδια; Γιατί είναι μια
εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία πρόσθετων
εσόδων. Τα ξενοδοχεία μπορούν να χρεώσουν ένα
σταθερό κόστος ανά διαμονή ή να ζητήσουν
προκαταβολή για πιθανές ζημιές που μπορεί να
προκληθούν. Μπορούν επίσης να προσφέρουν δωμάτια

για ιδιοκτήτες κατοικίδιων σε μια premium τιμή, καθώς
και υπηρεσίες βόλτας ή ημερήσια φροντίδα κατοικιδίων
με επιπλέον χρέωση.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων είναι πιο πρόθυμοι να
ξοδέψουν χρήματα για τα κατοικίδιά τους
Οι ιδιοκτήτες που είναι κοντά με τα κατοικίδιά τους, είτε
για πρακτικούς λόγους, είτε απλώς λόγω
συναισθηματικού δεσμού, είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν
περισσότερα για τους τετράποδους φίλους τους. Εάν
σκέφτεστε να ανοίξετε τις πόρτες του ξενοδοχείου σας
στα κουτάβια, ξεκινήστε να επενδύετε σε εξοπλισμό
σίτισης, κουβέρτες για σκύλους και κρεβάτια για
σκύλους, υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων.
Μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε το ξενοδοχείο σας
γεμάτο όλο το χρόνο. Διατηρήστε την επιχείρησή σας
ζωντανή ακόμα και τους ήσυχους μήνες του χρόνου,
επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να κάνουν κράτηση με τα
κατοικίδιά τους. Το ενδιαφέρον για ξενοδοχεία φιλικά
προς τα κατοικίδια δεν θα ενισχύσει απλώς τις πωλήσεις,
αλλά θα σας προσφέρει επίσης μια πιστή βάση πελατών.
Οι άνθρωποι αναζητούν καταλύματα φιλικά προς τα
κατοικίδια σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο.
Με τους τρέχοντες περιορισμούς, οι διεθνείς διακοπές
στην παραλία μπορεί να είναι πολύπλοκες, οπότε η
εστίαση έχει μετατοπιστεί σε κοντινούς προορισμούς.
Δεδομένου ότι έχουμε επίσης στραφεί στα κατοικίδια
μας, για να αντέξουμε την τρέχουσα κατάσταση που
ζούμε, το να πας ταξίδι με τους τετράποδους φίλους σου
είναι αναμφίβολα εξαιρετικές διακοπές.
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ΧΑΛΙΑ
Πώς να καθαρίσετε και να αποθηκεύσετε τα χαλιά του ξενοδοχείου σας
της Βασιλικής Πούλου

Τα χαλιά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να
ανανεώσετε έναν χώρο. Προσθέτουν την αίσθηση της
ζεστασιάς και της οικειότητας καθώς και στυλ. Μπορείτε
εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση και την αίσθηση ενός
δωματίου, με ένα μόνο χαλί! Ανάλογα με την εποχή
μπορείτε να αποθηκεύετε τα χαλιά σας, ώστε να
αφήσετε το χώρο λίγο πιο «γυμνό» για τους ζεστούς
μήνες του χρόνου.

Προκειμένου να καθαρίσετε τα χαλιά, σε περίπτωση που
δεν επιλέξετε εξειδικευμένους επαγγελματίες, θα πρέπει
να έχετε ενημερωθεί -κατά την αγορά- από τον
κατασκευαστή του χαλιού, για την ιδιαίτερη μεταχείρισή
τους. Κάθε υλικό απαιτεί διαφορετική φροντίδα, ώστε να
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.

Τα χαλιά που δεν χρησιμοποιούνται καταλαμβάνουν
πολύ χώρο, επομένως πρέπει να βρεθεί ένας αποδοτικός
τρόπος αποθήκευσης. Εάν δεν προσέχετε, τα όμορφα
χαλιά του ξενοδοχείου σας, θα μπορούσαν να
καταστραφούν, και αν όχι να καταστραφούν εντελώς ,να
αποχρωματιστούν ή να μυρίσουν, κατά τη μακροχρόνια
αποθήκευση. Καθώς τα χαλιά είναι συνήθως ακριβά, θα
πρέπει να τα φροντίζετε ιδιαίτερως.

Ανεξάρτητα από τον τύπο χαλιού που έχετε, θα πρέπει να
είναι εντελώς στεγνό πριν το αποθηκεύσετε. Αυτός είναι
ο πιο σημαντικός παράγοντας γιατί, αν δεν στεγνώσει
τελείως, μπορεί να σχηματιστεί μούχλα. Εάν το χαλί σας
αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μούχλα
μπορεί να το καταστρέψει. Έχετε λοιπόν υπομονή και
αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε .

Πώς να αποθηκεύετε τα χαλιά μετά τον καθαρισμό

Προστατέψτε τα χαλιά σας από τους σκόρους
Πριν την αποθήκευση, καθαρίστε τα χαλιά σας!
Ο καθαρισμός του χαλιού σας είναι αναμφισβήτητα το
πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας αποθήκευσης.
Η βρωμιά, οι μυρωδιές, οι λεκέδες με την πάροδο του
χρόνου μόνο εντονότερες θα γίνονται, καθώς θα
προσελκύουν έντομα, παράσιτα και μούχλα.
Διαφορετικοί τύποι χαλιών, φυσικά, χρειάζονται και
διαφορετικό καθάρισμα. Τα υφαντά χαλιά, τα χαλιά από
γούνα, τα περσικά, τα συνθετικά, τα γιούτα ή τα
μπαμπού, είναι μόλις μερικά από τα είδη, που μπορεί να
έχετε επιλέξει για το ξενοδοχειακό σας χώρο.

Υπάρχουν μερικές διαφορετικές επιλογές εδώ. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι σαν
απωθητικούς κρυστάλλους σκόρου και διάφορα
σκοροκτόνα, τα οποία θα μπορούν να προστατεύσουν το
χαλί σας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα, που δεν θα
το χρησιμοποιείτε. Είναι σημαντικό, κατά την επιλογή των
σκοροκτόνων να επιλέγετε εκείνα, που είναι ειδικά
σχεδιασμένα για υφάσματα. Το τελευταίο πράγμα που
θέλετε είναι να τυλίξετε το χαλί σας με τους σκόρους
μέσα και να τους αφήσετε να «απολαύσουν» το χαλί σας.
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Σηκώστε τα χαλιά σας όρθια

Tips αποθήκευσης:

Τέλος, ο καλύτερος τρόπος για να αποθηκεύσετε το χαλί
σας είναι να τοποθετείται όρθιο, αντί να ακουμπά
οριζόντια στο πάτωμα.

