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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

 • Ειδικές κατασκευές σε μαξιλάρια, στρώματα και ράνερς για τα κρεβάτια, 

κουρτίνες και όλα τα είδη σκίασης.

 • Αναλώσιμα σε όλα τα λευκά είδη, με logo ή σκέτα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Συμβουλευτική στη διακόσμηση του χώρου

 • Συνεργασίες με αρχιτέκτονες και διακοσμητές

Προσιτές τιμές 
με απόλυτη συνέπεια 

στο κάθε έργο!

www.armoniastyle.gr

Tηλ. 210 9714753
Email: info@armoniastyle.gr

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 97, Άγιος Δημήτριος, Αττική



www.eco-mat.gr

ΠΡΟΪOΝΤΑ YΠΝΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOΣ

ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΥΠΝΟΥ

Λ. Βουλιαγμένης 227, Δάφνη

2102209500

info@eco-mat.gr
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MAKE 
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Ιδέες και Λύσεις για τα Ξενοδοχεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - INTERIOR DESIGN - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την Ποιοτική Αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού!

Διεύθυνση: Βορ.Ηπείρου 43,
15125, Μαρούσι
Ôçë.: 210 - 6147877
e-mail: info@hoteldesign.gr
www.hoteldesign.gr

Åκδότης - Διευθυντής
Έλενα Καραγκούνη

Πωλήσεις
Στεφανία Στρατή

Σύμβουλος Έκδοσης
Κώστας Καραγκούνης

Λογιστικά
indima.gr

Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Π. Κόκκαλης & ΣΙΑ ΟΕ

2004 - 2022: Hotel Design

Magazine and Guide!

CABARE 
The Cafe Bar Restaurant Magazine
Περιοδικό για τον Επαγγελματία της
Καφεστίασης / www.CABARE.gr

Για του Υπεύθυνους
του  ΠΡΩΪΝΟΥ
της  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
του  ΜΠΑΡ
του  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
στο  Ξενοδοχείο σας!
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Σε έναν κόσμο όπου μπορούμε
να έχουμε ό,τι θέλουμε με το
πάτημα ενός κουμπιού, οι
άνθρωποι λαχταρούν -όλο και
περισσότερο- μοναδικές
εμπειρίες. Όταν πρόκειται για
ταξίδια, αυτό σημαίνει
διαμονή σε μοναδικά
καταλύματα που προσφέρουν
μια αίσθηση “τόπου” και
“ιστορίας”. 

Τα επόμενα χρόνια, οι τάσεις
του σχεδιασμού ξενοδοχείων
θα επικεντρωθούν στη
δημιουργία εμπειριών που
δεν είναι μόνο αξέχαστες αλλά
και τοπο-κεντρικές. Τα
ξενοδοχεία θα επηρεάζονται
όλο και περισσότερο από τον
τόπο στον οποίο βρίσκονται
και θα μεταμορφώσουν το
περιβάλλον τους σε εμπειρία.
Αυτό σημαίνει ότι τα
ξενοδοχεία θα δημιουργήσουν
μια αίσθηση του τόπου,
αξιοποιώντας την τοπική
κουλτούρα και την κοινότητα
για να δημιουργήσουν μια
ξεχωριστή ταυτότητα. Τα
boutique ξενοδοχεία, τα οποία
συνήθως βρίσκονται σε
ανακαινισμένα ιστορικά
κτίρια, έχουν αυτόν τον
αυθεντικό χαρακτήρα.

Ένας ταξιδιώτης μπορεί να
θέλει να επισκεφτεί έναν
προορισμό επειδή έχει
οικογένεια εκεί ή επειδή έχει
άλλη σχέση με την πόλη
[εργασία / χόμπι κλπ.], 

αλλά αποζητά ταυτόχρονα και
αυθεντικές εμπειρίες όπως η
αλληλεπίδραση με τους
ντόπιους και η κατανάλωση
φαγητού και ποτού τοπικής
προέλευσης, για να νιώσει και
ο ίδιος ντόπιος.
Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες είναι
απαιτητικοί, αναζητούν
μοναδικές και αυθεντικές
εμπειρίες και η τοπική
κοινότητα προσφέρει σε κάθε
ξενοδοχείο την ευκαιρία να
ενσωματώσει όλα εκείνα τα
στοιχεία που κάνουν τον
προορισμό να ξεχωρίζει.

Πώς μπορεί ένα ξενοδοχείο να
ενσωματώσει τον προορισμό
στην ταυτότητα του; 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσα από την εσωτερική και
εξωτερική αρχιτεκτονική και
το design του ξενοδοχείου:
Μοτίβα που προσιδιάζουν σε
χαρακτηριστικά λουλούδια ή
φυτά της περιοχής, έπιπλα
από παραδοσιακούς τεχνίτες
που δημιουργούν μια cozy
αισθητική, συνεργασία με
ντόπιους ζωγράφους και
προμηθευτές υφασμάτων και
άλλων υλικών κλπ. Όλα αυτά
μπορούν να είναι μερικά από
όσα μπορούν να
ενσωματωθούν στο
ξενοδοχειακό design και να
δημιουργήσουν μια
ολοκληρωμένη εμπειρία στους
επισκέπτες.

EDITORIAL

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

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.









New Collection

Fall - Winter
2022 / 2023

Ένα για όλα!

Interior
www.homemarkt.gr



Η διαμόρφωση του μπάνιου ενός ξενοδοχειακού
δωματίου είναι σημαντική υπόθεση στο ξενοδοχειακό
design. Από τη μία ενέχει κάποιες προκλήσεις, καθώς
πρόκειται για τον πιο περιορισμένο χώρο του δωματίου,
από την άλλη, όμως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία διαμονής του
επισκέπτη και την εικόνα που θα σχηματίσει για τις
«ανέσεις» και την «καθαριότητα» του δωματίου.
Ζητήματα τεχνολογίας, υγιεινής, βιωσιμότητας και,
φυσικά, αισθητικής πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη
σχεδίαση. 

Η χρήση της τεχνολογίας ποικίλλει ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και το χαρακτήρα του ξενοδοχείου.
Καθώς η μουσική είναι ένα τεράστιο μέρος της
αφήγησης, η ηχητική και οπτικοακουστική τεχνολογία
έπρεπε να υιοθετηθεί και να γίνει μέρος του σχεδιασμού
παρά να κρυφτεί. Η ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων

στο δωμάτιο είναι πιθανό να περάσουν απαρατήρητες
από τον επισκέπτη, ωστόσο θα του αφήσουν την αίσθηση
ενός άνετου και λειτουργικού μπάνιου. 

Μεταβαίνοντας από την τεχνολογία στη βιωσιμότητα, η
βιωσιμότητα και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
γίνονται όλο και πιο σημαντικά και οι μεγάλες μάρκες
πιέζουν προς αυτή την πλευρά, όσον αφορά στο
σχεδιασμό του μπάνιου. Το θέμα της κατανάλωσης
νερού αποτελεί βασική ανησυχία κατά τον σχεδιασμό
προϊόντων μπάνιου.

Η τεχνολογία συναντά τη βιωσιμότητα, προσφέροντας
ακόμη περισσότερη υγιεινή. Από το καζανάκι μέχρι τις
βρύσες, η τεχνολογία χωρίς αφή θεωρείται όλο και
περισσότερο ως ο κανόνας, καθώς μειώνει τα σημεία
επαφής, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην εξοικονόμηση
νερού. Το κλειδί για την επιτυχημένη εισαγωγή της

BATHROOM

Στοιχεία design του ξενοδοχειακού μπάνιου που βελτιώνουν την εμπειρία του επισκέπτη
της Έλενας Καραγκούνη

HotelDesign.gr
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τεχνολογίας είναι να παραμείνει απλή και διαισθητική,
χωρίς να χρειάζεται ο επισκέπτης να εκπαιδευτεί στη
χρήση της. Για ακόμη καλύτερη αίσθηση καθαριότητας,
η σχεδίαση του μπάνιου επιλέγει λείες επιφάνειες και
χειριστήρια χωρίς επαφή.

Με τα μοντέλα μπουτίκ και επώνυμων μοντέλων να
θολώνουν όλο και περισσότερο τα όρια μεταξύ του
μπάνιου και του δωματίου, άλλαξε αρκετά η αισθητική
των δωματίων. Η έλλειψη ορίων μεταξύ των στοιχείων
του δωματίου δημιουργεί μία ψευδαίσθηση μεγαλύτερου
χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις το μπάνιο έχει,
κυριολεκτικά, μεταφερθεί στην κρεβατοκάμαρα,
εγείροντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο κάτι
τέτοιο είναι και λειτουργικό. Χωρίς αμφιβολία, η
αισθητική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το interior
design, αυτό -όμως- δεν σημαίνει ότι πρέπει να
θυσιάζεται η λειτουργικότητα. Οι προσδοκίες των

επισκεπτών ως προς το μπάνιο του δωματίου, τόσο σε
επίπεδο design, όσο και σε βιωματικό επίπεδο, έχουν
γίνει πολύ υψηλότερες, και ιδίως στα οικογενειακά
ξενοδοχεία ή στα θέρετρα, όπου συνηθίζεται η
μεγαλύτερης διάρκειας διαμονή. Η εστίαση στο
σχεδιασμό του μπάνιου ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με
τον προϋπολογισμό, αλλά και το κοινό-στόχο.

Το μπάνιο είναι ξεκάθαρα μια ευκαιρία για να εμφυσήσει
το ξενοδοχείο τόσο χαρακτήρα όσο και αυθεντικές
εμπειρίες στο μοντέλο φιλοξενίας που προσφέρει, και ο
σχεδιασμός του βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση.

BATHROOM_Hotel  9/11/2022  12:59 μμ  Page 2



HotelDesign.gr
18

της Έλενας Καραγκούνη

HOTEL DESIGN
8  Ξενοδοχειακές τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2023

Το HOME OFFICE γίνεται …BLEISURE

Η τηλεργασία έγινε όλο και πιο συνηθισμένη στην εποχή
του κoρονοϊού. Με περισσότερους υπαλλήλους να
εργάζονται εξ αποστάσεως, τα ξενοδοχεία πρέπει να
καλύψουν ένα νέο τμήμα ταξιδιωτών «αναψυχής», που
εκμεταλλεύονται τη νέα ευελιξία στο χώρο εργασίας
τους, επεκτείνοντας τις διακοπές που συνδυάζουν
εργασία, εξερεύνηση και αναψυχή. 

Με τους επισκέπτες που θέλουν να περνούν περισσότερο
χρόνο σε προορισμούς, ο σχεδιασμός -που είναι
βιωματικός και εμβαθύνει τις συνδέσεις με την τοποθεσία
και το χαρακτήρα της- θα είναι το κλειδί. 

Η φιλοξενία, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις
νέες εργασιακές ανάγκες, προσφέρει δωμάτια
κατάλληλα και για διαμονή και για εργασία, δίνοντας
έμφαση στο άπλετο φυσικό φως, στην πρόβλεψη χώρου
για εργασία, αλλά και σε ευέλικτους κοινόχρηστους
χώρους, για τη διενέργεια meetings. 

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

Έδρα - Showroom:
∆. Μουτσοπούλου 43α, Καµίνια

δώρων. 
λύσεις διαφηµιστικών και εταιρικών 
επιχειρήσεις σύγχρονες και έξυπνες 

µεγαλύτερες ξενοδοχειακές 
Η εταιρία µας ήδη προσφέρει στις 

δώρων. 
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10 – 13. 1. 2023
FRANKFURT/ MAIN

Παραμείνετε 
ενήμεροι κι 
εγγραφείτε 
στο news-
letter μας!
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Τηλ. 210 64 10 405

Wow your 

senses.

Εμπνεύστε τις αισθήσεις σας στην πιο σημαντική 
διεθνή εμπορική έκθεση για υφάσματα κατοικίας 
κι επαγγελματικού εξοπλισμού. Εδώ θα βρείτε τις 
τελευταίες τάσεις, διαλέξεις και ξεναγήσεις για 
επαγγελματίες του κλάδου υφασμάτων με δίψα 
για γνώση. Συνάψτε νέες επαγγελματικές επαφές 
κι αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς σε 
λίγες μόλις μέρες. Όλα αυτά είναι δυνατά μόνο στην 
Heimtextil με τον τεράστιο παράγοντα WOW.

The true TEXTILES-TRENDS-TALKS experience.
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Τα URBAN θέρετρα στο προσκήνιο

Οι γραμμές μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου
θολώνουν στην εποχή της πανδημίας και όλο και
περισσότεροι επισκέπτες θέλουν να βιώσουν την
αποσυμπίεση και την απόδραση σε ένα θέρετρο, ακόμα
και όταν βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον.

Εφαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού
θερέτρου αναψυχής σε ένα αστικό περιβάλλον, οι
σχεδιαστές εσωτερικών χώρων δημιουργούν αστικά
θέρετρα για όσους θέλουν να “ξεφύγουν”, χωρίς να
χρειαστεί να “φύγουν”. 

Παρόλο που τα θέρετρα αυτά βρίσκονται σε αστικά
περιβάλλοντα, δίνουν προτεραιότητα στις συνδέσεις με
τη φύση, την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων, το φυσικό φως και, φυσικά, την
υγεία και ευεξία των επισκεπτών, χρησιμοποιώντας
ταράτσες, κήπους, ακόμη και κατάφυτες αυλές.
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Ξενοδοχεία …Instagram-ικά

Το μάρκετινγκ στα social media είναι απαραίτητο για τις
βιομηχανίες φιλοξενίας.

Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα κορυφαία ξενοδοχεία
αρχίζουν να σχεδιάζουν τα ξενοδοχεία τους με τρόπους,
που τα κάνουν τέλεια για φωτογραφικές στιγμές. Μια
τέτοια σχεδιαστική τακτική είναι πολύ σημαντική σε μια
εποχή, που οι νεότεροι επισκέπτες δημοσιεύουν συχνά
φωτογραφίες από τις διακοπές τους στο Instagram.

Η δημιουργία δωματίων και κοινόχρηστων χώρων, που
φαίνονται συναρπαστικά και ελκυστικά μπορεί να κάνει
πολλά για την επιχείρηση και την επωνυμία ενός
ξενοδοχείου, καθώς μέσω του instagram θα τα δουν
εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.
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Πέρα από την καθαριότητα

Η πανδημία έκανε ακόμη πιο απαιτητικούς τους
ταξιδιώτες ως προς την καθαριότητα στη διαμονή τους.
Ωστόσο, αν και το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο,
έχει σημασία να μην φαίνεται αποστειρωμένο, ώστε να
μην δίνει την αίσθηση δωματίου νοσκομείου. 

Τα λευκά σεντόνια και τα υλικά, που δίνουν την αίσθηση
της καθαριότητας είναι απαραίτητα, αλλά ταυτόχρονα
πρέπει στη σχεδίαση να ενταχθούν και χρωματικοί τόνοι,
που θα δώσουν μία αίσθηση φρεσκάδας. 

Είτε πρόκειται για γήινες χαλαρωτικές αποχρώσεις 
είτε για τολμηρές χρωματικές πινελιές, το χρώμα είναι
απαραίτητο να συνδυαστεί με το λευκό για την τέλεια
ισορροπία. 
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Μια αναγεννησιακή αρχιτεκτονική αισθητική φαίνεται
πως επανέρχεται στον εσωτερικό σχεδιασμό.
Εφαρμόζεται στην αρχιτεκτονική, στο σχεδιασμό επίπλων
και στα διακοσμητικά στοιχεία. Οι καμάρες είναι ένα
δημοφιλές χαρακτηριστικό του αρχιτεκτονικού
σχεδιασμού εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από το Κολοσσαίο
της Ρώμης έως την Αψίδα της Πύλης του Σεντ Λούις, δεν
υπάρχει τέλος στους δημιουργικούς και δομικούς
τρόπους, με τους οποίους οι αρχιτέκτονες έχουν
ενσωματώσει αυτό το σχήμα στο έργο τους.
Ακολουθώντας μια τάση προς κομψούς, μινιμαλιστικούς
εσωτερικούς χώρους, τα μοντέρνα κτίρια τείνουν να
αποφεύγουν τις καμάρες και να επιλέγουν απλούς
τοίχους, ορθογώνιες πόρτες και ανοιχτούς χώρους.
Ωστόσο, οι καμάρες εσωτερικών χώρων επιστρέφουν με
περισσότερο από έναν τρόπο και αναδιαμορφώνουν το
hotel interior design. Οι ανοιχτές καμάρες είναι ένας πολύ
καλός τρόπος, για να συνδέσετε δύο δωμάτια μεταξύ
τους, αντί να τα χωρίσετε, δημιουργώντας μια αίσθηση
ανοιχτής διαβίωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για
τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς κάνει τον χώρο να
εκπέμπει μια ηρεμία και cozy αισθητική. Οι τοξωτές
εσοχές στους τοίχους, μια ακόμη ερμηνεία των αψίδων
στον εσωτερικό σχεδιασμό, είναι τόσο ελκυστικές, όσο
και λειτουργικές, προσφέροντας έναν χωνευτό χώρο για
ράφια, τραπέζια κονσόλας και άνετες πολυθρόνες, που
τονίζονται ιδιαίτερα, με τη βαφή σε ένα διαφορετικό

χρώμα που δημιουργεί αντιθέσεις. Μια ακόμα
εναλλακτική είναι η δημιουργία καμάρας κατά το βάψιμο
των τοίχων. Πρόκειται για μια ευέλικτη επιλογή, που
επιτρέπει στα ξενοδοχεία να τολμήσουν νέες τάσεις,
αλλά με διακριτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα δίνει την
δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης αλλαγής. Οι
ξενοδόχοι μπορούν να δοκιμάσουν να βάψουν πολλές
καμάρες σε διάφορα χρώματα, για να δημιουργήσουν
εντυπωσιακά αφηρημένα έργα τέχνης, για να τραβήξουν
τα βλέμματα ή μπορούν να επιλέξουν μια πιο απαλή
προσέγγιση ζωγραφίζοντας ένα μόνο τόξο πίσω από έναν
καναπέ, ένα κρεβάτι ή ένα ράφι.

Στο επίκεντρο οι Καμάρες
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JYSK BUSINESS TO BUSINESS - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Ως εταιρικός πελάτης έχετε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές προσφορές μας. Είμαστε δίπλα σας, ώστε να σας
βοηθήσουμε να επιλέξετε τα σωστά προϊόντα για τις ανάγκες σας.

Βρείτε αυτό που ψάχνετε

Περισσότερα από 10.000 προϊόντα διαθέσιμα.
Από έπιπλα κήπου μέχρι κρεβάτια, στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες. Η JYSK προσφέρει στους
εταιρικούς πελάτες της μία διευρυμένη γκάμα προϊόντων για επιχειρήσεις. Έχουμε κάνει τη διαδικασία επιλογής και αγοράς των
αγαπημένων σας προϊόντων πολύ εύκολη. Περιηγηθείτε στο website ή επισκεφτείτε τον εκθεσιακό χώρο στο πλησιέστερο σε εσάς
κατάστημα JYSK, για να δείτε από κοντά τις αμέτρητες επιλογές. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πάντα εξαιρετικές προσφορές – Ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές
Επαγγελματική εξυπηρέτηση – Καλέστε το τμήμα εταιρικών πελατών μας ή αναζητήστε συμβουλές στα καταστήματά μας
Ευελιξία αποστολών – Παραλάβετε όπως σας εξυπηρετεί 
Καταστήματα πόλης - Πάντα δίπλα σας

Σκανάρετε τον κωδικό QR και αντλήστε έμπνευση από τον εταιρικό μας κατάλογο 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε τα βήματα χιλιάδων εταιριών και επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές προσφορές μας.
Επισκεφτείτε τη σελίδα JYSK.gr/B2B ή επικοινωνήστε με το τμήμα εταιρικών πελατών στο B2B-gr@JYSK.com ή 211 1993542.
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Μια ήδη πολύ αγαπημένη απόχρωση, που
χρησιμοποιείται από τη μόδα μέχρι την εσωτερική
διακόσμηση, επιστρέφει στο επίκεντρο του 2023 και είναι
το χρώμα της λεβάντας. Σύμφωνα με το διεθνές
πρόγραμμα πρόβλεψης τάσεων WGSN, φαίνεται ότι το
Digital Lavender θα είναι το χρώμα της χρονιάς. Μια πιο
προσεκτική ματιά στην απόχρωση αποκαλύπτει πώς
δημιουργεί μια σειρά από διαθέσεις. Το Digital Lavender
είναι η νέα χρωματική έμπνευση και εμφανίζεται όλο και
πιο συχνά στα ψηφιακά μέσα αυτή τη στιγμή. 
Η αυξανόμενη διαδικτυακή του παρουσία υποδηλώνει ότι
το Digital Lavender θα κάνει σύντομα το άλμα στον
πραγματικό κόσμο, όπου είναι πιθανό να επηρεάσει τις
τάσεις επίπλωσης και εσωτερικού χώρου. Η
ανοιχτόχρωμη απόχρωση του μοβ αυτού χρώματος
εκφράζει δύο σειρές συναισθημάτων και τα φέρνει σε
αρμονία μεταξύ τους: ευθυμία και ηρεμία. Με την οπτική
επικοινωνία δύο πολύ αντίθετων συναισθημάτων, το
Digital Lavender απευθύνεται τόσο στους ειδικούς του
σχεδιασμού όσο και στους καταναλωτές. Προσδίδει μια
χαρούμενη διάθεση και ταυτόχρονα δημιουργεί μια
χαλαρωτική ατμόσφαιρα διαβίωσης, μια τέλεια
ισορροπία για κάθε χώρο ενός ξενοδοχείου. Το
καλύτερο είναι ότι τα ήρεμα χρώματα, όπως το Digital
Lavender, μπορούν να συνδυαστούν με άλλες
αποχρώσεις για εξαιρετικό αποτέλεσμα.  Συνδυάζει τη
δροσιά του μπλε με την απαλότητα του ροζ και αυτά τα
δύο χρώματα μαζί δημιουργούν αυτό που ξέρουμε ως 

μωβ λεβάντας. Μερικές από τις δημοφιλείς αποχρώσεις
λεβάντας με κόκκινες ή ροζ νότες είναι οι: Pink Lavender,
Crayola, Medium Lavender Magenta ή Plum, English
Lavender και Twilight Lavender και πολλά ακόμα. Η
συγκεκριμένη χρωματική τάση μπορεί να υιοθετηθεί σε
ποικίλους χώρους και με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους. Για παράδειγμα, σε μια ξενοδοχειακή μονάδα,
το χρώμα αυτό είναι ιδανικό για χώρους στους οποίους
δραστηριοποιούνται τα παιδιά.  Η μωβ διακόσμηση είναι
μια καλή ιδέα ώστε οι “παιδικοί” χώροι να είναι πιο ζεστοί
και χαρούμενοι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μοβ
θεωρείται ουδέτερο χρώμα ανάμεσα στα φύλα των
παιδιών, γεγονός που το καθιστά ιδανικό. Αντίστοιχα, το
χρώμα της λεβάντας είναι ιδανικό για χώρους σαλονιού,
λόμπι, εστιατόριο, καθώς προσφέρει στο χώρο την
ηρεμία και τη χαλάρωση που αποζητά κάθε επισκέπτης,
δίνοντας ταυτόχρονα ζεστασιά και  κομψότητα. 

To 2023 θα έρθει με πολύ….. ψηφιακό μοβ
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Ο αθλητισμός είναι μεγάλη υπόθεση. Το να παραμένει
κανείς σε φόρμα και να απολαμβάνει τις διακοπές του,
δεν είναι πλέον κάτι ασυνήθιστο. Τα “αθλητικά
ξενοδοχεία” είναι μια απάντηση στην έκρηξη του
αριθμού των ταξιδιωτών, που επιθυμούν να διατηρήσουν
τη ρουτίνα της προπόνησής τους, ο αριθμός των οποίων
αυξάνεται μέρα με τη μέρα.  Τα ξενοδοχεία, σήμερα,
μπορούν να χαρακτηρίζονται από εσωτερική και
εξωτερική αρχιτεκτονική, κέντρο ευεξίας, γυμναστήριο,
ψυχαγωγικούς χώρους και προσαρμοσμένη κουζίνα με
βάση πάντα το γενικότερο αθλητικό concept.
Αυτή η τάση περιλαμβάνει, επίσης, τον κλάδο των
επαγγελματιών ταξιδιωτών, ο οποίος, παρόλο που
ταξιδεύει για λόγους εργασίας, σύμφωνα με άρθρο του
CWT, γνωρίζει αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με
τη διατήρηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ενώ
ταξιδεύει. Η «Μελέτη Expedia Fitness Breaks» δείχνει ότι
1 στους 3 επαγγελματίες ταξιδιώτες βασίζουν την
επιλογή του ξενοδοχείου, εν μέρει, στις διαθέσιμες
επιλογές αθλητισμού / γυμναστικής. Για τους ταξιδιώτες
αναψυχής τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία ήταν
ελαφρώς χαμηλότερα. 2 στους 3 ταξιδιώτες αναψυχής
θεωρούν σημαντικό τον υγιεινό τρόπο ζωής. Επιπλέον,
για το 18% των ταξιδιωτών αναψυχής, η διαθεσιμότητα
αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν σημαντικός
παράγοντας κατά την κράτηση του ξενοδοχείου τους.
Αντιμετωπίζοντας αυτήν την εξειδικευμένη αγορά, 

μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις
υπηρεσίες τους, για να καλύψουν τις ανάγκες των πιο fit
επισκεπτών τους. Η πρόσβαση σε νέες αθλητικές
δραστηριότητες, καθώς και η παροχή εξοπλισμού για
γυμναστική στα δωμάτια, είναι -πλέον- ανάγκη για το
σύγχρονο ταξιδιώτη. Αντίστοιχα, τα ξενοδοχεία αρχίζουν
να προσθέτουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα, όπως
συγκεκριμένα app που βοηθούν τους επισκέπτες για την
άθληση τους, γυμναστές με προγράμματα γυμναστικής
εντός του ξενοδοχειακού χώρου ή εκτός, στη φύση.
Εξατομικευμένες προπονήσεις, διατροφολόγοι και
εξατομικευμένα γεύματα, είναι, επίσης, μερικές κινήσεις,
που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ξενοδοχείο και Άθληση
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ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ 
ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ 
ΦΡΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

GREECE

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ       
Τ.Κ 57008, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ:2310-785708/9 ΦΑΞ: 2310-785177             
info@koulikidis.gr

www.opkgreece.com
www.koulikidis.gr

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, 
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

OPK SPACESHIP     

ΕΩΣ 160KG

ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ             
≤ 2.600ΜΜ

ΦΑΡΔΟΣ ΠΟΡΤΑΣ       
≥ 580ΜΜ

ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΙ 
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΠΟΡΤΑ

ΦΡΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Ο πρωταγωνιστής των υλικών τα τελευταία χρόνια είναι
το ξύλο! Όπου κι αν βρεθείς θα δεις έπιπλα, φωτιστικά,
κουφώματα και διακοσμητικά από ξύλο. 

