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Είτε είστε, είτε δεν είστε Παναθηναϊκός, μου είναι αδιάφορο.
Ένα όμως είναι σίγουρο.
Το μέλλον είναι Πράσινο.
Στην Αρχιτεκτονική.
Δεν έχει σημασία πώς θα ονομάζεται.
Βιοκλιματική, Οικολογική, αρχιτεκτονική που θα σέβεται το περιβάλλον,
Χώρος φτιαγμένος για τον Άνθρωπο…
Και δεν θα είναι μια άλλη Αρχιτεκτονική, ανταγωνιστική / αντίπαλη της «κλασικής».
Που θα διαλέγεις – μαζί με τον πελάτη σου – με ποια θα λειτουργήσεις,
με ποιους κανόνες θα δημιουργήσεις.
Κάθε έργο θα έχει, και πρέπει να έχει και την οικολογική του διάσταση,
τη φιλική προς το περιβάλλον, την ενεργειακά ορθή.
Η οικονομική κρίση δεν μας επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις.
Ευτυχώς γίνονται συνέδρια, εκθέσεις, διαλέξεις, συζητήσεις.
Ευτυχώς κάτι κινείται.
Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Αρχιτέκτονας
e-mail: kgk@synedrio.gr
κινητό: 6979-442788

Υ.Γ. Εμείς, το περιοδικό Άνθρωπος και Χώρος, πρέπει να έχουμε περισσότερα
θέματα σχετικά με τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.

www.akx.gr
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1.1
DESIGNER

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Bath & Sink Combo

Το bath & sink combo σε σχεδίαση του

γ. Κάνετε οικονομία χρημάτων αγοράζοντας

designer Ξενοφώντα Στρατηγού, είναι

ένα προϊόν με διπλή χρήση από ότι δύο

παγκόσμια πατέντα, παράγεται αποκλειστικά

κλασικά προϊόντα

στην Ελλάδα και εξάγεται σε όλο τον κόσμο

δ. Λόγω της σχεδίασης του νιπτήρα, παρόλο

από τις αρχές του 2008. Μετά από την

που είναι τοποθετημένος ακριβώς πάνω από

τεράστια εμπορική του επιτυχία σε χώρες του

το σώμα της μπανιέρας

εξωτερικού τώρα διατίθεται και στην Ελλάδα.

δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον χρήστη
να κάνει το μπάνιο του όρθιος ή ξαπλωμένος

Μερικά από τα μοναδικά πλεονεκτήματα που

ε. Δίνετε κύρος και άποψη στο χώρο σας,

προσφέρει περιγράφονται παρακάτω:

τοποθετώντας αυτό το μοναδικής αισθητικής

α. Σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε

κομμάτι στο μπάνιο σας

μπανιέρα, νιπτήρα και τουαλέτα σε μικρά
μπάνια που μέχρι πρότινος δεν χωρούσαν και

Το συγκεκριμένο προϊόν επιλέγεται από

μοναδική επιλογή ήταν η ντουζιέρα (minimum

αρχιτέκτονες, διακοσμητές, κατασκευαστές και

διαστάσεις μπάνιου 170 cm x 170 cm)

ναυπηγούς γιατί έχει εφαρμογή σε

β. Νιπτήρας και μπανιέρα έχουν κοινή

μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία,

αποχέτευση με αποτέλεσμα να έχετε οικονομία

καμπίνες πλοίων και σκαφών και όπου αλλού

χρόνου και κόστους στην εγκατάσταση των

υπάρχει ανάγκη ιδανικής εκμετάλλευσης και

σωληνώσεων

οικονομίας χώρου, χρόνου και κόστους.

www.akx.gr
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2.1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

GAVALAS ARCHITECTS & ASSOCIATES
Πολυκατοικία στη Βάρκιζα

Η αρχιτεκτονική σύνθεση είχε ως βασικό
στόχο να αποδώσει στον διαμορφωμένο
αστικό ιστό της Βάρκιζας ένα κτίριο μικρής
κλίμακας, με ευδιάκριτη και ιδιαίτερη
παρουσία.
Στο οικόπεδο (συνολικής έκτασης 379 m2)
σχεδιάστηκε μια κτιριακή μονάδα σε επαφή με
ένα όριο και στη μεγαλύτερη δυνατή
απόσταση από το άλλο όριο και την οδό
Πανδώρας. Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση
επιτεύχθηκαν τόσο η μέγιστη απομάκρυνση
από τα γειτονικά κτίρια και το δρόμο, όσο και η
δημιουργία ενός πλούσιου και ευρύχωρου
ιδιωτικού κήπου σε δύο επίπεδα. Η επιλογή
της θέσης στόχευσε στη στροφή του κτιρίου