μπορεί να δημιουργήσει τσακίσεις.

Αυτό βοηθά το χαλί να διατηρήσει το σχήμα του και
επίσης συγκεντρώνει την πίεση του βάρους του χαλιού
στο ισχυρότερο μέρος του, στο σημείο δηλαδή που
υπάρχουν οι δυνατές ραφές του. Εάν έχετε τη
δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παλέτα,
ώστε να αποθηκεύσετε το χαλί σας από πάνω για να
περιορίσετε την επαφή με το πάτωμα, που μπορεί να
δημιουργήσει υγρασία.
Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω
από τα χαλιά σας. Κουτιά και άλλες προμήθειες μπορεί
να προκαλέσουν ρωγμές και να καταστρέψουν το σχήμα
του χαλιού. Είναι ζωτικής σημασίας να αποθηκεύετε το
χαλί σας σε ένα δροσερό, ξηρό περιβάλλον χωρίς
επιπλέον βάρος.

1.

Μην διπλώνετε τα χαλιά σας, καθώς αυτή η πρακτική

2. Τυλίξτε το χαλί με την ίνα μέσα στο ρολό. Αυτή είναι
η πιο εύθραυστη πλευρά, επομένως πρέπει να
προστατευθεί περισσότερο.

3. Μην τυλίξετε το χαλί σας με πλαστική μεμβράνη. Η
πλαστική μεμβράνη μπορεί να σταματήσει την αναπνοή
του υλικού και θα μπορούσε να οδηγήσει σε συλλογή
υγρασίας.

4. Τυλίξτε το χαλί σας γύρω από ένα μακρύ σωλήνα
από χαρτόνι, για να βεβαιωθείτε ότι δεν λυγίζει και δεν
τσαλακώνει κατά την αποθήκευση.

Όσον αφορά στο χώρο αποθήκευσης θα πρέπει να
ελέγξετε ότι είναι απαλλαγμένος από υγρασία και
μούχλα, ώστε να προστατευθεί το χαλί σας. Επιπλέον, το
άφθονο φυσικό φως εντός του χώρου αποθήκευσης
κρίνεται απαγορευτικό, καθώς αυτό θα ξεθωριάσει το
χαλί σας με την πάροδο του χρόνου, καταστρέφοντας
επίσης και τις ίνες του.

5. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, ξετυλίξτε
κάθε λίγους μήνες τα χαλιά σας, ώστε να ελέγχετε για
τυχόν σημάδια μούχλας, υγρασίας ή ρωγμών και να
προλάβετε τη ζημιά πριν καταστραφούν πλήρως.
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YPSELI
Η boho chic διακόσμηση του Ypseli Anafi's Hive
της Αγγελικής Αμπελιώτη

Το Ypseli Anafi’s Hive είναι μια μοναδική εμπειρία
φιλοξενίας, στο κυκλαδίτικο νησί Ανάφη. Πήρε το όνομα
του από την αιγαιοπελαγίτικη λέξη για την κυψέλη των
μελισσών. Η δουλειά και το μεράκι της Smart Interiors
συμβολίζεται εύστοχα από την οργάνωση της κοινωνίας
της κυψέλης, όπου με την άρτια συνεργασία
επιτυγχάνεται ένα τόσο γλυκό αποτέλεσμα.
Κύρια πηγή έμπνευσης στο σχεδιασμό αποτέλεσε η
μακραίωνη παράδοση της μελισσοκομίας του νησιού,
καθώς και οι «κυψέλες», το προϊόν της τοπικής
κεραμοποιίας των ντόπιων αγγειοπλαστών. Το
ξενοδοχείο Υψέλη απλώνεται σε μια έκταση πολλών
στρεμμάτων στο Ρούκουνα της Ανάφης. Οι χώροι
διαμορφώθηκαν σε γήινους χρωματισμούς και boho chic
διακόσμηση, ώστε να εναρμονίζονται τέλεια με την
ηρεμία του φυσικού τοπίου του νησιού. Αντλήσαμε
έμπνευση από την οργανική φόρμα που έχουν οι
κεραμικές κυψέλες, τα έργα των ντόπιων αγγειοπλαστών.
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ANAFI
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Σχεδιασμός:
Smart interiors
Φωτογράφος:
Ιφιγένεια Πρέκα

Βρήκαμε τα αρχιτεκτονικά μας ερείσματα στις περίφημες
«κατοικιές» της Ανάφης, τα αγροτόσπιτα των Αναφιωτών,
των διάσημων χτιστάδων του Αιγαίου. Η αρχιτεκτονική
δομή και το εσωτερικό design του καταλύματος αντλεί
χαρακτηριστικά από την αιγαιοπελαγίτικη κουλτούρα, το
μοναδικό φυσικό τοπίο και τα τοπικά χαρακτηριστικά της
Ανάφης. Κατασκευάσαμε κόγχες στους τοίχους, όπως
συνήθιζαν να κάνουν οι κάτοικοι του νησιού για την
τοποθέτηση αντικειμένων χρήσιμων στην καθημερινή
τους ζωή.
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Αντλήσαμε έμπνευση από χαρακτηριστικά του σχεδιασμού
των ιστορικών αγροτόσπιτων, όπως τα γεωμετρικά τους
σχέδια, τους θόλους, τα χτιστά κρεβάτια & καναπέδες, τα
διπλά επίπεδα, τα χρώματα και τα υλικά τους, και τα φέραμε
στο σήμερα, προσαρμοσμένα κατάλληλα για τις ανάγκες
των δωματίων. Ξύλινα έπιπλα και διακοσμητικά, φέρνουν τη
φύση και τη ζεστασιά του νησιού στους εσωτερικούς
χώρους. Φροντίσαμε να τηρήσουμε την απλότητα της
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, να σεβαστούμε το νησί, τα
χρώματά του, τα υλικά και τις δομές του. Η διακόσμηση
ακολουθεί πιστά τις σύγχρονες τάσεις του design σε boho
chic ύφος, και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που φτιάχνει
πραγματικά τη διάθεση των επισκεπτών.
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YPSELI
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Τα κρεβάτια καλύπτονται
με υφάσματα σε γήινους
χρωματικούς τόνους, που
θυμίζουν τις ζεστές και
χρυσαφένιες αποχρώσεις
του μελιού. Όλα τα
στοιχεία της διακόσμησης
είναι οργανικά δεμένα.
Η πανέμορφη κεντρική
πισίνα αποτελεί την καρδιά
του συγκροτήματος, με
νότιο προσανατολισμό και
υπέροχη θέα, καθώς
εναρμονίζεται πλήρως με
τον ορίζοντα και τα γαλάζια
νερά της θάλασσας,
αντανακλώντας το φως των
Κυκλάδων.
Και οι οχτώ φιλόξενες
σουίτες περιλαμβάνουν
δωμάτια διαφόρων τύπων
και προσανατολίζονται με
θέα το Αιγαίο πέλαγος:
Queen Bee, Honeycomb,
Sting, Trichalo, Mouria,
Kifinas, Fisero και Melissa.
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ADORNO
Το σαγηνευτικό design του Adorno Beach Hotel & Suites
της Βασιλικής Πούλου