Η rustic αισθητική με τα ξύλινα στοιχεία να
πρωταγωνιστούν στους χώρους, εάν συνδυαστεί με έθνικ
λεπτομέρειες, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα οικείο και
ζεστό στον επισκέπτη.

Τα ethnic στοιχεία στη διακόσμηση θα αποτελέσουν μια
από τις must τάσεις. Η προσθήκη μαξιλαριών, ριχταριών,
πινάκων, βάζων ή οποιουδήποτε άλλου διακοσμητικού
στοιχείου με τολμηρά σχέδια, που παραπέμπουν σε
άλλους πολιτισμούς, θα δημιουργήσουν μία
πολυπολιτισμική διακόσμηση, που θα προσκαλεί τον
επισκέπτη να την εξερευνήσει. 

ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

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

6,5 χλμ. Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά
Περιοχή ΤΙΤΑΝ, 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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της Βασιλικής Πούλου

ΤΕΧΝΗ

Καθώς η βιομηχανία φιλοξενίας προετοιμάζεται για να
κάνει, επιτέλους, τη μεγάλη της επιστροφή, γίνεται μια
συζήτηση γύρω από τον ζωτικό ρόλο της τέχνης στην
ουσιαστική εσωτερική διακόσμηση και την συνολική
εμπειρία ενός επισκέπτη.

Ομάδες ξενοδοχείων, ανά τον κόσμο, δημιουργούν
ενσωματωμένες γκαλερί τέχνης στις εγκαταστάσεις
τους, όπως για παράδειγμα τα 21c Museum Hotel. Τα
συγκεκριμένα ξενοδοχεία, μάλιστα, προσφέρουν ένα
πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, πολιτιστικού
προγράμματος και παραστάσεων σε κάθε τους
ιδιοκτησία, τα οποία είναι -επίσης- ανοιχτά στο κοινό και
δωρεάν. Η τέχνη, λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν πάντα
παρούσα στα ξενοδοχεία, αλλά ο ρόλος της έχει
εξελιχθεί εξαιρετικά τα τελευταία 20 χρόνια, πιθανώς
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του
ξενοδοχειακού design.

Στη δεκαετία του ‘90, μέχρι και πρόσφατα, οι επισκέπτες
του ξενοδοχείου έβλεπαν ξανά και ξανά την ίδια
ανέμπνευστη τέχνη ζωγραφικής με νεκρή φύση. Αυτό
μάλιστα συνέβαινε καθώς η διαδικασία αγοράς φθηνής
τέχνης μαζικής παραγωγής από καταλόγους αφισών που
τυπώνονταν, επέβαλλε στους σχεδιαστές, τις αλυσίδες
και τα franchise να επιλέγουν τις εικόνες τους από τους
δεκάδες καταλόγους που ήταν εύκολα διαθέσιμοι. Μια
καθόλου καλλιτεχνική διαδικασία. Σήμερα, όμως, χάρη
και στην τεχνολογική εξέλιξη, η καλλιτεχνική δημιουργία
γίνεται πιο προσιτή και οικονομικά και αισθητικά,
δίνοντας στους ξενοδόχους πολύ περισσότερες
επιλογές, για να επιλέξουν έργα τέχνης και να τα
προσαρμόσουν, ώστε να ταιριάζει με το εμπορικό σήμα

και την τοποθεσία τους. Η τέχνη δεν χρησιμοποιείται
πλέον ως αξεσουάρ, αλλά ως τρόπος πρόκλησης
συναισθημάτων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της μοναδικής ταυτότητας ενός ξενοδοχείου
και αναγνωρίζεται ως βασικό συστατικό του,
δημιουργώντας αίσθηση και ατμόσφαιρα, φέρνοντας
ταυτόχρονα χρώμα, ζωντάνια και έμπνευση σε όλα τα
περιβάλλοντα.

Οι εκτυπώσεις με κορνίζα εξακολουθούν να είναι πολύ
δημοφιλείς, αλλά με τη βοήθεια της ψηφιακής
βελτίωσης, ακόμη και μια σύνθεση εικόνων μπορεί να
σημαίνει πολύ περισσότερα από μερικές εικόνες που
κρέμονται σε έναν τοίχο όπως ήταν πριν από χρόνια. Τα
έργα τέχνης δεν πρέπει μόνο να σχετίζονται με το design
και την τοποθεσία του ξενοδοχείου, αλλά πρέπει -επίσης-
να είναι διασκεδαστικά και αξέχαστα, να αφηγούνται μια
ιστορία και επομένως να κάνουν το ξενοδοχείο σας να
ξεχωρίζει από το πλήθος.

Η εικαστική τέχνη στα ξενοδοχεία και τους
κοινόχρηστους χώρους τους επηρεάζει τις πρώτες
εντυπώσεις του επισκέπτη και δίνει μια πρώτη εικόνα για
το υπόλοιπο ξενοδοχείο. Μία από τις μεγαλύτερες
τάσεις τα τελευταία χρόνια αφορά τα λόμπι των
ξενοδοχείων, τα οποία δεν είναι πλέον απλώς ένας
χώρος αφίξεων και αναχωρήσεων.  Οι αρχιτεκτονικές
ομάδες, πλέον, δημιουργούν ένα ευέλικτο περιβάλλον
όπου οι επισκέπτες μπορούν να φάνε, να πίνουν, να
εργαστούν, να συναντηθούν, να χαλαρώσουν, να
κοινωνικοποιηθούν και να διασκεδάσουν σε έναν ενιαίο
χώρο. Γιατί να μην αποτελεί και μια gallery έργων τέχνης;

Πως η τέχνη μπορεί να αναβαθμίσει την εμπειρία φιλοξενίας
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J&E UMBRELLAS - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
Κεντρικά γραφεία: Ξάνθου 21Α,15451, Νέο Ψυχικό
Tηλ: 210 67 27 271

Αγοράστε ONLINE 
την δική σας όμορφη ομπρέλα!

umbrella-shop.gr

sales@je-umbrellas.gr | www.je-umbrellas.gr | umbrella-shop.gr

Δημιουργήστε τις δικές σας...

Κωδικός Ομπρέλας: 01-03-0507

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΒΡΟΧΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΤΑ BRANDS ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ!
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Ένα ξενοδοχείο, μάλιστα, μπορεί να πάρει μια νέα πνοή,
ενσωματώνοντας την τέχνη στους χώρους του, με
ουσιαστικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται μια πλήρης
ανακαίνιση. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό, να υπάρχει και
συχνή ανανέωση των έργων τέχνης, ώστε να διατηρείτε
σε εγρήγορση ακόμα και τους πιο σταθερούς
επισκέπτες. Η ανανέωση ενός έργου τέχνης κάθε 4 ή 5
χρόνια, θα μπορούσε σίγουρα να δώσει μια
αναζωογονητική ώθηση σε ένα ξενοδοχείο χωρίς το
κόστος μιας πλήρους ανακαίνισης. Σίγουρα, αυτή η
πρακτική είναι απολύτως εφικτή τουλάχιστον για τα
υπνοδωμάτια ή τους διαδρόμους.

Ωστόσο, στους χώρους του λόμπι και της ρεσεψιόν
χρειάζεται κάτι πιο δραματικό. Σε αυτούς τους χώρους,
μπορείτε να ενσωματώσετε έργα τέχνης από ντόπιους
καλλιτέχνες, ώστε να δώσετε στους επισκέπτες σας μια
μικρή γεύση της κουλτούρας της τοποθεσίας στην οποία
βρίσκεται το ξενοδοχείο. Η τέχνη εμπνέει, παρηγορεί,
επαγρυπνεί, γαληνεύει, παρασύρει και πολλά ακόμη...
Διάφορες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι όταν
κάποιος κοιτά ένα όμορφο έργο τέχνης, αισθάνεται
καλύτερα. Επομένως, σε έναν χώρο, όπως ένα
ξενοδοχείο, που στόχο έχει την  προσφορά μιας
ολοκληρωμένης και ευχάριστης εμπειρίας, είναι μια

επιτακτική ανάγκη. Η χρήση έργων τέχνης σε
εσωτερικούς χώρους φιλοξενίας είναι απολύτως
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού σχεδιασμού.
Μπορεί να συνδυάσει ένα ολόκληρο σχέδιο, να
μεταφέρει ένα βαθύτερο νόημα στον επισκέπτη και να
επικαλεστεί μια συναισθηματική απόκριση που
παρηγορεί, διεγείρει ή ξεσηκώνει το περίεργο μυαλό.
Οποιοδήποτε συναίσθημα προσπαθεί να προκαλέσει ο
σχεδιαστής, μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση
κατάλληλων έργων τέχνης. Αντίθετα, το ανεπαρκώς
μελετημένο και εκτελεσμένο έργο τέχνης μπορεί να
αφήσει τον επισκέπτη να αισθάνεται «flat», κάτι που με τη
σειρά του μπορεί να επηρεάσει την κρίση του για τον
χώρο φιλοξενίας και τον χρόνο, που θέλει να περάσει σε
αυτόν.

Αν και τα έργα τέχνης μπορεί να μην είναι πάντα το
πρώτο πράγμα, που προσέχουν οι επισκέπτες όταν
μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, σίγουρα έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στη συνολική σχεδίαση και αίσθηση. Όταν
γίνει σωστά, το έργο τέχνης μπορεί να είναι το επίκεντρο
οποιουδήποτε λόμπι ξενοδοχείου ή δωματίου και θα
πρέπει να θεωρείται εξίσου σημαντικό με οποιοδήποτε
άλλο σημαντικό στοιχείο σχεδιασμού.

Τέχνη & Ξενοδοχεία
1 2
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Το μέλλον της φιλοξενίας έχει να κάνει με την οικογένεια.
Περισσότερο από ποτέ, βλέπουμε όλο και πιο πολλές
οικογένειες να ταξιδεύουν μαζί. Τα καταλύματα θα
πρέπει να είναι σχεδιασμένα για ταξιδιώτες όλων των
ηλικιών, ώστε να ικανοποιούν ακόμη και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη. Το να ταξιδεύει κανείς με παιδιά
είναι μια περιπέτεια από μόνο του. Πώς μπορεί, λοιπόν,
ένα ξενοδοχείο να βοηθήσει την οικογένεια και να
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία;

Η παροχή βοήθειας στους γονείς με υλικοτεχνική
υποστήριξη για τα παιδιά τους είναι μία καλή ιδέα για την
ενίσχυση της ξενοδοχειακής εμπειρίας. Είναι σημαντικό
ένα ξενοδοχείο να παρέχει μια διασκεδαστική,
εμπνευσμένη και χαλαρωτική διαμονή.

Τα δωμάτια με κουκέτες, τα κρεβάτια σε σοφίτα και η
ευέλικτη επίπλωση επιτρέπουν στις οικογένειες να
μένουν μαζί ενώ ταξιδεύουν. Σε κάθε περίπτωση, όμως,
δεν αρκεί να προσφέρετε απλώς ένα τυπικό οικογενειακό
δωμάτιο. Θα πρέπει να αναδιαμορφώσετε χώρους και
και να αγκαλιάσετε φρέσκες, δημιουργικές, καινοτόμες
ιδέες για να κερδίσετε τις οικογένειες και να τις
κρατήσετε ως πιστούς πελάτες που επιστρέφουν ξανά
και ξανά.

Μικρή αλλαγή, με μικρό budget, αποτελεί η προσφορά
standard δωματίων που μπορούν να προσαρμοστούν
στην οικογένεια με προαιρετικά πρόσθετα αντικείμενα.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν σνακ και οικογενειακά
πακέτα καλωσορίσματος, κούνια ή βρεφική αλλαξιέρα,
μίνι ψυγείο, τηλεοπτικά κανάλια για παιδιά, επιτραπέζια
παιχνίδια και άλλες επιλογές ψυχαγωγίας.

Εστιατόρια φιλικά προς τα παιδιά με είδη μενού
κατάλληλων για την ηλικία (mocktails!) και
δραστηριότητες θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στις
εγκαταστάσεις σας με τέτοιον τρόπο που να επιτρέπουν
στους γονείς να απολαμβάνουν το γεύμα τους χωρίς τα
παιδιά να “δημιουργούν προβλήματα”.  Δημιουργήστε
πιο οικονομικά πακέτα γευμάτων για τις οικογένειες, με
λιχουδιές για τους μικρούς σας επισκέπτες, χωρίς, όμως,
να κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα, και προσφέρετέ τα
σε ένα design πιο “παιδικό- νεανικό”, προσθέτοντας
χρώμα [ακολουθώντας πάντα την γενικότερη αισθητική
του ξενοδοχείου σας].

Κάποιες ιδέες, που μπορείτε να εφαρμόσετε στο
ξενοδοχείο σας, είναι οι συνεργασίες με brands,
καλλιτεχνικές ομάδες κλπ, δημιουργώντας εκδηλώσεις ή
πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα μοναδικά για την
περιοχή σας. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσετε
απασχολημένους μικρούς και μεγάλους, ενώ θα
δημιουργείτε γι’ αυτούς μοναδικές αναμνήσεις που θα
τους μετατρέψουν σε πιστούς θαμώνες.