προς τον ανοικτό ορίζοντα και την ανεμπόδιστη
ενδιαφέρουσα θέα, ενώ αντίστροφα, προς την
αποφυγή της θέασης γειτονικών κτιριακών
όγκων της συνηθισμένης στις ελληνικές πόλεις
εργοληπτικής δραστηριότητας.
Δημιουργήθηκαν δύο μεζονέτες και δύο αυτόνομα
οροφοδιαμερίσματα, που σε συνδυασμό με
τους ημι-ιδιωτικούς χώρους τους (ημιυπαίθριους,
εξώστες και κήπους) φαίνονται εξωτερικά ως
ένα καλοδουλεμένο και σμιλευμένο έργο
τέχνης, ενιαίο και αδιαίρετο, γεωμετρικά
αρμονικό και εύκολα αναγνώσιμο, παρά την
πολυπλοκότητα του λεξιλογίου του.
Κατασκευάστηκε ένα κτίριο που το διακρίνει
ένας ιδιόμορφος εγωισμός και ένταση, με

www.akx.gr
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2.3

έντονη παρουσία και δυναμικές γραμμές, οι
οποίες του προσδίδουν μια αίσθηση κίνησης
αρχιτεκτονικών στοιχείων σε συνεχή διάλογο
και εναλλαγή μεταξύ τους.

χρήστη ότι περιβάλλεται από πράσινο.
Οι όψεις του κτιρίου αποτελούν ένα μωσαϊκό,
συνδυάζοντας συμπαγή στοιχεία, εσοχές στον
όγκο του κτιρίου, υαλοστάσια και περσίδες από
μέταλλο. Τα στοιχεία κάθε ορόφου
μετατίθενται κατά ένα modular στον
υπερκείμενο και υποκείμενο όροφο, δίνοντας
την εντύπωση «πάζλ» που τα κομμάτια του
έχουν σκόπιμα αναμειχθεί.

Συνθετικές αρχές
Η σύνθεση βασίστηκε σε κάναβο 2 x 2 m, ο
οποίος χρησιμοποιήθηκε στην κάτοψη, την
οργάνωση των όψεων και τον περιβάλλοντα
χώρο. Η εφαρμογή του κανάβου απέδωσε τη
δημιουργία χώρων με σωστότερες αναλογίες
και την αντιληπτή αρμονία στις όψεις του
κτιρίου.

Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος που προϋπήρχε,
δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην κηποτεχνική
μελέτη και τη φύτευση πρασίνου στον
περιβάλλοντα χώρο. Μετά την ολοκλήρωση του
έργου αποδόθηκε στη γειτονιά μεγάλο μέρος
από το πράσινο που στερήθηκε εξαιτίας της
νέας κατασκευής.
Το στοιχείο του νερού, όπως αρμόζει σε
δημιουργία κοντά στη θάλασσα, έχει βασικό
ρόλο στη σύνθεση. Κατασκευάστηκε μικρή
πισίνα στο επίπεδο του ισογείου και υπαίθριο
Jacuzzi στο δώμα.

Βασική παράμετρος του σχεδιασμού της
κάτοψης ήταν η οικονομία σε χώρους κίνησης,
προς όφελος των χώρων διημέρευσης. Το
κλιμακοστάσιο και ο ανελκυστήρας, που
αποτελούν τον κατακόρυφο άξονα κίνησης του
κτιρίου, εφάπτονται στο όριο με το διπλανό
οικόπεδο. Γίνεται έτσι δυνατή η είσοδος σε
κάθε οροφοδιαμέρισμα κεντροβαρικά στη
σύνθεση και η ακτινωτή πρόσβαση στην
κουζίνα, το σαλόνι και τα υπνοδωμάτια.
Η χωροθέτηση των μεγάλων υαλοστασίων
έγινε με κριτήριο τις οπτικές φυγές προς τις
περιοχές πρασίνου περιμετρικά του κτιρίου.
Αποφεύχθηκε έτσι στο μέγιστο δυνατό η
οπτική επαφή με το ήδη διαμορφωμένο δομικό
περιβάλλον και δόθηκε η αίσθηση στον