Στο κοσμοπολίτικο νησί της Μυκόνου αποτελεί ευχάριστη
έκπληξη ένα boutique boho chic ξενοδοχείο, το οποίο
συνδυάζει αρμονικά τον ιδιαίτερο σχεδιασμό με τις
κορυφαίες υπηρεσίες.
Το βραβευμένο Adorno Beach Hotel & Suites είναι ένα
σύγχρονο καταφύγιο που αποπνέει ηρεμία και
επικεντρώνεται στην ιδιωτικότητα και στην customized
εμπειρία.
Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί μια γεωμετρία, που
σχετίζεται με την κυκλαδίτικη παράδοση, ενώ η δομή του
προσφέρει μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, που θολώνουν
τα όρια μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού.
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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

ADORNO
12 3 4

Σαφέστατα, αυτός ο παράγοντας εξυπηρετεί και το άλλο
δυνατό χαρτί του κορυφαίου Summer Hotel 2021 που δεν
είναι άλλο από την κύρια εξωτερική πισίνα και τις
ιδιωτικές πισίνες των δωματίων, προσφέροντας έτσι
συνεχή σύνδεση με το υγρό στοιχείο. Σύγχρονα και
προσεκτικά επιλεγμένα έπιπλα σε ζεστά, γήινα χρώματα,
και σε κυκλικά κυρίως σχήματα, γεμίζουν τους
εσωτερικούς χώρους.
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Το σκηνικό συμπληρώνουν ονειρικά πολύχρωμα
καλλιτεχνικά σχέδια στους τοίχους δίνοντας στους
επισκέπτες την αίσθηση της απόλυτης οικειότητας και
ελευθερίας. Με σεβασμό στην τυπική αρχιτεκτονική των
Κυκλάδων, στο Adorno Beach Hotel & Suites κυριαρχούν
οι λευκοί τοίχοι, οι κομψές ξύλινες πέργκολες και τα
παράθυρα σε παστέλ αποχρώσεις.
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ADORNO
1234

Στους εσωτερικούς χώρους, το κλασικό νησιώτικο στυλ
εμπλουτίζεται με ένα διακριτικό μινιμαλισμό, ενώ οι
ολόλευκοι χώροι δημιουργούν έναν εξαιρετικό καμβά
πάνω στον οποίο τονίζονται στοιχεία μποέμ διακόσμησης,
όπως τα ρετρό φωτιστικά, τα υφαντά χαλιά και οι ξύλινες
λεπτομέρειες. Ένας απρόσμενος συνδυασμός που
αντανακλάται σε 22 δωμάτια, σουίτες και μεζονέτες
(κάποιες με ιδιωτική πισίνα), τα οποία διαθέτουν εύκολη
πρόσβαση στη διάσημη παραλία του Ορνού, και
προσφέρουν -χίλιες και μία- ευκαιρίες για μια πολυτελή
εμπειρία διαμονής.
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FUXIAN
Όταν η αρχιτεκτονική γίνεται ένα με τη φύση
της Έλενας Καραγκούνη

Το ξενοδοχείο Fuxian που ολοκληρώθηκε το 2021
βρίσκεται στο Yuxi (Yunnan) και περιβάλλεται από τη
λίμνη Fuxian, βουνά, δάση και άφθονη ηλιοφάνεια όλο το
χρόνο. Ένα πραγματικό θέρετρο αναψυχής.
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FUXIAN
12 34

Το αρχιτεκτονικό γραφείο IDMatrix που ανέλαβε το έργο,
κατά τη σχεδίασή του, έλαβε υπόψη την εξαιρετική
φυσική ομορφιά που περιβάλλει το ξενοδοχείο. Στόχος
του ήταν να «λιώσει» τα όρια μεταξύ ξενοδοχείου και
περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια στενή και
αλληλένδετη σύνδεση του τοπίου με το κτίριο, σαν το ένα
να είναι συνέχεια του άλλου...
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Λύσεις ξενοδοχείων
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Erp 2019 and beyond
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hello@gastechnic.gr

gastechnic.gr

FUXIAN
12 34

Όπως αναφέρει και η ίδια η σχεδιαστική ομάδα:
«Μόνο όταν σεβόμαστε και κατανοούμε πραγματικά το
πνεύμα του τόπου, μπορούμε να επιτύχουμε το σωστό
σχεδιασμό χωρίς καμία παραβίαση της αρμονίας.
Όταν το νερό είναι επίπεδο, μοιάζει με ένα μπλε
κρύσταλλο που ρέει γύρω του. Από πάνω προς τα κάτω
και από έξω προς τα μέσα, η φύση δεν διαχωρίζεται από
την ύπαρξη της αρχιτεκτονικής, αλλά μπορεί πραγματικά
να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες».
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FUXIAN
1234

Κάθε εσωτερικός χώρος προσφέρει εκπληκτική θέα σε
ένα απέραντο τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Η αμοιβαία αντανάκλαση πέτρας και ξύλου, η
ενσωμάτωση σχεδίου και τέχνης και, τέλος, η άφθονη
ηλιοφάνεια χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των
πιο αυθεντικών σκηνών της φύσης.
Ως πολύτιμος φυσικός πλούτος της περιοχής, το φως του
ήλιου παίζει τεράστιο ρόλο στο σχέδιο. Είτε είναι άμεσο
ηλιακό φως, είτε ένας μακρύς και στενός διάδρομος
φωτός, είτε μία διάχυτη προβολή φωτός, οι αντιθέσεις
μεταξύ φωτός και σκιάς με διαφόρους ζεστούς ή πιο
τολμηρούς τρόπους, κυριαρχούν οπτικά και επηρεάζουν
το αισθητικό αποτέλεσμα.
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ife
Ltrom
S
since 1960

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΑΣ,
ΕΞΕΛΙΣΣΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ.