FAMILY-FRIENDLY

Ξενοδοχεία για όλη την οικογένεια

της Βασιλικής Πούλου

HotelDesign.gr
38

FAMILY_Hotel  9/11/2022  3:35 μμ  Page 1





Για τις οικογένειες που έχουν μια πιο περιπετειώδη φύση,
μπορείτε να προσφέρετε εξωτερικές δραστηριότητες,
όπως hiking, αναρρίχηση, καταδύσεις, βόλτες σε
ζωολογικά πάρκα, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
όλα αυτά φιλικά προς τα παιδιά όλων των ηλικιών.

Φυσικά, μερικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και στον
χώρο του λόμπι- μιας και είναι η πρώτη και η τελευταία
εικόνα των επισκεπτών σας. Ο χώρος θα πρέπει να είναι
άνετος για τα παιδιά με παιδότοπο και παιχνίδια τα οποία
θα μπορούν να τα απασχολήσουν, ενώ οι γονείς κάνουν
check in ή check out ή απλά θέλουν να καθίσουν και να
χαλαρώσουν με ένα ρόφημα. Σε αυτό το σημείο, θα
πρέπει να αναθεωρήσετε και τους χρόνους check in-
check out, καθώς για μια οικογένεια είναι πιο δύσκολο να
τηρήσει τα πολύ αυστηρά deadline που μπορεί να έχετε
ως ξενοδοχειακή πολιτική. Μην ξεχνάτε τα κατοικίδια,
καθώς είναι πολύ πιθανό, οι οικογένειες να ταξιδέψουν
με τους τετράποδους φίλους τους. 

Αναζητήστε υπηρεσίες κατοικίδιων ζώων, καθώς και
ειδικά δωμάτια για κατοικίδια με μπολ για φαγητό,
κρεβάτια για σκύλους, ακόμη και μενού για κατοικίδια!

Αυτό το target group ταξιδιωτών αποτελεί μια εξαιρετική
ευκαιρία για κάθε ξενοδόχο, αλλά δυστυχώς πολλά
ξενοδοχεία δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες
του. Η επιτυχημένη διαχείριση ξενοδοχείου διερευνά και
ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις προτιμήσεις
ακούγοντας προσεκτικά τους επισκέπτες σχετικά με τις
υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις. 

Στο ξενοδοχειακό τομέα, ο προνοητικός και
προετοιμασμένος επαγγελματίας είναι εκείνος που θα
επιτύχει τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, παρέχοντας
παράλληλα μια εξαιρετική υπηρεσία που μετατρέπει τις
οικογένειες σε χαρούμενους, επαναλαμβανόμενους
επισκέπτες.
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M.L. FRONIMOPOULOU & SIA E.E.
Leoforos Anthousas 50, Pallini 153 51, Athens, Greece

www.candlelight.gr
     candlelight the showroom    
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  +30 210 60 34 205
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    showroom@candlelight.gr
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Τα κλινοσκεπάσματα αποτελούνται από κουβέρτες,
σεντόνια, παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες. Όλα
αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα των
δωματίων του ξενοδοχείου σας. Τα περισσότερα
διαθέσιμα κλινοσκεπάσματα στην αγορά είναι
κατασκευασμένα είτε από 100% καθαρό βαμβάκι είτε
από συνθετικά (πολυεστέρα ή μείγμα πολυβαμβακιού)
υλικά. Η κύρια διαφορά, ωστόσο, είναι ο αριθμός των
νημάτων ανά τετραγωνική ίντσα του φύλλου. Ένας
υψηλότερος αριθμός νημάτων είναι φυσικά πιο μαλακός
και πολυτελής, επομένως και πιο ακριβός. Ενώ το
βαμβάκι συνήθως αναπνέει καλύτερα, ο πολυεστέρας
και το πολυ-βαμβάκι είναι ιδανικές επιλογές αν ψάχνετε
για προϊόντα που είναι πιο ανθεκτικά, ευκολότερα στη
συντήρηση και διατηρούν το χρώμα περισσότερο. 

Λευκά είδη
Αν θέλετε να δώσετε χρώμα στα δωμάτια, βάλτε χρώμα
στους τοίχους και στα διακοσμητικά στοιχεία, αλλά όχι
στα κλινοσκεπάσματα. Τα κλασικά λευκά σεντόνια
εξακολουθούν να γίνονται επιθυμητά από τους
επισκέπτες ως ένδειξη καθαριότητας και φρεσκάδας.
Ωστόσο, οι προσδοκίες των καταναλωτών δεν
σταματούν στα σεντόνια. Κουβέρτες, παπλώματα και
οτιδήποτε άλλο μπαίνει πάνω από ένα στρώμα πρέπει να
“είναι” αλλά και να “φαίνεται” καθαρό. Ένας από τους
λόγους πουν προτιμάται το λευκό χρώμα είναι η
καθαριότητα, καθώς τα λευκά σεντόνια πλένονται
ευκολότερα σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ
φθείρονται πιο αργά. Επίσης, είναι γνωστό ότι το λευκό
ταιριάζει με όλα και κάνει τη διακόσμηση του δωματίου
πιο εύκολη. Οι διακοσμητές τονίζουν ότι το λευκό χρώμα
ισοδυναμεί με την ηρεμία. Αν τα σεντόνια είναι έντονα, ο
χώρος μπορεί να δείχνει φορτωμένος, πράγμα που δεν
βοηθάει στη χαλάρωση. 

ΚΡΕΒΑΤΙ & ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Ποια κλινοσκεπάσματα είναι πιο κατάλληλα για ξενοδοχεία;

της Έλενας Καραγκούνη
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Μαξιλάρια
Η επιλογή μαξιλαριών δεν περιορίζεται πλέον στα
πολυτελή ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία ακόμη και μεσαίας
κλίμακας αναγνωρίζουν ότι η προσφορά επιλογής
διαφορετικού τύπου μαξιλαριών αποτελεί μέρος της
εξατομικευμένης υπηρεσίας. Τα μαξιλάρια μνήμης
αφρού είναι αρκετά δημοφιλή, αλλά αυτή είναι μια τάση
που αποφεύγουν τα ξενοδοχεία, καθώς ο αφρός δεν έχει
την αντοχή να διατηρήσει τις πολυάριθμες πλύσεις, που
απαιτούνται για τα κλινοσκεπάσματα ξενοδοχείου.

Κρεβάτια
Τα κρεβάτια-κουτιά ολοκληρώνουν μια περιποιημένη
εμφάνιση, αλλά απαιτούν χρόνο για τη διαμόρφωσή τους.
Αντίθετα, τα κρεβάτια-πλατφόρμας παρέχουν μια
επιλογή που είναι κομψή και ελκυστική, αλλά απαιτεί
λιγότερη δουλειά κατά την ημερήσια τακτοποίηση του
δωματίου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ

Βαμβακερά Απλά: Κατασκευασμένα από 100%
βαμβάκι. Η πυκνότητα ύφανσής τους δεν ξεπερνά
τις 180 κλωστές ανά τετραγωνική ίντσα. Είναι τα
οικονομικότερα βαμβακερά σεντόνια.

Βαμβακερά Πενιέ: Το βαμβάκι πενιέ από τη στιγμή
της συγκομιδής του υπόκειται σε ειδική
επεξεργασία. Με αυτή την ειδική επεξεργασία
“χάνεται” σχεδόν το 15% της αρχικής ποσότητας,
γεγονός που αυξάνει το κόστος του.

Βαμβακερά Περκάλι: Τα περκάλι είναι μια άλλη
κατηγορία σεντονιών, η οποία αποτελείται από
βαμβακερά υφάσματα, με πυκνή ύφανση από 200
κλωστές και πάνω ανά τετραγωνική ίντσα, πολύ
ανθεκτικά στις φθορές, απαλά στην υφή, με όψη
ματ.

Βαμβακερά Σατέν: Οι 240 κλωστές ανά
τετραγωνική ίντσα που συνήθως
χρησιμοποιούνται στην ύφανσή τους, δίνουν
στιλπνή όψη και μια διακριτική γυαλάδα, που
χαρίζει ένα ωραίο αισθητικά αποτέλεσμα. 

Λινά: Από τις ίνες του φυτού λιναριού παράγεται η
συνώνυμη κλωστή, η οποία είναι ανθεκτική με
υπέροχη γυαλάδα. Είναι ιδανικά για το καλοκαίρι,
γιατί είναι δροσερά και απορροφητικά.

Μεταξωτά: Το μετάξι είναι ένα από τα πιο γνωστά
και ακριβά φυσικά υφάσματα. Κατασκευάζεται
από μια στιλπνή υφαντική κλωστή που προέρχεται
από το κουκούλι του μεταξοσκώληκα.Τα
μεταξωτά σεντόνια είναι δροσερά, με βελούδινη
συνήθως υφή, απαλά και ανθεκτικά. 

Σύμμεικτα Βαμβάκι-πολυέστερ: Είναι τα σεντόνια
που περιέχουν ένα ποσοστό πολυεστέρα στη
σύνθεσή τους. Ένα σετ σεντονιών με σύνθεση
βαμβάκι-πολυέστερ μπορεί να είναι εύκολο στο
καθημερινό σιδέρωμα και να έχει δελεαστική τιμή,
ωστόσο δεν μπορεί να μας χαρίσει τη μαλακή
αίσθηση και τη δροσιά του βαμβακερού
σεντονιού.

Microfiber: Τα σεντόνια από microfiber, είναι από
μικρές πολυεστερικές μικροΐνες σφιχτά
πλεγμένες μεταξύ τους και φιλικές στο ανθρώπινο
δέρμα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, στεγνώνουν και
σιδερώνονται ευκολότερα από τα βαμβακερά, και
έχουν μια στιλπνή και απαλή υφή. 
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Η μελέτη του STOA Studio Of Architecture αφορούσε την
αποκατάσταση του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό
Σουρή 3 και τη μετατροπή του στη νέα πτέρυγα του
in[n]Athens Hotel. Το κτίριο, που έχει χαρακτηριστεί ως
σύγχρονο μνημείο, είναι μέρος ενός κτιριακού
συγκροτήματος που χτίστηκε το 1922 από την οικογένεια
Ράλλη. Περιλαμβάνει δύο κτίρια που συνδέονται μεταξύ
τους μέσω ενός κεντρικού αίθριου που είναι προσβάσιμο
μέσω της Στοάς Ράλλης. Το In[n]Athens Hotel άνοιξε για
πρώτη φορά το 2015 στο εσωτερικό κτήριο του
συγκροτήματος, μετά από μελέτη του αρχιτέκτονα
Διονύση Σοτοβίκη. Το ξενοδοχείο επεκτάθηκε στο κτήριο
που βλέπει στην οδό Σουρή το 2019, σε συνέχεια της
αρχιτεκτονικής μελέτης του STOA Studio Of Architecture.

Η επέκταση του ξενοδοχείου παρέχει 16 δωμάτια,
φουαγιέ και νέο χώρο υποδοχής. Οι αρχιτέκτονες
στόχευαν να δώσουν μια αυθεντική και ξεχωριστή
αισθητική ταυτότητα στη νέα πτέρυγα, που θα
αναδείκνυε τα ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία του
ιστορικού κτιρίου, αλλά και θα σχετίζεται με την απλή και
«ωμή» αισθητική της αρχικής πτέρυγας του ξενοδοχείου.
Οι 16 νέες αίθουσες χαρακτηρίζονται από κοινή
αισθητική προσέγγιση αλλά διαφέρουν ως προς το
μέγεθος και τη λειτουργική οργάνωση – εξυπηρετώντας
τη λειτουργική απαίτηση ύπαρξης δωματίων με
διαφορετικές χωρητικότητες και προσαρμόζοντας το
ακανόνιστο σχήμα της κάτοψης του ιστορικού κτηρίου,
που δεν επιτρέπει επαναληψιμότητα. Το STOA Studio of
Architecture σχεδίασε το εσωτερικό έτσι, ώστε να μην
αλλοιώσει τον χαρακτήρα του ιστορικού κτιρίου, το οποίο
διατηρεί την εξωτερική του αίγλη. 

Φρέσκος αέρας φιλοξενίας σε ένα κλασικό Αθηναϊκό κτίριο 

IN[N] HOTEL, ATHENS

Σχεδίαση: STOA Studio Of Architecture
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Διατηρήθηκαν και αναδείχθηκαν στοιχεία όπως ο γύψινος
διάκοσμος των οροφών, οι σκάλες και οι ψηλές ξύλινες
πόρτες του εσωτερικού αίθριου. Η απλή και τραχιά
αισθητική προσέγγιση των εσωτερικών χώρων
χαρακτηρίζεται από αυστηρές γεωμετρίες και τη χρήση
φυσικών υλικών. Στο λευκό φόντο των τοίχων
προβάλλονται ακατέργαστα στοιχεία από μάρμαρο και
μαύρο σίδηρο. Ταυτόχρονα, ο χώρος γίνεται ζεστός με τη
χρήση ξύλου και διάτρητων λαμαρινών οξειδωμένου
σιδήρου. 

Οι πτυχώσεις της εκλεκτικιστικής πρόσοψης του κτιρίου
μετατρέπονται σε χτενισμένο μπετόν στα υπνοδωμάτια,
ενώ τα φωτιστικά και τα κομοδίνα από μαύρους
σιδερένιους σωλήνες αποτελούν μια μοντέρνα αναφορά
στα Art Deco στοιχεία του κτιρίου. Το εσωτερικό αίθριο
του κτιρίου προϋπήρχε αλλά επανασχεδιάστηκε ώστε να
φιλοξενεί ένα μικρό εσωτερικό κήπο. Το ύψος του
αίθριου αναδείχθηκε από τον σχεδιασμό μιας μεταλλικής
κατασκευής διπλού ύψους για αναρριχώμενα φυτά. 