Η λευκότητα της δομημένης παρουσίας, σε
συνδυασμό με τα έντονα αλλά «κομψά» σε παρουσία χρώματα, αποβλέπει στον σαφή και
διακριτό διαχωρισμό της από το φυσικό
περιβάλλον. Το τελευταίο με το πράσινο, το
νερό και το ξύλινο, ζεστό από πλευράς

www.akx.gr
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2.5

αυξημένη θερμομόνωση, σχεδόν απόλυτη
απουσία ανοιγμάτων και χρήση μεταλλικών
περσίδων. Οι τελευταίες είναι μεν οριζόντιες,
αλλά σκιάζουν αποτελεσματικά τμήμα της
όψης σε συνδυασμό με κατακόρυφες λευκές
τέντες .
Η ψηλή φύτευση προστατεύει μερικά τη
βορεινή όψη από τους επικρατούντες ανέμους
κατά το χειμώνα. Για τη συγκεκριμένη όψη
επιλέχθηκαν κουφώματα με χαμηλότερο δείκτη
θερμοπερατότητας, σε σχέση με αυτά που
χρησιμοποιήθηκαν στο υπόλοιπο κτίριο.

αίσθησης, deck κάνει εξίσου αισθητή την
παρουσία του, ως ξεχωριστό κομμάτι της
σύνθεσης.
Το κτίριο φέρνει τους ενοίκους του κάθε φορά
απέναντι με μια διαφορετική οπτική εμπειρία,
δημιουργώντας αρχιτεκτονικές εντυπώσεις
που μεταλλάσσονται μαζί με τις αλλαγές του
φυσικού φωτός. Το συνολικό οπτικό
αποτέλεσμα διαφοροποιείται με την εναλλαγή
των εποχών.

Τα λευκά χρώματα του περιβάλλοντος χώρου,
όπως και η εγκατάσταση αεριζόμενου deck
στο roof garden και το βατό τμήμα του κήπου
επιτρέπουν τη μείωση των θερμικών κερδών
κατά τη θερινή περίοδο.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός
Τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την
κατασκευή δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη
βιοκλιματική αντιμετώπιση του κελύφους σε
σχέση με τα ηλιακά κέρδη, τις θερμικές
απώλειες των ανοιγμάτων, το σκιασμό και τον
τύπο της φύτευσης ανάλογα με τον
προσανατολισμό, την επιμελή μόνωση και τη
χρήση και χρώμα των επιλεγμένων υλικών,
όπως και τη λειτουργία του φυσικού διαμπερή
αερισμού.
Η θερμομόνωση τοποθετήθηκε με τρόπο ώστε
να αποφεύγονται όσο είναι εφικτό οι θερμικές
γέφυρες στους αρμούς αλλαγής υλικών. Τα
ανοίγματα τοποθετήθηκαν αντιδιαμετρικά και
σε διαγώνια διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερος φυσικός αερισμός.
Ο ευαίσθητος, για τα θερινά ηλιακά κέρδη,
δυτικός προσανατολισμός προστατεύθηκε με

Κατασκευή
Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
είναι:
- Πελεκητό μάρμαρο Διονύσου σε συνδυασμό
με μασίφ Iroko Deck στα δάπεδα των
κοινοχρήστων χώρων ισογείου και δώματος.
- Λωρίδες μασίφ δρυός Αμερικής σε όλους
τους χώρους με εξαίρεση τα λουτρά.
- Corian στους πάγκους των κουζινών,
έγχρωμη μελαμίνη και λευκή λάκα στα
ντουλάπια κουζινών και υπνοδωματίων.
- Ενεργειακά τζάκια με θυρίδες απαγωγής του
θερμού αέρα που δημιουργείται περιμετρικά
της εστίας προς το χώρο του σαλονιού.
- Χρήση γυαλιών (Triplex) και σιδηροκατασκευών στις όψεις του κτιρίου σε συνδυασμό
με χρώμα στα αλουμίνια των ανοιγμάτων.

www.akx.gr
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2.7

ΕΡΓΟ
Πολυκατοικία
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βάρκιζα
APXITEKTONIKH
MEΛETH &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
Gavalas architects &
associates
Θωμάς Γαβαλάς, Δώρα
Μονιούδη – Γαβαλά ,
Αντώνης Γαβαλάς
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Νίκος Πιτερός
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
Gavalas architects &
associates
ΕΜΒΑΔΟ
379 m2
ΜΕΛΕΤΗ
2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2007 - 2008
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Αντώνης Γαβαλάς
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ΖΑΧΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