Η Life Strom από το 1960 με περίσσειο
ελληνικό
μεράκι,
συνέπεια
στην
εξέλιξη, όραμα για ποιότητα στον
ύπνο, αφουγκράζεται τις ανάγκες σας
και προσφέρει κορυφαία στρώματα για
καλύτερο ύπνο, για καλύτερη ζωή!

WWW.LIFESTROM.GR

ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Lifestrom

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

life.strom

www.lifestrom.gr

info@lifestrom.gr

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

210 3452544

MOTTO
Ιστορικό κτίριο της Βιέννης μεταμορφώνεται σε ένα Art Deco Ξενοδοχείο
της Έλενας Καραγκούνη

Η MOTTO Group, το lifestyle brand φιλοξενίας με έδρα τη
Βιέννη, άνοιξε το Hotel MOTTO στην καρδιά της Βιέννης
τον Οκτώβριο του 2021.
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Το Hotel MOTTO άνοιξε μετά από εκτενή ανακαίνιση 5
ετών, του ιστορικού κτηρίου που το στεγάζει, από το
αρχιτεκτονικό γραφείο Arkan Zetinoglu Architects.

MOTTO
12 3456

Η νέα σχεδίαση είναι ένας συνδυασμός αναγεννησιακής
και μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Στους εσωτερικούς χώρους
οι γεωμετρικές Art Deco γραμμές, τονίζονται με
λεπτομέρειες βιομηχανικής αισθητικής. Το ξενοδοχείο
διαθέτει 83 δωμάτια και 8 σουίτες, που χαρακτηρίζονται
από vintage αισθητική. Οι τοίχοι τους είναι καλυμμένοι με
υφάσματα και μοτίβα λουλουδιών, ενώ τα χαλιά και τα
πλακάκια είναι ειδικά σχεδιασμένα και ταιριασμένα με
vintage έπιπλα, που δένουν με το σκούρο ξύλινο πάτωμα
σε σχήμα ψαροκόκκαλου.
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ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ · ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ · ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ · ΚΟΥΖΙΝΕΣ · ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ · ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Aequora Villas - Πάρος. 2018.

Re-Act Architects. Photo: Cicada Studio.

Hidden Hill - Νάξος. 2019.

GFRA Architects. Photo: P. Voumvakis.

Amara Villa - Πάρος. 2020.

Edje Architects. Photo: Christos Kontsaloudis.

Έκθεση: 16ο χλμ ΕO Αθηνών - Λαμίας, 14564, Κηφισιά. T: 210 625 6959, - 956. E: info@sylor.gr

www.sylor.gr

MOTTO
1234 56

Η διακόσμηση είναι ειδικά σχεδιασμένη για το
ξενοδοχείο, από τα έπιπλα, το φωτισμό και τα υφάσματα
μέχρι τα πόμολα στις πόρτες και τα πλακάκια, ώστε να
επιτευχθεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα με μία αυθεντική
ταυτότητα. Η χλιδή και ο λιτός μοντερνισμός
μετατρέπουν κάθε χώρο σε έργο τέχνης.
Το Hotel MOTTO είναι μια τοπικά ριζωμένη οπτική
ιστορία. Στόχος του γραφείου σχεδίασης ήταν να
συνδυάσει την παραδοσιακή βιεννέζικη αρχιτεκτονική με
την αίγλη του Παρισιού της δεκαετίας του 1920, αλλά και
να εμποτίσει το σχέδιο με πινελιές εμπνευσμένες από τη
σκανδιναβική άνεση και την ιαπωνική κουλτούρα «WABI
SABI» (σύμφωνα με την οποία η τελειότητα επιτυγχάνεται
μέσα από τις ατέλειες).
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MOTTO
1234 5 6

Το ιστορικό κτίριο που στεγάζει σήμερα το ξενοδοχείο
MOTTO, φιλοξένησε και άλλα ξενοδοχεία τους
τελευταίους 3 αιώνες.
Το The Gold Cross που άνοιξε το 1665, το Hotel Kummer
που άνοιξε το 1872 και που αποτέλεσε και σημείο
συνάντησης καλλιτεχνών, ζωγράφων, γλυπτών,
συγγραφέων, ηθοποιών και μουσικών. Το 1904 το κτίριο
ανακαινίστηκε από τον Ludwig Schwarz, ο οποίος
διατήρησε τις αυθεντικές κεκλιμένες γωνίες και τις
μεγάλες κολώνες, που πλαισιώνουν το λόμπι και την
είσοδο του ξενοδοχείου. Η διακόσμηση των επάνω
ορόφων ήταν ιδιαίτερα περίτεχνη και οι εσωτερικοί χώροι
έχουν διατηρηθεί εν μέρει μέχρι σήμερα, ακόμη και μετά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ξενοδοχείο
καταλήφθηκε από τους Γάλλους (από το 1945 έως το
1955). Η αρχιτεκτονική είναι εμποτισμένη με
αναγεννησιακά και μπαρόκ στοιχεία, συνδυασμένα με το
γοτθικό και βυζαντινό στυλ.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΗΣΗΣ KNAUF
Για την υλοποίηση ενός πετυχημένου ξενοδοχειακού έργου

Guest Experience = Knauf Experience
Makedonia Palace Hotel

| Θεσσαλονίκη

Η κατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των ξενοδοχείων
αποτελούν πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η μοντέρνα αισθητική στοχεύει στη βελτίωση της άνεσης των επισκεπτών,
καθώς η ατμόσφαιρα του χώρου επηρεάζεται από το στυλ, την ακουστική ποιότητα και την ηχομόνωση.
Οι λειτουργικές απαιτήσεις, όπως η ολοκληρωμένη πυροπροστασία
και η εξασφάλιση ενός υγιεινού περιβάλλοντος, οφείλουν επίσης να ικανοποιηθούν.
Η Knauf με εξατομικευμένες λύσεις, καινοτόμα προϊόντα και μία εξαιρετικά
ενημερωμένη ομάδα σε τεχνικά και εμπορικά ζητήματα, σας υποστηρίζει
από το πρώιμο στάδιο σχεδιασμού και κατασκευής ενός πετυχημένου ξενοδοχειακού έργου.