IN[N] ATHENS HOTEL
1 2 3
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Η σωζόμενη σκάλα παρέμεινε ανέγγιχτη και αναδείχθηκε
μόνο με τη χρήση γραμμικού περιμετρικού φωτισμού.
Στην είσοδο του ισογείου της σκάλας σχεδιάστηκε μια
φωτιστική κατασκευή από οξειδωμένα διάτρητα πάνελ
σιδήρου, επιτυγχάνοντας τη χρήση κοινού
αρχιτεκτονικού λεξιλογίου μεταξύ των δωματίων και των
κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου. Αυτή η δομή, με
τις απλές γεωμετρίες και την τραχιά υφή της, έρχεται σε
έντονη αντίθεση και, έτσι, αναδεικνύει την ιστορική
σκάλα. Ταυτόχρονα, πλαισιώνει την είσοδο κατά την
είσοδο του επισκέπτη στο κτίριο.

Το STOA Studio Of Architecture σχεδίασε, επίσης, όλο τον
επί παραγγελία σταθερό και κινητό εξοπλισμό του
ξενοδοχείου, εφαρμόζοντας συχνά εφευρετικές λύσεις,
που επιτυγχάνουν πολυλειτουργικότητα και
εξοικονομούν χώρο στα δωμάτια.
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Το Zola - Palais de Boheme είναι ένα χαλαρό πολυτελές
boutique ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε ένα
επανασχεδιασμένο ορόσημο παλάτι, στην ανερχόμενη
δεύτερη συνοικία της Βιέννης "Leopoldstadt". Η περιοχή,
μάλιστα, πήρε το όνομά της από τον αυτοκράτορα
Λεοπόλδο Α'. Όχι πολύ μακριά από το Prater και την
περίφημη ρόδα του, το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο
προσκαλεί επισκέπτες σε ένα απαράμιλλο ταξίδι, όπου
συμβολισμοί της φύσης συγχωνεύονται με το σύγχρονο
design. Εμπνευσμένο από το νέο κύμα design
ξενοδοχείων, το Zola Hotel πρόκειται να κλείσει το χάσμα
μεταξύ της Βιέννης, η οποία είναι γνωστή για τα ιστορικά
ξενοδοχεία 5 αστέρων, και μητροπόλεων όπως το Παρίσι
και το Λονδίνο, μ’ αυτό το νέο εγχείρημα. Στην καρδιά του
παλατιού αυτού βρίσκονται τέσσερις σουίτες με ονόματα
«the Earth», «the Sin», «the Dream» και «the Prey», των
οποίων το σχέδιο είναι εμπνευσμένο από τα έργα του
παγκοσμίου φήμης Γάλλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά. 

The Earth. Το δωμάτιο “Γη” χαρακτηρίζεται, όπως είναι
φυσικό, από το γήινο χρωματικό της design. Οι τοίχοι
είναι αρμονικά σχεδιασμένοι από πηλό, που
χρωματίζονται με επτά διαφορετικούς τόνους, καθώς και
κορμούς δέντρων και ένα χαλάκι από καλάμι πλήρως
ενσωματωμένο στην τοιχοποιία. Σε όλο το δωμάτιο,
πέτρες και κλαδιά, που συλλέγονται από το ακίνητο,
διακοσμούν το δωμάτιο και χρησιμοποιούνται ως σκηνικά
στοιχεία.

ZOLA HOTEL, VIENNA

Palais de Boheme: Πώς η φύση και η λογοτεχνία ενσωματώνονται στο ξενοδοχειακό design
της Έλενας Καραγκούνη
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The Sin. Η “Αμαρτία” χαρακτηρίζεται από χρώματα όπως
το μαύρο και το κόκκινο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με
αυτό το θεματικό δωμάτιο το οποίο κυριαρχείται από
μαύρους και κόκκινους τόνους. Στον τοίχο σκούρα
σκισμένα υφάσματα συνδυάστηκαν με σοβά και πέτρες
λάβας. Μέσα από σκόπιμα τοποθετημένους προβολείς, οι
πέτρες λάβας ξεχωρίζουν από τον τοίχο. Ακριβώς
μπροστά του, ως βασικό στοιχείο, ένας “αμαρτωλός”,
“ματωμένος”, κόκκινος καναπές περιβάλλεται από
πολυάριθμες γυάλινες καμπάνες με μαραμένα
τριαντάφυλλα.

ZOLA HOTEL
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The EARTH
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Το “The Dream”, όπως προδίδει το όνομά του, βυθίζει
τους επισκέπτες σε έναν εντελώς μπλε κόσμο. Για αυτό
το δωμάτιο χρησιμοποιήθηκαν υφάσματα από γιούτα,
προερχόμενα από έναν παλιό αχυρώνα της Τοσκάνης και
βαμμένα σε διαφορετικές μπλε αποχρώσεις. Στη
συνέχεια ράφτηκαν και συντέθηκαν 3 στρώσεις από
ύφασμα από γιούτα στον τοίχο, ακολουθώντας γραμμές
κυρίως γεωμετρικών σχημάτων. Από τετράγωνα,
ορθογώνια έως κύκλους, αυτά τα σχήματα συνεχίζουν ως
σκηνικά στοιχεία στο δωμάτιο με τη μορφή ογκόλιθων.

The Prey: Η “Λεία” αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ξύλο
αχυρώνα 150 ετών που έχει καεί στον πίσω κήπο του
ξενοδοχείου και ορειχάλκινα πάνελ, τα οποία είναι
επενδεδυμένα με το καμένο ξύλο. Επιπλέον, δύο ξύλινοι
κορμοί που “σκίστηκαν”, δέθηκαν και επενδύθηκαν με
δέρμα, αποτελώντας βασικά χακτηριστικά στοιχεία της
σχεδίασης.

The SIN
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Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δωματίων στο Zola (Tiny,
Classic, Plus, Superior, Two Bed Room) σχεδιάστηκαν με
τον ίδιο τρόπο, με την προϋπόθεση μιας avant-garde
εμφάνισης επηρεασμένης από τη φύση, για να
εντυπωσιάσει. Το υψηλό επίπεδο άνεσης, τα ευρύχωρα
δωμάτια και η εξαιρετική επίπλωση συναντούν μια
προσγειωμένη νοοτροπία, χωρίς να παρασύρονται πολύ
πέρα από την απόλαυση μιας ευχάριστης, κομψής
διαμονής. Ο συμβολισμός της φύσης διατρέχει ολόκληρη
την ιδέα και αντανακλάται από τη “σκηνοθεσία” κλαδιών,
λουλουδιών και πετρωμάτων.

Βαθιά οικιστικό σε αίσθηση, καθένα από τα δωμάτια είναι
ένας καμβάς για ειδικά σχεδιασμένα έπιπλα με μεγάλη
έμφαση στην αλληλεπίδραση ζεστών/ψυχρών χρωμάτων,
απαλών/ τραχεών επιφανειών και μοντέρνων/κλασικών
εσωτερικών χώρων. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του
Zola Hotel είναι οι περίτεχνοι πατιναρισμένοι τοίχοι του. 
Η γένεση αυτών των τοίχων δημιουργήθηκε από
πολλαπλές εφαρμογές του σοβά «Marmorino», σε
συνδυασμό με στολίδια από παλιά βιβλία ιστορίας, και
εφαρμόστηκε στους πατιναρισμένους τοίχους, για να
αναβιώσει η παλιά palazzo αίσθηση. Τα ψηλά ταβάνια
τονίζουν αυτό το ιστορικό συναίσθημα και ταξιδεύουν τον
επισκέπτη πίσω στο χρόνο. Δεν είναι, όμως, μόνο οι τοίχοι
που μπορούν να δελεάσουν τον επισκέπτη να ανακαλύψει
αυτήν την μαγική και ιστορική εμπειρία. Σε ολόκληρο το
ξενοδοχείο, ένας μεγάλος αριθμός από καθηλωτικά
στοιχεία διαμορφώνουν σημαντικά την εμφάνιση και την
αίσθηση αυτής της συνολικής ιδέας. Η πλειοψηφία τους
δημιουργήθηκε μαζί με ντόπιους καλλιτέχνες και
τεχνίτες. 
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Μεταξύ του πλήθους έργων τέχνης, που εκτίθενται στον
ξενοδοχειακό χώρο, ξεχωρίζει το έργο «les cents vases
de Zola», 100 πήλινα αγγεία που δημιουργήθηκαν
αποκλειστικά για το ξενοδοχείο Zola. Κάθε δωμάτιο είναι
εξοπλισμένο με τρία από αυτά τα βάζα, τα οποία
μπορούν, επίσης, να αγοραστούν από τους επισκέπτες
στην γκαλερί του ξενοδοχείου. Οι επισκέπτες, που δεν
είναι λάτρεις των βάζων, έχουν -επίσης- την ευκαιρία να
αγοράσουν βιβλία, περιοδικά και μουσικούς δίσκους,
τους οποίους επιμελούνται σε επιλεγμένες αίθουσες
διαφορετικοί καλλιτέχνες με τη σειρά τους. Αυτό που
κάνει το Zola – Palais de Boheme να ταιριάζει απόλυτα με
τα ξενοδοχεία new wave είναι το εστιατόριό του, το οποίο
δέχεται τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, αλλά και
ντόπιους, σε ένα γαστρονομικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο.
Το υπόγειο και ο κήπος του ξενοδοχείου δημιούργησαν
το σκηνικό για το εστιατορικό concept που ακούει στο
όνομα "ZAZATAM" και προσφέρει casual fine dining με
διεθνή avant-garde κουζίνα και ατμοσφαιρικά vibes. Σε
αντίθεση με το ειδυλλιακό περιβάλλον του κήπου, που
λάμπει στο φως της ημέρας κατά τη διάρκεια των πιο
ζεστών εποχών, το υπόγειο αποκαλύπτει την πραγματική
ομορφιά του τους δροσερούς μήνες του χειμώνα όταν
πέφτει το σκοτάδι.

The DREAM
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1. Τι σας εμπνέει στην καθημερινή σας εργασία;
Εμπνέομαι όταν έχω φρέσκα προϊόντα από την ύπαιθρο:
Φρέσκα λαχανικά, βότανα, μπαχαρικά, κρέας και ψάρι.
Επίσης, εμπνέομαι από την όμορφη χώρα μας και τα
διάφορα μέρη που επισκέφτηκα στην Ελλάδα. Ο καιρός
εδώ με παρακινεί να δημιουργήσω πιάτα, που θα
φτιάξουν την ημέρα των πελατών μου και την δική μου.

2. Ποιες θα θεωρούσατε ως κύριες αλλαγές /
επιτεύγματα στην εταιρική κουζίνα τα τελευταία
10/20 χρόνια;
Βασικά, η τεχνολογία έχει εμπλακεί και έχει βοηθήσει
εμένα και όλo το προσωπικό στην κουζίνα. Γιατί όταν
εξοικονομείτε χρόνο, λόγω της τεχνολογίας, μπορείτε να
επενδύσετε περισσότερο σε διαφορετικά τμήματα της
γραμμής εργασίας και παραγωγής. Η επανάσταση της
γαστρονομίας, μέσω της τεχνολογίας, έχει κάνει
τεράστια άλματα από την εποχή της φωτιάς, μέχρι και
την εφεύρεση της ηλεκτρικής ενέργειας, και έχει δώσει
την ευκαιρία στις κουζίνες, να δημιουργήσουν πιο
γευστικές και πιο εμπνευσμένες συνταγές.

3. Από την άποψή σας, τι αλλάζει λόγω της
παγκόσμιας πανδημίας στον κλάδο μας και πώς θα
επηρεάσει το μέλλον;
Η παγκόσμια πανδημία έχει προκαλέσει πολλά

εργασιακά προβλήματα και ανεργία, όχι μόνο στη
γαστρονομία, αλλά και σε κάθε κλάδο εργασίας στον
πλανήτη. Επιπλέον, οι πελάτες δεν μπορούσαν να
απολαύσουν τις διακοπές τους ή πιο καθημερινά
πράγματα, όπως να πάνε σε ένα εστιατόριο,
απολαμβάνοντας ένα καλό γεύμα, πράγμα που σήμαινε
ότι δεν χρειαζόταν μάγειρας, για να μαγειρέψει το γεύμα
τους. Υπήρχαν άνθρωποι που απολύθηκαν από τη
δουλειά τους, επειδή δεν υπήρχε επιχείρηση, και όλη η
γαστρονομία προσπάθησε να στραφεί σε πρωτοβουλίες
οι οποίες είναι οικονομικά πιο προσβάσιμες και δεν θα
χρειαζόταν μεγάλο αριθμό προσωπικού  ενεργό. Έτσι με
λίγα λόγια: Λιγότερο προσωπικό, περισσότερη
αυτοματοποίηση.