από το 1986

Βίλλας Καστέλλι 44 Καλύβια Αττικής 19010 τηλ. 22990 49191, 49192 fax: 22990 49230
email:joansyn@hol.gr www.ab-polymerchemie.com
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art 3D Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÙÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜
Û·˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ 3D ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÊÔ‡ ÂÈ‰ÈÎÂ‡ÂÙ·È ÛÂ ·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›·
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌÔ‡. ™ÎÔﬁ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰›Ô˘ ‹ ‰È·ÎﬁÛÌËÛË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
¯ÒÚˆÓ.
∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ ÊˆÙÂÚÂ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›·,
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·ÙÔÈÎ›ˆÓ, ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎ›Â˜, Î·ÙÔÈÎ›Â˜, ÂÛÙÈ·ÙﬁÚÈ·,
Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È ÔÔÈ¿‰ËÔÙÂ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹.
Δ· Û¯¤‰È· ÊˆÙÔÚÂ·ÏÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÔÛÙÔÏﬁÁÈÔ
Î·ıÒ˜ ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û·˜. ¢›ÓÔ˘ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·ÎﬁÌË Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· Î·ıÒ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎﬁ˜ Ì·˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿„ÔÁÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜ Û·˜. ΔÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ì·˜ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ì·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÁÁ˘ËıÔ‡ÌÂ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
∂ÍÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÙÂ ÙÔ site Ì·˜ Î·È ‰Â›ÙÂ ˆ˜ Î·È ÂÛÂ›˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ Ù· Û¯¤‰È· Û·˜ ÌÂ ÙÔÓ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎ¿ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κοσμηματοπωλείο στο Golden Hall

Στο νέο εμπορικό κέντρο που δημιουργήθηκε
στο κτίριο του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου
Τύπου IBC, μας δόθηκε η ευκαιρία μελέτης
ενός νέου κοσμηματοπωλείου
“PENTHEROUDAKIS”, το οποίο θα προσέφερε μια ανανεωμένη εικόνα της πετυχημένης
60χρονης επιχείρησης, ξεφεύγοντας συγχρόνως από την αυστηρότητα των τυπικά “γεωμετρικών” χώρων καταστημάτων.
Με δεδομένο τον περιορισμένο διαθέσιμο
χώρο του νέου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο, δημιουργήθηκε η ανάγκη για απλοποίηση
των λειτουργιών, χωρίς όμως να χαθεί η λειτουργικότητα, τόσο στον χώρο εξυπηρέτησης
πελατών, όσο και στους καλά κρυμμένους
βοηθητικούς χώρους.
Αντιθέτως, το πλεονέκτημα του μεγάλου
ύψους στο νέο κατάστημα οδήγησε την μελετητική ομάδα να πειραματιστεί με την ελευθερία
της φόρμας δημιουργώντας ένα κυριολεκτικά
ελεύθερο, ρευστό χώρο, απαλλαγμένο από
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Ç óïâáñÞ ðáñïõóßá ìáò óôçí êáôáóêåõÞ ôçò
ðéóßíáò áðü ôï 1992, åßíáé ï êýñéïò ëüãïò ðïõ èá ìáò
åðéëÝîåôå ãéá íá êáôáóêåõÜóïõìå ôçí ðéóßíá óáò.
ÐñïêáôáóêåõáóìÝíåò ðéóßíåò ìå ÓÊÉÌÌÅÑ Þ ÕÐÅÑ×ÅÉËÉÓÇ Þ ÊÁÔÁÑÑÁÊÔÇ
áëëÜ êáé áðü ìðåôüí ìå óôåãáíïðïßçóç Liner 3000 óå ìåãÜëç ðïéêéëßá
÷ñùìÜôùí êáé ó÷åäßùí.

ÔéìÝò Ýêðëçîç!!!