Ο πολύτιμος συνεργάτης σας στην κατασκευή ξενοδοχείων
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ Ευριπίδου 10, Καλλιθέα • Τηλ.: 210 9310567 • Fax: 210 9310568 • knauf@knauf.gr • www.knauf.gr

MOTTO
1234 5 6

Το εστιατόριο του καταλύματος, Chez Bernard Restaurant et Bar, καταλαμβάνει τους δύο τελευταίους
ορόφους του ξενοδοχείου και βρίσκεται κάτω από έναν
τεράστιο γυάλινο θόλο, μια νέα προσθήκη στο κτίριο, από
το αρχιτεκτονικό γραφείο Arkan Zeytinoglu Architects. Το
εξαιρετικά φωτισμένο εστιατόριο προσφέρει στους
επισκέπτες ένα επιμελημένο μοντέρνο μενού Αυστριακών
πιάτων με γαλλικές και βορειοαφρικανικές επιρροές.
Ο εσωτερικός σχεδιασμός του εστιατορίου θυμίζει το
Παρίσι της δεκαετίας του 1920 με τα περίτεχνα
τοποθετημένα βότανα, που πλαισιώνουν τη συλλογή
σύγχρονης τέχνης που εκτίθεται στο χώρο. Τα πολυτελή
πράσινα δερμάτινα καθίσματα αντιπαρατίθενται με τα
μοντέρνα ξύλινα τραπέζια για να επιτευχθεί μια κομψή,
αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα καθιστικού. Τέλος, μία
απροσδόκητη πινελιά βρίσκεται στην πράσινη όαση της
περιμετρικής βεράντας του τελευταίου ορόφου, που
στεγάζει ένα μπαρ 40 θέσεων με υπέροχη θέα στις
στέγες της Βιέννης.
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Σταµατίου Χ. & Υιοί ΑΕΒΕ
Λεωφόρος Κηφισού 109, Αιγάλεω
Τ: +30 210 34 66637
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ΠΛΩΤΕΣ
ΕΞΕ∆ΡΕΣ

www.stamatiouplastic.gr
info_s@stamatiou-co.gr

www.kaktos.com.gr
sales@kaktos.com.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
με τον Βησσαρίωνα Παρθένη, Σεφ του Εστιατορίου Εντελαμεζέν

Ο Σεφ Βησσαρίωνας Παρθένης μας μιλάει για το νέο του εστιατόριο, τις τάσεις στην εστίαση
και τις προκλήσεις που έχει φέρει η πανδημία στο χώρο.

Τι είδους κουζίνα σερβίρει το Εστιατόριο
“Εντελαμεζέν; Ποιό είναι το καλύτερο πιάτο σας;
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μεζεδοπωλείο με
δημιουργικές προτάσεις. Attraction: χοιρινό σούβλας και
κοτόπουλο του Χρησιανού.

Ποιος ανέλαβε το interior design του εστιατορίου
σας; Ποιος ηταν ο στόχος του interior design;
Το ανέλαβα εγώ προσωπικά. Ο στόχος είναι να ξυπνήσει
μνήμες του παρελθόντος για τους παλιούς και να
προσφέρει εικόνες από μια άλλη εποχή στους νέους.

Έχετε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην
εστίαση;

Πώς θεωρείτε ότι η πανδημία επηρέασε το
Εστιατόριό σας;
Η επισκεψιμότητα εξακολουθεί να παραμένει μειωμένη,
ειδικότερα στον εσωτερικό χώρο, εξαιτίας του μεγάλου
αριθμού των μη εμβολιασμένων πελατών.

25 χρόνια στην κατσαρόλα. Μέγιστη ευχαρίστηση για
εμένα η ικανοποίηση των πελατών, ως επακόλουθο της
μαγειρικής μου τέχνης, που την εκφράζω με μεγάλο
πάθος και αγάπη.
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Εξοπλιστικές
λύσεις

Αφοπλιστική
εξυπηρέτηση

ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ

ΕΙΔΗ ΜΠΟΥΦΕ

ΕΙΔΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

ΕΙΔΗ HOUSEKEEPING

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
12

Images Copyright: Vissarion Parthenis

Ποια θα λέγατε ότι ειναι τα πιο σημαντικά στοιχεία
στη διαχείριση ενός εστιατορίου;

Τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιείτε τελευταία; Και
γιατί;

Μειωμένη απώλεια πρώτων υλών και φαγητών,
διαχείριση του προσωπικού και όλα αυτά χωρίς
οικονομία στην ποιότητα.

Χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία της
RATIONAL, η οποία μας προσφέρει ποιοτική
προετοιμασία και κατά την διάρκεια του a la carte,
γρήγορα και ζουμερά ψητά στη σχάρα και όλα αυτά σ’
ένα χώρο λιγότερο από 1 τ.μ.

Σε επίπεδο φιλοσοφίας, τι σας κάνει ξεχωριστούς;
Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό σας σε
σύγκριση με τους ανταγωνιστές σας;

Χρησιμοποιείτε συνδεσιμότητα στην κουζίνα σας;

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε πιάτα που
ξυπνούν αναμνήσεις. Θέλουμε να βλέπουμε στο
πρόσωπο του πελάτη που γευματίζει την ευχαρίστηση
που πηγάζει από μια σκέψη-ανάμνηση από τα παιδικά
του χρόνια.

Ποιες τάσεις βλέπετε στον κλάδο σας και πώς
επηρεάζουν την επιχείρησή σας το 2022;
Αλλάζει η νοοτροπία του πελάτη, καθώς δεν επιδιώκει
πλέον συνωστισμό. Έχουμε δημιουργήσει 10 πριβέ
χώρους – τραπεζαρίες για ασφάλεια και ιδιωτικότητα
(covid free).

Ο φούρνος της RATIONAL είναι συνδεδεμένος στο
internet και χρησιμοποιούμε τη δικτύωση
ConnectedCooking για software updates.