4. Από τη δική σας οπτική γωνία, πώς άλλαξαν /
αναπτύχθηκαν τα αιτήματα τα τελευταία χρόνια και
τι περιμένετε στο μέλλον;
Χάρη στα κοινωνικά δίκτυα, το live steaming, καθώς
και τα online videos, οι πελάτες έχουν γίνει πιο
επιλεκτικοί και έχουν περισσότερες προσδοκίες
από μια κουζίνα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα
χρόνια. Αυτό είναι πολύ θετικό για τη γαστρονομία,
γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέα
πιάτα και συνταγές, που ανεβάζουν τα πρότυπα,
ώστε να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην αγορά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

με τον chef Αλέξανδρο Καίσαρη

Ο Αλέξανδρος Καίσαρης γεννήθηκε στο Έσσεν της
Γερμανίας, περιτριγυρισμένος από πολλά ελληνικά
εστιατόρια. «Εμπνεύστηκα από την κουζίνα από τα
παιδικά μου κιόλας χρόνια. Όντας παιδί Ελλήνων
μεταναστών, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης και να δοκιμάσω
πολλές διαφορετικές κουζίνες. Ως μόνιμος
κάτοικος Ελλάδας, ξεκίνησα να εργάζομαι από το
1998 ως βοηθός στην κουζίνα για να υποστηρίξω
chefs, καθώς και σε εστιατόρια, ταβέρνες, γιοτ και

βίλες ως ιδιωτικός σεφ για πελάτες με υψηλές
προσδοκίες. Ανεξαρτήτα από τις υψηλές
προδιαγραφές και την πρωτοποριακή κουζίνα,
στην οποία έχω εκπαιδευτεί, δεν ξεχνώ ποτέ τις
ρίζες μου και την Ελληνική και μεσογειακή κουζίνα.
Προσπάθησα να εξελιχθώ μέσα από την παράδοση
και να δώσω στους πελάτες μου την καλύτερη
κουζίνα που μπορούν να έχουν».

Ο Αλέξανδρος εργάζεται ως Executive Consulting
Chef στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για την
οργάνωση μενού, τα χρονοδιαγράμματα, την
οργάνωση προσωπικού, τον εξοπλισμό, τη
διαχείριση υγιεινής, τις παραγγελίες τροφίμων, τις
σχέσεις με τους πελάτες και τη μαγειρική
εκπαίδευση σε πολλές επιχειρήσεις. Έχει εργαστεί
σε ταβέρνες, εστιατόρια και ξενοδοχεία μόνος του
αλλά και ως μέλος σε μεγάλες ομάδες σε κουζίνες,
από ένα μόνο τραπέζι μέχρι δεκάδες, και με
διάφορες παραλλαγές μενού. Επιπλέον, ο
Αλέξανδρος είναι ελεύθερος επαγγελματίας σεφ
για τη RATIONAL στην Ελλάδα, όπου συμβουλεύει
τους σεφ πώς να βελτιώσουν την επιχείρησή τους.
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5. Γιατί επιλέξατε τη RATIONAL για τη λειτουργία
της κουζίνας σας;
Ο λόγος που προτιμώ και επιδιώκω να έχω μια μονάδα
RATIONAL στην κουζίνα είναι γιατί άπαξ και
χρησιμοποιήσεις ένα προϊόν της RATIONAL, το
ερωτεύεσαι για την ακρίβεια, την ποιότητα, την οικονομία
και τη συνέπεια του τελικού προϊόντος. Από την πρώτη
φορά που είχα RATIONAL στην κουζίνα, και κάθε φορά
που πήγαινα σε μια νέα κουζίνα και έβρισκα μια μονάδα
RATIONAL, είχα ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη μου, γιατί
ήξερα ότι έτσι θα ήμουν σε θέση να παράγω πιο ποιοτικά
τρόφιμα σε χαμηλότερο κόστος παραγωγής και το
σημαντικότερο ότι θα έχω χρόνο να κάνω άλλα
πράγματα, παράλληλα με αυτό. Επειδή η RATIONAL
πάντα με κάλυπτε.

6. Πώς υποστηρίζουν οι μονάδες της RATIONAL
την εργασία σας; Ποια είναι τα οφέλη και πώς
επηρεάζει την επιχείρησή σας;
Το κύριο όφελος για μένα είναι η σταθερή ποιότητα των
τροφίμων, η εξοικονόμηση (κυρίως ενέργειας, νερού)
χρόνου, το πολυλειτουργικό μαγείρεμα, που με βοηθάει
στο ψήσιμο στο γκριλ, τηγάνισμα, μαγείρεμα στον ατμό
και όλα αυτά σε μία συσκευή. Αυτό μου εξοικονομεί,
επίσης, χώρο στην κουζίνα, γιατί δεν χρησιμοποιώ 5 ή 6
συσκευές. Επιπλέον, δεν έχει σημασία αν είμαι μέσα στην
κουζίνα ή όχι, έχω τον απόλυτο έλεγχο μέσω του
ConnectedCooking: για να χειρίζομαι τη συσκευή μου και
να μπορώ εύκολα να ελέγξω πώς το προσωπικό
χρησιμοποιεί τις μονάδες κατά τη διάρκεια της απουσίας
μου.

7. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συνδέσετε τη
κουζίνα σας σε ένα δίκτυο και γιατί;
Εκτιμάται πολύ ότι, εκτός αυτού, μπορείτε να ελέγξετε

τις μονάδες σας χειροκίνητα στην κουζίνα και μπορείτε,
επιπλέον, να έχετε τον απόλυτο έλεγχο μέσω της
εφαρμογής Connected Cooking. Είναι, επίσης, χρήσιμο
ότι μπορώ να μοιραστώ με άλλους συναδέλφους, που
έχουν RATIONAL στην κουζίνα, ολόκληρες συνταγές
μέσα από τις υπηρεσίες του ConnectedCooking. Το τρίτο
και πολύ σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση αποτυχίας ή
προβλήματος με τη μαγειρική μονάδα, ο τεχνικός μου
ενημερώνεται άμεσα και μπορεί να λύσει το θέμα με
γρήγορη επανεκκίνηση της μαγειρικής διαδικασίας.

8. Τι θα περιμένατε από μία δικτυωμένη
κουζίνα; Πώς βλέπετε την ανάπτυξη της ψηφιακής
μετάβασης σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον
κουζίνας;
Θα ήταν υπέροχο αν θα μπορούσαν να συνδεθούν και
άλλες συσκευές στην εφαρμογή Connected Cooking.
Αυτό θα βοηθούσε περισσότερο σε έναν πιο
ολοκληρωμένο και σωστό χειρισμό της
αυτοματοποιημένης κουζίνας.

9. Πώς χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα;
Η πιο κοινή χρήση για μένα είναι η διαχείριση συνταγών,
η διαχείριση των μαγειρικών μονάδων και η διαχείριση
υγιεινής. Επιπλέον, η υποστήριξη τεχνικής υπηρεσίας
είναι πολύ σημαντική, λόγω της γεωγραφικής
κατάστασης στην Ελλάδα και τις απομακρυσμένες
τοποθεσίες, που έχουν οι κουζίνες.

10. Τι άλλαξε στην καθημερινή σας εργασία
χρησιμοποιώντας το ConnectedCooking;
Ο συνδυασμός της πολυλειτουργικής χρήσης και της
εύκολης εναλλαγής από το έναν τρόπο λειτουργίας
μαγειρέματος σε έναν άλλο.
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Μεταξύ των πιο πρόσφατων έργων του σχεδιαστή
εσωτερικών χώρων Andrea Auletta, το «IL Tornabuoni»
στη Φλωρεντία είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων του
Ομίλου AG Hotels που έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί
διεθνείς επισκέπτες. Το Andrea Auletta Interiors Studio
φρόντισε για τη σχεδίαση του ξενοδοχείου σε όλα του τα
στοιχεία, από τα πιο προφανή μέχρι τις λεπτομέρειες της
επίπλωσης. 

IL TORNABUONI, FLORENCE

Η Φλωρεντινή ερμηνεία της φιλοξενίας
του Κωνσταντίνου Καραγκούνη
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Κάθε όροφος έχει οδηγήσει σε διαφορετική διάταξη και
σε αυτό το σκηνικό η σχεδιαστική ομάδα έχει ασχοληθεί
με κάθε στοιχείο, σχεδιάζοντας κάθε μεμονωμένο έπιπλο
και συμπλήρωμα επίπλων, καθώς και χαλιά, ταπετσαρίες,
πίνακες ζωγραφικής και διακοσμητικά αντικείμενα.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 62 δωμάτια και τρεις
διαφορετικές επιλογές φαγητού. Το “IL Magnifico
Restaurant & Bistro” στο ισόγειο αποτίει, με το όνομά του,
φόρο τιμής στη γαστρονομική παράδοση της Τοσκάνης.
Στους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου, η «pietra
serena», δηλαδή η άμμος, δίνει μια νότα ιστορικής
φλωρεντινής ατμόσφαιρας, παραπέμποντας στα φώτα
και στις σκιές ενός κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς,
χωρίς να προδίδει την αρχική δομή του Palazzo
Tornabuoni, με θέα στον εμπορικό δρόμο του ιστορικού
κέντρου της Φλωρεντίας, λίγα βήματα από το Ponte
Vecchio και τον ποταμό Άρνο. 

IL TORNABUONI
1 2 3 4
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Το δέρμα των καθισμάτων ανακαλεί εκλεπτυσμένες
ατμόσφαιρες με μια φυσική πινελιά, ενώ η αρμονία του
γκρι και του μπεζ συμβάλλει στη χαλάρωση και οδηγεί σε
αναμνήσεις από το παρελθόν, δημιουργώντας
ταυτόχρονα νέες.

Περνώντας από το φως της ημέρας και στο νυχτερινό
φωτισμό, το design στο ισόγειο θυμίζει τις ίδιες αρμονίες
του εσωτερικού, δημιουργώντας ένα ζεστό και οικείο
περιβάλλον έξω, όπου το πράσινο χρώμα των κουρτινών
προσθέτει μια νότα κομψότητας και άνεσης.
Τα δωμάτια διαθέτουν αρμονίες διαφορετικών χρωμάτων
σε κάθε όροφο: πορτοκαλί, κόκκινο, γκρι, μπλε και κίτρινο
και δίνουν μια νότα διαφορετικής προσωπικότητας σε
κάθε δωμάτιο, ενώ τα μπάνια, με την τεράστια
διαρρύθμιση του χώρου, θυμίζουν προτάσεις αρχαίων
σπα και ιστορικών εικόνων.

Εκτός από το Butterfly Terrace, το εστιατόριο «Lucie»
στον τέταρτο όροφο αναδιαμορφώνει τις γεύσεις μιας
πιο διεθνούς παλέτας, με μια ευχάριστη πινελιά νουβέλ
κουζίνας. Ο χώρος συνδυάζει τολμηρά ροζ χρώματα και
μαλαχίτη, ενα πανέμορφο πράσινο ορυκτό πέτρωμα.
Εδώ, ωστόσο, αυτά τα ανταγωνιστικά χρώματα
συνδυάζονται με χάρη και κομψότητα για να
δημιουργήσουν, μαζί με τα άνετα καθίσματα και τους
άνετους καναπέδες, ένα χώρο που αγκαλιάζει τον
επισκέπτη και ταιριάζει καλά με το εκλεπτυσμένο
γενικότερο concept του ξενοδοχείου.
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Αυτό το ξενοδοχείο ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία των
διακοσμητικών του στοιχείων και μια σειρά από
μοναδικές και εκπληκτικές λεπτομέρειες, που
υποδηλώνουν μια ήρεμη και στυλιζαρισμένη φύση, που
κυμαίνονται από πέτρα μέχρι πεταλούδες, όπου η άνεση
και ο σεβασμός του παρελθόντος θα καλωσορίσουν τους
επισκέπτες.
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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  ανάπτυξη  του  πολυτελούς  ξενοδοχείου  Portes  Lithos
Luxury  Resort,  οργανώθηκε  σε  παραθαλάσσια  έκταση
της  Κασσάνδρας  Χαλκιδικής,  σε  έναν  ιδιαίτερο
προστατευμένο  υδροβιότοπο με αμμοθίνες, με ένα
σπάνιο είδος φυτού, που ευδοκιμεί στην περιοχή, το
lilium.  Πρωταρχικός στόχος σχεδιασμού αποτέλεσε ο
σεβασμός στο φυσικό τοπίο και η διατήρηση  της
μοναδικότητας του ύφους της περιοχής.   
Το  ξενοδοχείο  αποτελείται  από 130  δωμάτια  και
σουίτες  με  ιδιωτικές  πισίνες  και  απρόσκοπτη θέα στην
θάλασσα και στους ιδιωτικούς κήπους. Στους
κοινοχρήστους χώρους συγκαταλέγονται ο χώρος
υποδοχής, η αίθουσα εστίασης, οι χώροι ευεξίας και
ψυχαγωγίας,  καθώς και η κοινόχρηστη πισίνα. 
Ο  κεντρικός  χώρος  υποδοχής  διαρθρώνεται  σε δυο
ενότητες, το lobby και το κεντρικό bar. Και οι δυο
ενότητες είναι χώροι διπλού ύψους, και για τον οπτικό
διαχωρισμό τους επιλέγονται δυο διαφορετικά υλικά
δαπεδόστρωσης, αλλά και καμπύλες οροφές,
δημιουργώντας υπό - περιοχές με καμπύλα όρια και
ροϊκότητα στο χώρο υποδοχής. Από το lobby διανέμεται
η κυκλοφορία προς τα δωμάτια φιλοξενίας μέσα από
εσωτερικούς, αλλά και στεγασμένους υπαίθριους
χώρους με πυκνή βλάστηση.  

PORTES LITHOS RESORT, CHALKIDIKI

Ανέσεις  υψηλών  προδιαγραφών σε επαφή με τη μοναδική φύση
Σχεδίαση: TAKA+PARTNERS  

LITHOS_Hotel  10-Nov-22  12:04 PM  Page 1





Το bar υποδέχεται το κοινό σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο
με θέα προς την θάλασσα και άπλετο  φυσικό φως. Το
υλικό των δαπέδων αποτελεί μια ουδέτερη βάση για την
ανάπτυξη των λειτουργιών με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά αυτών, όπου η επίπλωση, οι επενδύσεις
και τα φωτιστικά αποδίδουν τον χαρακτήρα του χώρου,
εντείνοντας το βασικό χαρακτηριστικό του, δηλαδή το
διπλό ύψος. Επιλέχθηκαν χρωματισμοί σε γήινες
αποχρώσεις, γκρι, λευκό, λαδί, πράσινο, ώστε να
συνδυάζονται αρμονικά με την πέτρα λακκώματος του
κελύφους και το κυρίαρχο στοιχείο φύτευσης του
εξωτερικού  χώρου, την  ελιά και την μεσογειακή
φύτευση. 