Ä. ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Á. ÊÁÑÁÄÏÍÔÇÓ ÅÐÅ
ÊÅÑÁÔÓÉÍÉÏÕ 60-64, ÁÈÇÍÁ 104 41
(Ë. ÁÈÇÍÙÍ & ÓÐ. ÐÁÔÓÇ)
ÔÇË.: 210 52.24.210, 210 52.03.626
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3.1
3.3
αυστηρούς όγκους, που αγκαλιάζει τον επισκέπτη σε ένα φωτεινό παιχνίδι αντανακλάσεων.
Κοσμηματοπωλείο
Το διπλό ύψος του χώρου, βοήθησε να
δημιουργηθεί μία «συνέχεια» στη ροή τοίχων –
οροφής χωρίς να διακόπτεται η αίσθηση της
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
κίνησης, που ενισχύεται με την χρήση του
Golden Hall
κρυστάλλου και φυσικά του φωτισμού.
Αθήνα
Τα σημεία στα οποία εξυπηρετείται ο πελάτης,
σχεδιάστηκαν με την ίδια λογική της «ρευστής
APXITEKTONIKH
κίνησης», ενώ το έπιπλο-ταμείο όπως και οι
MEΛETH
«εξωτερικές» βιτρίνες, κράτησαν αυστηρές
Δήμου & Συνεργάτες γεωμετρικές φόρμες, ώστε να προσδιοριστεί
με σαφήνεια ο άξονας- πορεία του επισκέπτη.
Τα έπιπλα - σημεία αυτά είναι έντονα, σκούρα,
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
σε αντίθεση με τον συνολικά φωτεινό χώρο,
INSTA
βοηθώντας έτσι τα αντικείμενα να επαναπροσΣύμβουλοι
διοριστούν με το παιχνίδισμα του φωτός πάνω
Μηχανικοί
τους.
Οι βοηθητικοί χώροι του καταστήματος
ΕΜΒΑΔΟ
(ιματιοθήκη, WC, αποθηκευτικοί χώροι κλπ.)
42 m2
διευθετήθηκαν έτσι ώστε να μην είναι
αντιληπτοί από τον επισκέπτη αλλά και να μη
ΜΕΛΕΤΗ
επεμβαίνουν στην κινητική του χώρου,
εξυπηρετώντας όμως τους χρήστες.
2008
Οι λεπτομέρειες των σταθερών αλλά και των
κινητών στοιχείων με έντονη την παρουσία του
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
κρυστάλλου, απαίτησαν ακρίβεια εφαρμογής
2008
βοηθώντας έτσι τα διαφορετικά υλικά να
ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο λαμπερό
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
αποτέλεσμα.
Εμμ. Πενθερουδάκης Με την ολοκλήρωση της κατασκευής
επαληθεύθηκε άλλη μία φορά ότι η οικεία
αίσθηση που αναπτύσσεται σε περιβάλλον
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Δήμου & Συνεργάτες μικρής (ανθρώπινης) κλίμακας δεν περιορίζει
την έκφραση δημιουργικής αρχιτεκτονικής.
ΕΡΓΟ
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ΥΛΗ
Σύστημα Διάστρωσης και Σφράγισης
Ξύλινων Καταστρωμάτων από τη SIKA
Τεχνογνωσία απο τη Θάλασσα στο Καθιστικό σας
του Παναγιώτη Κυρτάτου, Μarket Development Manager, Wood Floor Bonding, Sika Hellas ABEE

Η συγκόλληση ξύλινων καταστρωμάτων στη
Ναυτιλία εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο
απο 15 χρόνια. Η τεχνογνωσία και πολυετής
εμπειρία της SIKA απο χιλιάδες συγκολλημένα
και σφραγισμένα ξύλινα καταστρώματα στη
θάλασσα, όπου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα
αντίξοες συνθήκες, έχει μεταφερθεί πλέον στις
εφαρμογές του κατασκευαστικού κλάδου, με
μεγάλη επιτυχία και απόλυτη ασφάλεια.

σκληρών τύπων ξυλείας.
Σύστημα Διάστρωσης Ξύλινων
Καταστρωμάτων της SIKA
Οι τοποθετήσεις των ξύλινων καταστρωμάτων
πλέον υποστηρίζονται απο υλικά (συγκολλητικά
και σφραγιστικά) υψηλής τεχνογνωσίας,
ανθεκτικά σε αντίξοες συνθήκες τα οποία
προσφέρουν αξιοπιστία στην κατασκευή,
αντοχή στον χρόνο καθώς και υψηλής
αισθητικής αποτέλεσμα.

Σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές
Η τάση προς τα Ξύλινα Δάπεδα συνεχώς
μεγαλώνει. Δεν εφαρμόζονται πλέον μόνο σε
εσωτερικόυς χώρους που έχουν μικρά
ποσοστά υγρασίας όπως καθιστικά,
κρεβατοκάμαρες, αλλά συναντώνται όλο και
περισσότερο σε περιοχές με μεγαλύτερα
ποσοστά υγρασίας όπως αθλητικές
εγκαταστάσεις, σάουνες, πισίνες κλπ. Παράλληλα τα Ξύλινα Καταστρώματα (Decks) εμφανίζουν συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα.
Αυτό συμβαίνει διότι στις μέρες μας οι
αρχιτέκτονες, οι διακοσμητές και οι ιδιοκτήτες
σπιτιών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
απο μια ευρεία ποικιλία ανθεκτικών και