Εάν ναι, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το
Connected cooking;
Για εστιατόρια-μεζεδοπωλεία, όπως το δικό μου, η χρήση
της συνδεσιμότητας είναι περιορισμένη. Σημαντικό
κομμάτι είναι η απομακρυσμένη λειτουργία για την
επιχείρηση, κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως επίσης
και τα μηνύματα για σφάλματα του μηχανήματος.
Μελλοντικά, επίσης, θα ήταν καλό να έχουμε μηνύματα
σε περιπτώσεις λάθους μαγειρικής λειτουργίας από τον
χρήστη.
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W CHANGSHA
Ένα συμπαντικό ταξίδι φιλοξενίας
της Έλενας Καραγκούνη

Η πόλη Changsha, με ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια, πήρε
το όνομά της από ένα αστέρι. Με βάση την ιστορία της
πόλης Changsha και των W Hotel, το αρχιτεκτονικό γραφείο
CCD που ανέλαβε το W Changsha δημιούργησε ένα
κοσμικό ταξίδι φιλοξενίας. Η Changsha, γνωστή και ως
πόλη των αστέρων, είναι γεμάτη εκπλήξεις και μυστήριο
όπως το σύμπαν. Το CCD συνδυάζει την έννοια του
φουτουριστικού ταξιδιού με το τοπικό πολιτιστικό πλαίσιο
για να δημιουργήσει ένα φανταστικό «Έναστρο Σύμπαν»,
που πυροδοτεί το πάθος της εξερεύνησης του άγνωστου με
περιέργεια και θάρρος. Το ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες
του το 2021.
Ο απαλός φωτισμός και οι σουρεαλιστικές εκφράσεις
δημιουργούν μια συναρπαστική οπτική εμπειρία. Οι
μεταλλικές υφές της πύλης αποπνέουν δροσερή λάμψη και
προκαλούν μια αίσθηση δέους.
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W CHANGSHA
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Η σχεδιαστική ιδέα του φουαγιέ είναι να μεγεθύνει το
σύμπαν κατά 300 φορές και να το αποσυνθέσει σε
πλανήτες, μετεωρίτες, σκόνη, πρωτόνια, νετρόνια και
άτομα…
Ο τοίχος βιομηχανικού στιλ με την τσιμεντένια υφή και τα
ρήγματα συνδυάζεται με περίτεχνα σχεδιασμένο φωτισμό,
σχηματίζοντας μια πρωτοποριακή σκηνή με αιωρούμενα
αστέρια. Οι ρομβικές γραμμές είναι κάθετα
ενσωματωμένες στο πέτρινο δάπεδο με τρόπο που να
παραπέμπουν στην κίνηση των ακτίνων φωτός, που
προσκαλεί τους καλεσμένους σε έναν μυστηριώδη χώρο,
όπου μπορούν να κοιτάξουν ψηλά στα αστραφτερά
αστέρια. Σύμβολα που προέρχονται από το σύμπαν, όπως
τα αστέρια και οι μετεωρίτες, αντιπροσωπεύουν τον
εκτεταμένο ουρανό, το παρόν και το μέλλον. Ο σχεδιασμός
του ξενοδοχείου χρησιμοποιεί το χώρο για να αγκαλιάσει
την τέχνη και να διεγείρει τη φαντασία για το σύμπαν.
Ένας διάδρομος εκτείνεται στη μέση του λόμπι μπαρ,
προσφέροντας μια έντονη αίσθηση τελετής. Είναι σαν μια
επίδειξη μόδας, όπου ο καθένας μπορεί να είναι ένα
λαμπερό αστέρι.
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W CHANGSHA
12 3

Ο συνδυασμός πραγματικότητας και φαντασίας κάνει
τους επισκέπτες να νιώθουν ότι μπαίνουν σε μια μαύρη
τρύπα για να ταξιδέψουν στο χρόνο. Οι σκούροι τόνοι
επεκτείνουν τον ήρεμο και συγκρατημένο χαρακτήρα του
χώρου. Οι έντονες γραμμές απεικονίζουν ένα λογικό
χώρο, αποκαλύπτουν μυστηριώδη δύναμη και αισθητική
και δημιουργούν λαμπρή κομψότητα. Τα φωτιστικά
οροφής που μοιάζουν με αστέρια και οι εκθαμβωτικοί
μπλε προβολείς δημιουργούν συναρπαστικά οπτικά εφέ.
Η ψευδοροφή, που σχηματίζεται από γραμμές με μια
αίσθηση νεωτερικότητας, είναι τόσο εκπληκτική όσο και
τα αστέρια. Η γάτα Νο. 7 του Schrodinger που κοιτάζει
τον ουρανό αντιπροσωπεύει τους πρωτοπόρους της
εποχής, που εξερευνούν το άγνωστο. Εμπνευσμένη από
την επικοινωνία με τη φύση, την αρχιτεκτονική και τους
ανθρώπους, όσον αφορά τους πλανήτες, το σύμπαν, την
ενέργεια, την τάξη, το μέλλον, το ιδανικό και το σπίτι, η
ομάδα σχεδιασμού κατασκεύασε μια ιδανική μελλοντική
χώρα των θαυμάτων, που συνδέει το σύμπαν, τον κόσμο,
το διάστημα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
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ACO Uniface access covers
n Επιγεμιζόμενο κάλυμμα φρεατίου
n Ποικιλία σε υλικά και ύψη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της εφαρμογής

ACO Solutions
for Hotels & Resorts

ACO ShowerDrain S+
n Αρθρωτό σύστημα αποστράγγισης

8 εφαρμογές για το
ξενοδοχείο σας:

ντους από ανοξείδωτο ατσάλι
n Κομψή και λειτουργική σχεδίαση για
εύκολη συντήρηση

www.aco.com.gr

n

Οροφή, Αίθριο & Πρόσοψη

n

Κουζίνα

n

Μπάνιο

n

Είσοδος & Χώρος Υποδοχής

n

Σπα & Πισίνα

n

Υπόγειο

n

Στάθμευση

n

Κήπος & Αρχιτεκτονική Τοπίου

www.aco.com.gr

ERESSIAN
Το εντυπωσιακό ξενοδοχείο στο αρχοντικό του 1850
της Έλενας Καραγκούνη

Το Eressian Hotel & Hammam Spa διαθέτει δύο σουίτες
και δύο δωμάτια και στεγάζεται σε μία αρχοντική κατοικία
του 1850 στο χωριό της Ερεσού στη Λέσβο. Βρίσκεται
στην καρδιά του χωριού, δίπλα στην κεντρική πλατεία, και
διαθέτει απαράμιλλη θέα προς τους ηφαιστιογενείς
λόφους που περιστοιχίζουν την Ερεσό, τον κάμπο της
Ερεσού και τη θάλασσα.
Οι εγκαταστάσεις του Eressian Hotel & Hammam Spa
αποτελούνται από το διατηρητέο αρχοντικό (που
στεγάζει το ξενοδοχείο) και το σύγχρονο κτίριο του
χαμάμ-σπα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσω
του ειδικά διαμορφωμένου εξωτερικού χώρου, όπου
βρίσκεται και η εξωτερική πισίνα.
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ERESSIAN
1 2 345