PORTES LITHOS RESORT
1 2 3
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Παράλληλα, επιλέχθηκε το ξύλο σαν βασικό υλικό
επένδυσης των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων.  
Αριστερά του κεντρικού διάδρομου κίνησης προς την
κοινόχρηστη πισίνα βρίσκεται η αίθουσα πρωινού. 
Οι καμπύλες χαράξεις πρωταγωνιστούν και σε αυτόν τον
χώρο. Για την αίθουσα πρωινού, το δάπεδο, που
σχεδιάζεται να έχει έντονες αντιθέσεις, είναι το σημείο
αναφοράς του σχεδιασμού, ενώ όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία, όπως η επίπλωση, οι επενδύσεις και τα
φωτιστικά εμφανίζονται πιο ηπία στο φόντο, ώστε όλα
μαζί να αποτελέσουν ένα ήρεμο και ευχάριστο
περιβάλλον για τη λειτουργία της εστίασης. Η αίθουσα
έχει άπλετο φυσικό φως και οπτικές φυγές προς τους
κοινοχρήστους χώρους του ξενοδοχείου. Για το χώρο
εξυπηρέτησης με buffet επιλέχθηκε μια πιο σύγχρονη και
ελεύθερη διάταξη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
χρηστών. 

Βασικός στόχος για τον σχεδιασμό των δωμάτιων είναι  η
δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε να
συνδυάζει ανέσεις υψηλών προδιαγραφών με την επαφή
με την μοναδική φύση και το τοπικό περιβάλλον. Έτσι,
όλα τα  δωμάτια σχεδιάζονται με τρόπο, ώστε να
παρέχεται ένα ήρεμο περιβάλλον και να φοντάρουν στην
θέα της θάλασσας. Η παλέτα των υλικών είναι και εδώ σε
γήινες αποχρώσεις με ήπιες αντιθέσεις μέσω της
αδρότητας των επιλεγμένων υλικών και επενδύσεων. 
Οι λεπτομέρειες  των μεταλλικών κατασκευών και η
επιλογή των πλακιδίων προσφέρουν και την απαιτούμενη
διακριτική πολυτέλεια. Για τον σχεδιασμό των υπαίθριων
διαδρόμων και του landscape, προτάθηκαν μεσογειακά
φυτά με πλούσιο όγκο, συνεχόμενα χυτά δάπεδα και
ήπιος κρυφός φωτισμός, ώστε να ενταθεί το επιθυμητό
resort feeling, που ήταν στόχος να αποδοθεί στο έργο.   

PORTES LITHOS RESORT
1 2 3

LITHOS_Hotel  10-Nov-22  12:06 PM  Page 3



Μαζί στο μέλλον!

Επωφεληθείτε από τα κατάλληλαΕπωφεληθείτε από τα κατάλληλα
προγράμματα χρηματοδότησης!προγράμματα χρηματοδότησης!

Αναπτυξιακός Νόμος - Ξενοδοχεία

Χρηματοδοτήσεις & Επενδυτικά Ταμεία

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Αναδιάρθρωση Οφειλών

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Λογιστικές & Φορολογικές
Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα
στελέχη της εταιρείας μας και κλείστε
ένα ενημερωτικό ραντεβού!

Βρισκόμαστε 24 χρόνια δίπλα στις
ανάγκες κάθε επιχείρησης!
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Το Hotel Marienhage βρίσκεται στη μνημειακή
κληρονομιά του συγκροτήματος DOMUSDELA, και
άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στους επισκέπτες
του από τον Οκτώβριο 2019. Το DOMUSDELA
περιλαμβάνει πληθώρα δομών -πέραν του ξενοδοχείου-
και λειτουργεί με γνώμονα την ιστορική πολιτιστική
κληρονομιά, που είναι σημαντική για το Αϊντχόφεν. 
Η εκμετάλλευση της DOMUSDELA βρίσκεται στα χέρια
των Hutten και LBG Hotels.Σε αυτήν την εντατική
συνεργασία, η Hutten εστιάζει στη μαγειρική και στην
οργανωτική ερμηνεία των εστιατορίων, των τελετών, των
συναντήσεων και των εκδηλώσεων στο DOMUSDELA. 

MARIENHAGE HOTEL, EINDHOVEN

Διαμονή κοντά στον Ουρανό

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη
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Η LBG Hotels είναι υπεύθυνη για τη φιλοξενία στο Hotel
Marienhage. Τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και
Αύγουστο, πραγματοποιούνται οι καλοκαιρινές
συναυλίες Muziekgebouw στην αυλή του DOMUSDELA.
Μια σειρά συναυλιών όλων των ειδών: με τραγουδιστές-
τραγουδοποιούς, τζαζ, κλασική μουσική, παιδικά, κάτι για
όλους. Πρόκειται για ένα παραδεισένιο ξενοδοχείο, που
βρίσκεται στο συγκρότημα DOMUSDELA στην καρδιά
της δυναμικής design  πόλης Αϊντχόβεν, φορτισμένο
οπτικά και πνευματικά από την ιστορία του μνημειώδους
περιβάλλοντος.
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Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη μνημειακή κληρονομιά της
εκκλησίας των Αυγουστινιανών, όπου κάποτε βρισκόταν
το παλιό μοναστήρι Marienhage. Εδώ, ο σχεδιασμός
συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Με αγάπη για τη
φιλοξενία, το design και την ιστορική κληρονομιά, το
ξενοδοχείο παρασύρει τους επισκέπτες να
ξεκουραστούν, να αναρωτηθούν και να αφιερώσουν
χρόνο στον εαυτό τους.  Το όνομα του ξενοδοχείου
αναφέρεται στο μοναστήρι Marienhage, που βρισκόταν
σε αυτή τη θέση. Στην εποχή των μοναχών, αυτό το κτίριο
στέγαζε τις αίθουσες διδασκαλίας και τους κοιτώνες του
Augustinianum, του αρρεναγωγείου.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 80 δωμάτια, όλα με μοναδικές
αναφορές στην ιστορικότητα του κτιρίου και του
Αϊντχόβεν. Τα δωμάτια χωρίζονται σε 5 αρχιτεκτονικές
ενότητες και ονομάζονται: Blue Virgin, Epic Eden,
Heavenly White, Modern Monk, Monastery Mystery.
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Ο σχεδιασμός συνδυάζει τον κόσμο του παλιού και του
νέου στα κομψά δωμάτια, με σεβασμό στην πνευματική
ιστορία της γύρω περιοχής. Εδώ, τα όνειρα των
επισκεπτών έχουν όλη την ελευθερία, που θα μπορούσαν
ποτέ να χρειαστούν. 
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Σανίδα προσόψεων

You Build, we Guard !
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■  Ιδανική ως υπόβαθρο εξωτερικής θερμομόνωσης
■  Ανθεκτική στην υγρασία και τη μούχλα 
■  Άκαυστη και ηχομονωτική
■  Σχεδιαστική ευελιξία και υψηλή αντοχή
■  Εύκολη στο κόψιμο με ταχύτατη εφαρμογή 
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Τα μοναδικά κομμάτια έργων τέχνης έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για το ξενοδοχείο, το οποίο παίζει με στυλ ανάμεσα
στη θρησκευτική ιστορία του κτηρίου και στο μοντέρνο
design. Όλα τα δωμάτια είναι επιπλωμένα με πλούσιο
μείγμα υλικών, πολυτελών υφασμάτων, κρεβάτια Auping
και design αντικείμενα. Εκτός από το ξενοδοχείο, το
DOMUSDELA φιλοξενεί, επίσης, εγκαταστάσεις
συσκέψεων και εκδηλώσεων χωρητικότητας 1500
άτομων, συμπεριλαμβανομένης της εκκλησίας Paterskerk
και του παρεκκλησιού, της Brasserie Rita και του
πολυλειτουργικού χώρου «De Refter», ο οποίος πλέον
λειτουργεί ως αναδυόμενο εστιατόριο. Επιπλέον, οι
επισκέπτες του πρώην Μοναστηριακού συγκροτήματος
μπορούν να απολαύσουν χώρο ευεξίας με 2 σάουνες,
χαμάμ, ντους με κουβά και κανονικό ντους, ποδόλουτρο,
αποδυτήρια και τοίχο υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθώς
και γυμναστήριο για δωρεάν προπόνηση ή προσωπική
προπόνηση κατόπιν αιτήματος.
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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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Μετά από πλήρη ανακαίνιση, το 8ώροφο κτίριο στο Λιμάνι
του Πειραιά, δημιουργήθηκε το The Port Square Hotel ,
ένα σύγχρονο ξενοδοχείο πόλεως 4* δυναμικότητας 53
δωμάτιων.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής
αισθητικής, επιλέχθηκαν υλικά, τα οποία προσφέρουν
στον πελάτη, ζεστασιά, οικειότητα και ταυτόχρονα
πολυτέλεια. Κυρίαρχο υλικό είναι το ξύλο το οποίο έχει
επιλεγεί για τα δάπεδα και τις επενδύσεις των δωμάτιων
καθώς και για τους διαδρόμους του κάθε ορόφου. Στο
χώρο του Lobby, κυριαρχεί το άσπρο χρώμα το οποίο
αποτυπώθηκε με τεχνοτροπία πατητής τσιμεντοκονίας
και σε συνδυασμό με τα ξύλινα στοιχεία, αναδεικνύεται η
υψηλή αισθητική του χώρου. Στην εξωτερική όψη
διατηρήθηκε η ορθομαρμάρωση και συμπληρωθήκαν
στοιχεία αρχιτεκτονικών προεξοχών etalbond
περιμετρικά των κουφωμάτων.

THE PORT SQUARE HOTEL, PIRAEUS

Ζεστασιά, οικειότητα και ταυτόχρονα πολυτέλεια
Σχεδίαση: Eleven Constructions
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Στο μηχανολογικό κομμάτι, χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα
συστήματα εξοπλισμού με σκοπό την εξοικονόμηση
ενέργειας, η οποία είναι σημαντική, για την προστασία του
περιβάλλοντος στην σημερινή εποχή.

Μια χαλαρή και συνάμα κομψή ατμόσφαιρα θα βρει κανείς
στο εστιατόριο-μπαρ BACARO, όπου οι επισκέπτες
καλούνται να εξερευνήσουν την ποικιλία της κουζίνας του. 
Η Αίθουσα Συνεδριάσεων στον ημιώροφο διαθέτει έναν
πλήρως εξοπλισμένο χώρο για επαγγελματικές
συγκεντρώσεις. 

THE PORT SQUARE HOTEL
1 2 
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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!
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To Τeight βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε
μια γειτονιά που αναδείχθηκε ως σημείο συνάντησης κι
ενσωμάτωσης μίας πρωτοποριακής κουλτούρας με
επίκεντρο τη νυχτερινή ζωή, τη μουσική, το σχόλιο στην
διαφορετικότητα και το design, από τις αρχές της
δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα. Οι ρηξικέλευθες
μουσικές υποκουλτούρες της εποχής απέκτησαν ένα
παλλόμενο για νέες εμπειρίες κοινό, που φιλοξενήθηκε
στην περιοχή, δημιουργώντας θρυλικά μπαρ και
καθορίζοντας οριστικά το προφίλ της. 

Το Teight σε σύνδεση με την εμβληματική του τοποθεσία
είναι τολμηρό και αυθάδες, ενσωματώνει στην φιλοσοφία
του το πνεύμα των δρόμων γύρω του, και επαναφέρει το
αφήγημα  στο σήμερα. To Τeight δημιουργήθηκε από
ανθρώπους της πόλης, που γνωρίζουν σε βάθος τον
παλμό της. Έτσι κι αλλιώς, η συνομιλία με το αστικό
τοπίο, είναι από μόνη της μια εμπειρία με ξεχωριστό
αποτύπωμα.

TEIGHT HOTEL, THESSALONIKI

Μια αφήγηση για την πόλη του σήμερα

της Έλενας Καραγκούνη
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Το Teight παρέχει στους επισκέπτες μία ηλεκτρονική
εφαρμογή με την οποία έχουν την δυνατότητα να εκτελούν
ψηφιακά λειτουργίες όπως check-in, πρόσβαση σε
δωμάτια, προσωποποιημένες ειδοποιήσεις, καθώς και
έλεγχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχών. 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής, μπορεί ο επισκέπτης να
ζητήσει τον καθαρισμό του δωματίου και άλλες παροχές,
όπως καθαρές πετσέτες μέσω της εφαρμογής. Μπορεί να
προσαρμόσει το φωτισμό, την τηλεόραση, τις κουρτίνες
και τον κλιματισμό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. 