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο Σύστημα
της SIKA είναι:
Για την προετοιμασία του υποστρώματος
SIKA PRIMER MB
Τη συγκόλληση του ξύλινου καταστρώματος
SIKA BOND T55
Το αστάρωμα των αρμών
SIKA PRIMER 3Ν
Τη σφράγιση αρμών
SIKA FLEX 290 DC
Την προστασία του ξύλινου καταστρώματος
SIKA TEAK OIL
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ÍÁÍÓÕ ÑÉÆÏÕ
×þìá... Ýíá öõóéêü ïéêïäïìéêü õëéêü

Κáôïéêßá êáé studio ôïõ
ßäéïõ ôïõ áñ÷éôÝêôïíá
Rick Joy óôï Tucson,
Áñéæüíá, ÇÐÁ,
189 m2, 1999

Catalina House Êáôïéêßá
óôçí Ýñçìï. Ãé' áõôü ôï
Ýñãï óôïí áñ÷éôÝêôïíá
áðïíåìÞèçêå ôï National
Design Award of
architecture 2004, Usa.
Áñ÷éôÝêôïíáò: Rick Joy
Ôüðïò: Tucson, Arizona,
ÇÐÁ, 1998

Το χώμα είναι ένα φυσικό υλικό το οποίο είναι
διαθέσιμο σε όλο τον πλανήτη και έχει
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτιρίων από
τις απαρχές του πολιτισμού. Ακόμα και στις
μέρες μας, το 1/2 του πληθυσμού της γης διαμένει σε σπίτια από χώμα, στις αναπτυσσόμενες
χώρες μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τους. Έχει αποδειχτεί αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες για στέγαση στις
αναπτυσσόμενες χώρες με βιομηχανικά υλικά
όπως τούβλα, σκυρόδεμα και ατσάλι αλλά ούτε
και με βιομηχανικές τεχνικές κατασκευής. Έτσι
το χώμα είναι το πιο σημαντικό φυσικό οικοδομικό υλικό.
Μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά
συναντάται σε διάφορες μορφές σε κατασκευές
κατοικιών αλλά και μεγαλύτερων κτιρίων στην
αρχαία Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, το Μεξικό
και την Ινδία. Οι διάφορες τεχνικές που αναπτύχθηκαν, εξελίχθηκαν δίνοντας έργα αρχιτεκτονικής υψηλής αξίας.
Στις μέρες μας λόγω κυρίως της οικολογικής
ευαισθητοποίησης, οι κατασκευές από χώμα
αναβιώνουν. Επιζητούνται λύσεις μη