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του χαμάμ σέβεται την
ιστορικότητα του αρχοντικού, χαρακτηρίζεται από λιτές
γραμμές και ξεχωρίζει μέσω των υλικών, των χρωμάτων
και των υφών, λειτουργώντας ως φόντο για το
διατηρητέο αρχοντικό. Ο σχεδιασμός των κύριων χώρων
του ξενοδοχείου είχε ως σημείο αναφοράς την ανάδειξη
της ιστορίας του κτιρίου με κύρια χαρακτηριστικά τα
πατώματα, το κλιμακοστάσιο και την εσωτερική και
εξωτερική τοιχοποιία. Τμήμα της εσωτερικής τοιχοποιίας
αποκαλύφθηκε με την αφαίρεση του σοβά και
διατηρήθηκε προκειμένου να αναδειχθούν τα αυθεντικά
υλικά του κτιρίου: λάσπη, άχυρο, πέτρα και ξύλο.
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Οικολογικές Πέτρες &
Τουβλάκια Επένδυσης

Σκανάρετε και δείτε
όλες τις πέτρες μας

Η φωτογραφία είναι
ευγενική προσφορά
του Euroland Crete

mathios.com
Τ 216 0709 199 E mathios@mathios.com

ERESSIAN
12 345

Ο κάθε χώρος του ξενοδοχείου διαθέτει δικό του
σχεδιασμό εμπνευσμένο από στοιχεία του πρωτότυπου
εσωτερικού σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα στην
σουίτα του πρώτου ορόφου αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο
το μοναδικό ξυλόγλυπτο ταβάνι με τις επίχρυσες
λεπτομέρειες από βελανίδια, - μία προσωπική αφιέρωση
του πρώτου ιδιοκτήτη του κτιρίου (και προγόνου του
σημερινού ιδιοκτήτη) που ήταν μεγαλέμπορος
βελανιδιών το 19ο αιώνα - που διατηρήθηκε και
αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το λογότυπο του
ξενοδοχείου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ANTIΠΡΟΣΩΠΟΙ - EIΣΑΓΩΓΕΙΣ
N. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Α.Ε.

Λεοντίου 9Α - (Λεωφ.Συγγρού 111) 117 45 ΑΘΗΝΑ T. 210 92 27 780 F. 210 92 26 907
E-mail: info@papachristou.com Website: www.papachristou.com

ERESSIAN
1234 5

Επίσης, για τον εσωτερικό χώρο του χαμάμ,
σχεδιάστηκαν κατασκευές με ανατολίτικο χαρακτήρα,
αλλά ταυτόχρονα με λιτές γραμμές, προκειμένου να
αναδειχθούν οι όγκοι και οι εσοχές του κτιρίου.
Το διατηρητέο κτίριο του ξενοδοχείου χτίστηκε το 1850
από τον προ-προ-πάππου του σημερινού ιδιοκτήτη. Η
συναισθηματική ανάγκη για ανασύνθεση της ιστορίας της
οικογένειας έκανε τον ιδιοκτήτη να αγοράσει πίσω την
πατρογονική του οικία το 2009, η οποία είχε πωληθεί το
1950.
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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!
Πλήρής γκάμά γιά όλες τις άνάγκες
κατοικιών & μικρών ή μεγάλων Ξενοδοχείων

ERESSIAN
1234 5

Η μελέτη του ξενοδοχείου διήρκησε 1,5 χρόνο. Η μελέτη
του χαμάμ-σπα διήρκησε 1 χρόνο. Το χαμάμ
αποπερατώθηκε το 2018 και λειτουργεί αδιάλειπτα από
το 2019. Το ξενοδοχείο αποπερατώθηκε το 2020 και
άνοιξε τις πύλες του την 01/07/2020. Η ανακαίνιση του
διατηρητέου αρχοντικού σε ξενοδοχείο ολοκληρώθηκε
με προϋπολογισμό 344.118,28 ευρώ, ενώ η κατασκευή
του χαμάμ-σπα ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό
288.186,58 ευρώ με επίβλεψη των εργασιών από τους
ιδιοκτήτες, τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή
εσωτερικών χώρων.
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Μαγικό τζάμι !

Το κάνετε διαφανές ή αδιαφανές με ένα πάτημα
στο τηλεχειριστήριο !

Εφαρμογές σε:

Σπίτια: παράθυρα, γυάλινες πόρτες, λουτρά κλπ
Γραφεία: χωρίσματα χώρων κλπ
Ιατρεία, Τράπεζες, καταστήματα κλπ

Όταν είναι αδιαφανές λειτουργεί και σαν οθόνη
οπίσθιας προβολής !
(με τον προτζέκτορα να βρίσκεται μέσα στο μαγαζί)

π.χ.: η βιτρίνα καταστήματος μπορει να είναι:

Διαφανής (για να φαίνεται το εσωτερικό)
Αδιαφανής (όταν το κατάστημα είναι κλειστό)
Οθόνη προβολής διαφημιστικών
Έρχεται σε μορφή φιλμ που προσκολλάται
σε οποιαδήποτε τζάμι
Στις διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης
Λεωφ. Κύμης 114, Μαρούσι, 15122
114 Kimis Av., Marousi, Greece, 15122
Τηλ./Tel. +30 210 88 35 300
email: info@magicﬁlm.gr
site: www.magicﬁlm.gr

MARKET
Το "MΑΓΙΚΟ ΤΖΑΜΙ"
To "Μαγικό Τζάμι" είναι ένα νέο καταπληκτικό προϊόν με
δύο εντυπωσιακές εφαρμογές: Πρόκειται για φιλμ με
αυτοκόλλητη τη μια επιφάνεια για να κολλάει σε
οποιοδήποτε τζάμι (μονό - διπλό κλπ.)
1. Με ένα πάτημα στο τηλεχειριστήριο που το συνοδεύει, το
τζάμι μετατρέπεται από διαφανές σε γαλακτώδες
αδιαφανές. Με νέο πάτημα μετατρέπεται πάλι σε διαφανές.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε γυάλινα χωρίσματα αιθουσών ή
σε μπάνια δωματίων ξενοδοχείου, που χωρίζονται από το
δωμάτιο με γυάλινο χώρισμα.
2. Οταν βρίσκεται σε αδιαφανή μορφή, μετατρέπει το τζάμι
σε μια τέλεια οθόνη οπίσθιας προβολής. Έτσι μπορούμε να
μετατρέψουμε την βιτρίνα ενός καταστήματος σε
γιγαντοοθόνη αν τοποθετήσουμε ένα προβολέα μέσα στο
κατάστημα. Στα ξενοδοχεία μπορεί να τοποθετηθεί σαν
μεγάλη οθόνη προβολής σε αίθουσες συσκέψεων ή
εκδηλώσεων ή στη ρεσεψιον ή στα εξωτερικά τζάμια του
ξενοδοχείου για διαφημιστικά μηνύματα.
Τηλ: 210 88 35 300
Email: info@magicfilm.gr
Site: www.magicfilm.gr