TEIGHT
1 2 3
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TEIGHT
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Η απεικόνιση του Teight στον φωτογραφικό φακό είναι
αποτέλεσμα της δουλειά του Γιάννη Μπουρνιά, που
επιμελείται καλλιτεχνικά τους χώρους του ξενοδοχείου
και θέτει τις βάσεις για το δικό σας αφήγημα ως
περιπλανώμενος στην πόλη. Αναζητώντας το συλλογικό
αποτύπωμα της πόλης, τα πορτρέτα των ανθρώπων της
με βλέμματα απροσποίητα αποκαλύπτουν και συνθέτουν
μια αφήγηση για την πόλη του σήμερα, για την
κουλτούρα του δρόμου και την σύγχρονη σκηνή.
Bauhaus αισθητική, κομμάτια κρύσταλλου
παραμορφώνουν το σώμα και συνθέτουν φωτογραφικά
κάδρα, όπου πρωταγωνιστεί η ανθρώπινη χειρονομία και
οι γραμμές του σώματος. Μαζί με επιμελημένες λίστες
μουσικής, περιοδικά και βιβλία, η διαμονή στο Teight
γίνεται η ίδια ένας προορισμός.
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Με αυτόν τον τρόπο, η “πολύχρωμη” επιφάνεια σημαίνει
ότι η βρωμιά, οι λεκέδες και τα ψίχουλα μπορούν να
“κρυφτούν” καλά με το χαλί, δίνοντάς του μια καθαρή,
κομψή εμφάνιση με ελάχιστη συντήρηση. 

Επομένως, ενώ το μαλλί και το νάιλον μπορούν και τα δύο
να έχουν καλή απόδοση σε περιοχές υψηλής
κυκλοφορίας επισκεπτών, το νάιλον κερδίζει πρώτη θέση
σε ανθεκτικότητα. Οι βελούδινοι πολυεστέρες ή τα
μοναδικά μάλλινα θα φαίνονται υπέροχα στις πιο ήσυχες
περιοχές του ξενοδοχείου σας. Αλλά το μαλλί μπορεί να
είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί υγιές και καθαρό για
χρόνια. 

Η τελική επιλογή, λοιπόν, εξαρτάται από τον χώρο που
θέλετε να τοποθετήσετε το χαλί, το γενικότερο interior
design του χώρου σας και φυσικά το χρώμα και τη χρήση.
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Κάθε χαλί δημιουργείται με διαφορετικό τρόπο, σχέδια,
τεχνικές και με διαφορετικό προορισμό χρήσης. Όταν
πρωτοαγοράζει κανείς ένα οποιοδήποτε χαλί για το
ξενοδοχείο του, μετά από λίγες μέρες θα έρθει
αντιμέτωπος με την εικόνα ενός λερωμένου χαλιού, από
τα λερωμένα παπούτσια των επισκεπτών. Ξαφνικά, βλέπει
ένα χαλί, που μονο καινούριο δεν φαίνεται.

Σε κάθε ξεχωριστό δωμάτιο του ξενοδοχείου, μπορείτε
ως ξενοδόχος να τοποθετήσετε οποιοδήποτε είδος
χαλιού, ανάλογα με την αισθητική και το design, που
κυριαρχεί. Σε αυτούς τους χώρους δεν υπάρχει η ίδια
ανάγκη με το lobby του ξενοδοχείου, καθώς σε μία ημέρα
δεν θα δεχθεί τον ίδιο αριθμό “πατημάτων”.

Χώροι που χρήζουν ιδιαίτερη μεταχείριση και άρα σωστή
επιλογή χαλιού είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, το lobby, η
reception, οι σκάλες και λοιποί χώροι με μεγάλη
επισκεψιμότητα. Χρειάζεται, λοιπόν, κατά την επιλογή
ενός χαλιού να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσει το χρώμα
του, την απαλότητά του, το σχήμα του, τουλάχιστον όχι
άμεσα.

1ος παράγοντας: Ανθεκτικές ίνες

Τα περισσότερα χαλιά ανά τον κόσμο κατασκευάζονται
από νάιλον, βαμβάκι, πολυεστέρα, πολυπροπυλένιο,
ακρυλικό ή μαλλί. Όλα είναι ελκυστικά υλικά για
διαφορετικούς λόγους, αλλά όταν κανείς επιζητά την
ανθεκτικότητα τα μόνα δύο, που μπορούν να καλύψουν
αυτήν την ανάγκη, είναι το νάιλον και το μαλλί. Όσον
αφορά την επιλογή μεταξύ αυτών των δύο υλικών, θα
πρέπει να έχετε κατά νου ότι το νάιλον έχει ελαστικότητα
και τεράστια αντοχή, ωστόσο η υφή του δεν είναι τόσο
απαλή, βελούδινη και στην όψη του δεν προσδίδει
πολυτέλεια. 

Από την άλλη πλευρά, το μαλλί είναι απίστευτα ανθεκτικό
υλικό για χαλιά, προσδίδει πολυτελείς πινελιές, αλλά
απαιτεί πολύ περισσότερη φροντίδα και συχνότερο
καθάρισμα.

2ος παράγοντας: Χρώμα

Το χρώμα, σαν παράγοντας, δεν επηρεάζει την
ανθεκτικότητα ενός χαλιού. Ωστόσο, είναι σημαντικό
στοιχείο για την εικόνα που δίνει στους επισκέπτες. Χαλιά
με πολύ απαλές και ανοιχτές αποχρώσεις με τα πρώτα
πατήματα αρχίζουν να φαίνονται βρώμικα, σε αντίθεση με
πιο σκουρόχρωμα χαλιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η
μόνη εναλλακτική είναι το μαύρο και παρεμφερή
χρώματα. Σε τόσο σκούρα χρώματα, όπως το μαύρο, οι
λεκέδες και πάλι φαίνονται. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα,
είναι κάποιο χαλί με ελαφρύ σχέδιο, τύπου μάρμαρο ή
αφαιρετικό. 

ΧΑΛΙΑ

Ποιο είναι το κατάλληλο χαλί για χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα

της Έλενας Καραγκούνη
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ΠΛΑΙΣΙΑ MODUL LINE

Σχεδιασμένη με βάση την απλότητα των κάθετων γραμμών, 
η σειρά πλαισίων line αναδεικνύει τους διακόπτες TEM MODUL 
σε κάθε χώρο και με την ποικιλία χρωματισμών εναρμονίζεται στα 
χρώματα, τα υλικά και τις υφές του χώρου.

Η απλότητα της ευθείας γραμμής

ΠΛΑΙΣ ΙΟ & ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΤΗ (ANTRACIT AT)
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Κοινό μυστικό των εκλεπτυσμένων ταξιδιωτών και των
εραστών της Μυκόνου, το Once In Mykonos Luxury
Resort, που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του, έχει ήδη
καταφέρει να καταχωρηθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο hot
ονόματα ξενοδοχείων στο κοσμοπολίτικο νησί των
Κυκλάδων. Στην προνομιακή περιοχή του Ορνού και
μόλις δύο χιλιόμετρα από το φημισμένο nightlife της
Χώρας, το υπερσύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων μοιάζει
με «καταφύγιο» για τον επισκέπτη που επιθυμεί να
συνδυάσει την ξέφρενη, κοσμική ζωή του νησιού με
στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Το Once In
Mykonos Luxury Resort πρόκειται για το νέο απόκτημα
της γνωστής αλυσίδας Louis Hotels, σε συνεργασία με
την εταιρεία hotel management Tresor Hospitality.
Η ηχηρή υπογραφή του αρχιτέκτονα Φοίβου Σταυρίδη
των F Studio Designers σύστησε εδώ μια νέα σχεδιαστική
γλώσσα, με σαφείς αναφορές στις καθαρές φόρμες της
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, και γνώμονα το eco-design
με απόλυτο σεβασμό στη μοναδικότητα του φυσικού
τοπίου. Το αποτέλεσμα δικαιώνει και τον πιο απαιτητικό
επισκέπτη: διακριτική πολυτέλεια, minimal-chic αισθητική
και μια παλέτα σε φυσικούς μπεζ και υπόλευκους τόνους
που ξεκουράζει το βλέμμα και γαληνεύει την ψυχή. 

ONCE IN MYKONOS

Μια ζωή σαν παραμύθι...

Σχεδίαση: F Studio Designers

ONCE_Hotel  10-Nov-22  12:47 PM  Page 1





To Once in Mykonos Luxury Resort μετουσιώνει σε κάθε
του έκφανση το όνειρο των ιδανικών διακοπών, εκεί όπου
η αυθεντική πολυτέλεια συναντά τη bohemian φιλοσοφία
και έναν ανέμελο ρυθμό ζωής, ενώ παράλληλα ορίζει εκ
νέου την αξία της φιλοξενίας, προσφέροντας υπηρεσίες
και παροχές υψηλού επιπέδου. 

Εναρμονισμένο με το κυκλαδίτικο τοπίο και χτισμένο
αμφιθεατρικά, το Once in Mykonos διαθέτει 59 σουίτες
μοναδικής αισθητικής, που όλες ανεξαιρέτως ατενίζουν
αγέρωχα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Στο
επίκεντρο του ξενοδοχείου, η συγκλονιστική infinity pool,
που ενώνεται νοητά στον ορίζοντα με τις χίλιες και μία
μπλε αποχρώσεις της θάλασσας, πλαισιώνεται από
κομψά sunbeds, που σαγηνεύουν σαν Σειρήνες. Βεβαίως
για όσους προτιμούν την ιδιωτικότητα και να αφιερώσουν
στον εαυτό τους “me time”, οι ιδιαίτερες Design Room
σουίτες με πριβέ πισίνα και μπαλκόνι αποτελούν την
ιδανική επιλογή. 

ONCE IN MYKONOS
1 2 3 4
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Για όσους αναρωτιούνται τι είναι αυτό που κάνει το Once
in Mykonos τόσο ξεχωριστό, δηλαδή την μαγική του αύρα
και την ατμόσφαιρα, που φέρει μια διάθεση νοσταλγίας
και σοφιστικέ φινέτσας, το μυστικό της επιτυχίας του
κρύβεται σίγουρα στην ιστορία του. 
Προ δεκαετιών, το Once in Mykonos αποτελούσε μια
εξέχουσα θερινή κατοικία, ένα από τα πιο εμβληματικά
οικήματα της Μυκόνου, ορόσημο μιας εποχής, που το
διεθνές jet set ανακάλυπτε το άγονο αυτό νησί.
Καλλιτέχνες, επιφανείς προσωπικότητες και
διανοούμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έφταναν
εδώ, για να ζήσουν μια μποέμικη ζωή παρέα με τους
φιλόξενους κατοίκους, μια ζωή διαφορετική και ανέφελη,
με πόδια γυμνά και μαλλιά αλατισμένα από τη θάλασσα. 
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Σημαντικές προσωπικότητες της εποχής έχουν περάσει
το κατώφλι αυτής της κατοικίας: μεταξύ άλλων ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Μελίνα Μερκούρη, ο
Μάνος Χατζηδάκις, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Βασίλης και η Ελίζα
Γουλανδρή, η Ζωή Λάσκαρη. Σήμερα, το Once in
Mykonos αποτελεί την εξέλιξη αυτού του θρυλικού
καταλύματος, εκεί όπου το ένδοξο παρελθόν ανοίγει
διάλογο με ένα παρόν δυναμικό και ένα μέλλον γεμάτο
υποσχέσεις. Το όνομα του ξενοδοχείου, μάλιστα,
συμβολίζει ακριβώς αυτό, την αφύπνιση των αναμνήσεων
και μια ζωή σαν παραμύθι που κάποτε συνέβη και θα
ξανασυμβεί: “Once Upon a Time In Mykonos”. 

Η Ελβετική εταιρία Valera κέρδισε για 3η συνεχόμενη χρονιά
τον τίτλο της «Καλύτερης μάρκας στεγνωτήρα μαλλιών
2022» 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 στην
κατηγορία στεγνωτήρες μαλλιών. Εκτιμάται ιδιαίτερα για
την ποιότητα, το σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση. Τα
προϊόντα από την Ελβετία είχουν πάντα εξαιρετικά καλή
φήμη, καθώς η χώρα ξεχωρίζει για την ακρίβεια και την
ποιότητα, όπως καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Οι κομμωτές
το βλέπουν προφανώς αυτό να ενσωματώνεται στους
στεγνωτήρες 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
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Αναξιμάνδρου 73 - 54250 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310321091, Fax. 2310321090, Email: polief96@otenet.gr

Mod. SXJ 8500 P

SWISS SILENT JET 8500
PUSH
SWISS SILENT JET 8500SWISS SILENT JET 8500

THE ULTRA-SILENT, HIGH PERFORMANCE
PROFESSIONAL HAIRDRYER

2000 W

• LONG-LIFE AC Universal Motor

• Smart Airflow Technology

THE ULTRA-SILENT, HIGH PERFORMANCE
PROFESSIONAL HAIRDRYER

LONG-LIFE AC Universal Motor

Smart Airflow Technology

THE ULTRA-SILENT, HIGH PERFORMANCE

• Ripple wire SECURITY heating element

• 6 air flow/temperature settings

• On/Off push button

• Removable metallic filter

• TOUCH ME cool nozzle (7,5 cm)

• Spiral cable

Ripple wire SECURITY heating element

6 air flow/temperature settings

On/Off push button

Removable metallic filter

TOUCH ME cool nozzle (7,5 cm)

VALERA HAIRDRYERS RANKING 1ST
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Serve always 
fresh and tasty 
dishes
Enhance your menu 
Extend food shelf-life
Reduce food waste

Electrolux Professional SkyLine 
Cook&Chill and Vacuum Packer, 
more than just preservation. 

Experience the Excellence
electroluxprofessional.com

Follow us on

ELECTROLUX PROFESSIONAL HELLAS S.A.
Λεωφόρος Καποδιστρίου 58
Νέα Ιωνία Αττικής, ΤΚ 142 35
Τηλ.: 210 68 27 669
www.electroluxprofessional.com