ενεργειοβόρες, που να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες απαιτήσεις. Το χώμα αποδεικνύεται
το ιδανικό οικοδομικό υλικό. Σταδιακά οι τεχνικές του διαδίδονται, υιοθετούνται και πλέον τα
κτίρια σχεδιάζονται και από αρχιτέκτονες. Οι κατασκευές από χώμα είναι κατεξοχήν η λαϊκή
ανώνυμη αρχιτεκτονική όλης της γης.
Η πιο γνωστή μορφή του χώματος ως οικοδομικού υλικού είναι η ωμή πλίνθος. Η πλίνθος είναι
γνωστή και στην Ελλάδα από την αρχαιότητα.
Όλοι μας έχουμε λίγο - πολύ υπόψη τα πλίνθινα
σπίτια που υπάρχουν διάσπαρτα στον ελλαδικό
χώρο. Ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, όπως
στην πεδιάδα της Θεσσαλίας ή στα χωριά των
Κορέστειων στην Καστοριά, η πλίνθος είναι το
οικοδομικό υλικό που επικράτησε ως ο μοναδικός τρόπος οικοδόμησης, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωριών των παραπάνω περιοχών (π.χ.
Κάτω Ελάτη Τρικάλων). Αυτό συνέβη και σε
άλλες χώρες όπως στην Υεμένη με την περίφημη
πόλη Shibam που αποκαλείται “το Μανχάτταν
της Ερήμου” καθώς αποτελείται από κτίρια
ύψους 30 m και πάχος τοίχων έως και 2 m χτι-
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τριών ορόφων, με αυξανόμενο ανάλογα το πάχος
του τοίχου.
Σύγχρονες κατασκευές από χώμα
Οι τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω
χρησιμοποιούνται αλλού λιγότερο, αλλού
περισσότερο σε σύγχρονες εφαρμογές σε όλο
τον κόσμο. Από την Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία μέχρι τον Καναδά και την Καλιφόρνια
των ΗΠΑ κατασκευάζονται κτίρια από χώμα.
Αυτή η αναβίωση οφείλεται σε πολίτες που η οικολογική ευαισθησία τους και στις περισσότερες
περιπτώσεις και το χαμηλό διαθέσιμο ποσό για
την αγορά συμβατικής κατασκευής τους έκανε
να στραφούν στην αυτοκατασκευή. Η αυτοκατασκευή είναι χαρακτηριστικό όλων των τεχνικών
από χώμα. Πλέον, στις χώρες που χρησιμοποιείται κατά κόρον έχουν δημιουργηθεί οι οικοδομικοί κανονισμοί που εμπλουτίζονται συνέχεια. Τα
πιο κοντινά παραδείγματα έρχονται από τη Γερμανία και το πανεπιστήμιο του Kassel, με τον
ερευνητή των κατασκευών από χώμα Gernot
Minke και από τη Γαλλία και την πρωτοποριακή
ομάδα Craterre που πραγματοποίησε συγκροτήματα κατοικιών με συμπιεσμένους γαιόλιθους
και rammed earth στην Grenoble ήδη από το
1981.
Τέλος, πολλές εταιρείες έχουν δημιουργηθεί για
διάθεση του κατάλληλου μείγματος χώματος
αλλά και των κατάλληλων εργαλείων π.χ. στον
Καναδά η εταιρεία Sirewall για κατασκευές
rammed earth και ο αρχιτέκτονας David Easton
στη Νάπα της Καλιφόρνια. Οι earth builders σε
όλο τον κόσμο έχουν συστήσει συλλόγους και
οργανώσεις (N.A.R.E.B.A.)*, δείχνοντας πόσο
ισχυρή είναι πια η οικολογική συνείδηση των
απλών πολιτών που με δική τους πρωτοβουλία
ψάχνουν, μαθαίνουν, βρίσκουν μία λύση οικολογική και πέρα ως πέρα φυσική για την κατοικία
τους.

σμένα αποκλειστικά και μόνο με πλίνθους από
τον 16ο αιώνα.
Το υλικό και οι τεχνικές
Το υλικό που ονομάζουμε γενικά χώμα, στην
περίπτωση του οικοδομικού υλικού είναι εκείνο
το μείγμα χώματος που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως ορισμένο ποσοστό πηλού αργιλικής
σύστασης και ορισμένο ποσοστό άμμου ανάλογα
με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί. Σε γενικές γραμμές όμως μιλάμε για μείγμα με 30%
πηλό και 70% αμμοχάλικο.
Οι τεχνικές που υπάρχουν είναι πολλές και με
διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή
καθώς μιλάμε για έναν τρόπο δόμησης που
συναντάται σε όλη τη γη. Οι πιο γνωστές τεχνικές είναι αυτή της ωμής πλίνθου, του cob, των
συμπιεσμένων γαιόλιθων, των σακιών από χώμα
και αυτή του rammed earth (συμπιεσμένο χώμα).
Οι ιδιότητες
Στις ιδιότητες του υλικού ως τελικού προϊόντος
συμπεριλαμβάνεται η μεγάλη πυραντίσταση και
η μεγάλη διάρκεια ζωής όπως έχουν αποδείξει τα
ιστορικά παραδείγματα. Σε αυτό συμβάλλει και
το γεγονός ότι δεν χρειάζεται παρά ελάχιστη
συντήρηση και μάλιστα χαμηλού κόστους.
Οι τοίχοι κατασκευασμένοι από χώμα με
οποιαδήποτε τεχνική απαιτούν μεγάλο πάχος
καταρχάς για στατικούς λόγους, έτσι όμως
εξασφαλίζεται ηχομόνωση αλλά και η μεγάλη
θερμοχωρητικότητα που είναι απαραίτητη ούτως
ώστε να έχουμε μικρότερη διακύμανση
θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κτιρίου κατά
τη διάρκεια της μέρας αλλά και του έτους. Με
άλλα λόγια, πιο πολλή ζέστη από ότι σε μία συμβατική κατασκευή το χειμώνα και πιο πολύ δροσιά το καλοκαίρι, καταναλώνοντας πολύ
λιγότερη ενέργεια. Για στατικούς λόγους, οι κατασκευές από χώμα χρησιμοποιούνται κατά
κύριο λόγο σε χαμηλού ύψους κτίρια, δύο έως