VALERA HAIRDRYERS RANKING 1ST
Η Ελβετική εταιρία Valera κέρδισε τον τίτλο της
«Καλύτερης μάρκας στεγνωτήρα μαλλιών 2020» στην
ετήσια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το
ανεξάρτητο ενημερωτικό δελτίο friseur-intern της
γερμανικής βιομηχανίας. Η ετήσια έρευνα ζητά από τους
επαγγελματίες την εμπειρία τους από τα προϊόντα που
χρησιμοποιούν στα κομμωτήριά τους, επιτρέποντάς
τους να αξιολογήσουν τις πιο εκπροσωπούμενες μάρκες
σε έξι κατηγορίες. Η ελβετική μάρκα Valera κέρδισε την
κατηγορία στεγνωτήρα μαλλιών με συνολική βαθμολογία
1,59 έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της και εκτιμάται
ιδιαίτερα για την ποιότητα, το σχεδιασμό και την
εξυπηρέτηση. Τα προϊόντα από την Ελβετία έχουν
εξαιρετικά καλή φήμη. Οι κομμωτές το βλέπουν
προφανώς αυτό να ενσωματώνεται στα στεγνωτήρια
μαλλιών Valera, καθώς η εταιρεία, που εδρεύει στο
ελβετικό καντόνι του Τιτσίνο, ήρθε πρώτη στην κατάταξη
των σεσουάρ. Οι στεγνωτήρες μαλλιών 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. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι
στεγνωτήρες VALERA μπορούν να έχουν τυπωμένο και
το logo του ξενοδοχείου.
ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ
Τηλ. 2310321091 / Fax. 2310321090 / polief96@otenet.gr
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ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Αναξιμάνδρου 73, 54250 Θεσσαλονίκη - Τ: 2310 321091 - E: polief96@otenet.gr - www.afoisamara.gr

250 μέτρα
(3 λεπτά με τα πόδια)
από Σταθμό Αττική
(Μετρό και Ηλεκτρικό)
και από Στάσεις Τρόλευ
και Λεωφορείων
Πλατείας Αττικής.
230 μέτρα
(3 λεπτά με τα πόδια)
από Στάσεις Τρόλευ
και Λεωφορείων
Πλατείας Αγ. Παντελεήμονα.
800 μέτρα
(9 λεπτά με τα πόδια)
από τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό Αθηνών (Σταθμό
Λαρίσης).
90 μέτρα (1 λεπτό)
από Super Market
280 μέτρα (4 λεπτά)
από Τράπεζα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
TΕΤΡΑΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
(+ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΩΜΑ)

Οδός Υγείας 13, 104 46 Αθήνα
8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 412,64 m2
Aνατολικό γωνιακό οικόπεδο 180,67 m2
Σε ήσυχο Πεζόδρομο και θέα σε μικρό Πάρκο και Δημοτικό Σχολείο
Ισόγειο Διαμέρισμα
Ισόγειο Διαμέρισμα
Α’ Όροφος Διαμέρισμα
Α’ Όροφος Διαμέρισμα
Β’ Όροφος Διαμέρισμα
Γ’ Όροφος Διαμέρισμα
Δώμα
Ημιυπόγειο Διαμέρισμα
+ Υπόλοιπο Συντελεστή

Ι-1 = 58,08 m2
Ι-2 = 36,82 m2
Α-1 = 71,33 m2
Α-2 = 36,94 m2
Β-1 = 110,49 m2
Γ-1 = 57,50 m2
Δ-1 = 10,17 m2
Υ-1 = 31,31 m2

Ιδανικό και για Ειδική εκμετάλλευση:
Μικρό Ξενοδοχείο, Airbnb, Κατοικίες υπό την διαχείρηση Ξενοδοχείου, ...

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: e-mail: aggelia.kedro@gmail.com

170 μέτρα (2 λεπτά)
από Αστυνομικό Τμήμα

• Ολόκληρο Ελεύθερο.
• Ελεύθερο από βάρη.
• Πολύ φωτεινό με 2
ακάλυπτους χώρους.
• Κατασκευή σταδιακά από
1962 έως 1980.
• Χρήζει μερικής
ανακαίνισης.
• Έχει κεντρική Θέρμανση.
• Έχει έτοιμο φρεάτιο για
εγκατάσταση ανελκυστήρα.
Διαθέτει 1 Θέση Parking

ΤΙΜΗ

€480.000
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ στο SYNEDRIO!

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος “Autumn/Winter 2021-2022”
σε Digital μορφή: www.synedrio.gr/entypo

SYNEDRIO
The CONGRESS + EVENT Magazine and Guide

www.SYNEDRIO.gr

No.48 Autumn / Winter 2021-2022

Easy events
Easy questions

Τώρα με την πλατφόρμα μας
καλύπτετε τα πάντα

Karagouni Media
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Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Έντυπο: Δωρεάν συνδρομές στο www.HotelDesign.gr/syndromites
HotelDesign.gr
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To iCombi® Pro και ο
Τάσος Μαντής.

Βιώστε το
απροσδόκητο.
Με το iCombi Pro, ο Τάσος Μάντης καινοτομεί,
εισάγοντας σύγχρονες τεχνικές στα παραδοσιακά
ελληνικά πιάτα, επαναπροσδιορίζοντας την
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής
γαστρονομίας.
Το iCombi Pro μπορεί να μαγειρέψει στον ατμό,
να μπλανσάρει, να ψήσει αρτοποιήματα και
κρεατικά, να θωρακίσει, να τηγανίσει, να ψήσει
σε grill, να κάνει κάπνισμα, sous-vide, μαγείρεμα
κατά τη διάρκεια της νύχτας και διατήρηση, όλα
σε ένα μόνο αυτοκαθαριζόμενο εξοπλισμό.
Προσφέρει, επίσης, ένα μοναδικό σύστημα
Finishing®, που μετατρέπει το catering
εκδηλώσεων, σε μια λιγότερο εντατική και
αγχωτική εργασία.

Εμπνευσμένο εκ νέου. Αναγεννημένο.

RATIONAL Live
online

Εγγραφείτε τώρα και
ζήστε περισσότερα.
rational-online.com