Η οικολογική αξία των κατασκευών από χώμα
Ένα από τα πλεονεκτήματα, είναι η συνολική
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της
περιβαλλοντικής ρύπανσης. Γενικά, αξίζει να
σημειωθεί η ιδιαίτερα μεγάλη οικολογική αξία
του τελικού προϊόντος. Πρώτον, το χώμα που
εκσκάπτεται από το ίδιο το οικόπεδο, με μικρές
προσμείξεις από εγγύς περιοχές, χρησιμοποιείται
για την κατασκευή. Ιδιαίτερα αν δεν χρησιμοποιηθεί τσιμέντο ή σκυρόδεμα για δοκάρια, η κατασκευή είναι πλήρως ανακυκλώσιμη και το υλικό
επαναχρησιμοποιήσιμο.
Το rammed earth χρησιμοποιεί λιγότερο νερό
από μία συμβατική κατασκευή αλλά και από
άλλες κατασκευές από χώμα (1/5). Μάλιστα σε
ιδανικές συνθήκες -δηλαδή να είναι το χώμα
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Για εσάς που ζητάτε:
-Ποιότητα
-Λειτουργικότητα
-Υψηλή αισθητική

Δημιουργούμε τον υπαίθριο χώρο
των ονείρων σας!!!
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4.3
Catalina House Êáôïéêßá
óôçí Ýñçìï.
Áñ÷éôÝêôïíáò: Rick Joy
Ôüðïò: Tucson, Arizona,
ÇÐÁ, 1998

επαρκώς εμποτισμένο από τις βροχές του
χειμώνα- δε χρειάζεται επιπλέον νερό.
Διατηρεί την υγρασία στο εσωτερικό* 50 -55%
δηλαδή σε ιδανικά ποσοστά για την ανθρώπινη
υγεία και ευεξία, και σε συνδυασμό με την
μονωτική του ικανότητα (την αργή παραλαβή
και αργή απόδοση της θερμότητας) μειώνει κατά
πολύ την ανάγκη για συστήματα διατήρησης του
αέρα σε καλές συνθήκες που συνήθως είναι
ενεργειοβόρα και ρυπαίνουν άμεσα και έμμεσα
το περιβάλλον.
Σαν φυσικό υλικό δεν εκπέμπει ως προς το
περιβάλλον στοιχεία που ρυπαίνουν ή
συμβάλλουν στη ρύπανση (CO2) αλλά είναι και
επιβαρυντικά για τον άνθρωπο όπως οι διάφορες
τοξικές ουσίες σε χρώματα, πολυουρεθάνες,
πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα κτλ.
Ίσα- ίσα που το χώμα κατακρατεί τις τοξικές
ουσίες όταν απορροφήσει υγρασία.
Σε μία χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, η ψύξη των
κτιρίων το καλοκαίρι είναι τόσο σημαντική όσο
και η θέρμανση τον χειμώνα και τα συστήματα
για την επίτευξή της είναι ενεργειοβόρα και
άκρως επιβαρυντικά και για την ατμόσφαιρα
αλλά και για την υγεία (εκπομπή CFC, χλωροφθοράνθρακες).
Οι χώροι σε ένα τέτοιο κτίριο από χώμα με την
ισορροπημένη υγρασία και τη φυσική μόνωση,
εάν έχουν σχεδιαστεί και με τις βασικές αρχές
για ηλιασμό και αερισμό, εξοικονομούν μεγάλο
ποσοστό ενέργειας που δαπανάται για την ψύξη
καθώς εξασφαλίζεται φυσικός δροσισμός χωρίς
τις παρενέργειες των συστημάτων εξαναγκα-

σμού και ανακύκλωσης του αέρα (αλλά και της
σκόνης και των τοξικών τα οποία συγκεντρώνονται σε πολλαπλάσιες ποσότητες στο εσωτερικό
των κτιρίων!).
Αντίθετα, το χώμα αφήνει το κτίριο να αναπνέει
ελεγχόμενα συμβάλλοντας στην απαγωγή των
βλαβερών ουσιών καθώς ο αερισμός μέσω των
ανοιγμάτων δεν επαρκεί για την καλή ανανέωση
του εσωτερικού αέρα.
Κατασκευές Rammed Earth
Η τεχνική rammed earth που αναφέρθηκε παραπάνω συνδυάζει όλα τα οφέλη των κατασκευών
από χώμα με μία αισθητική μεγάλης αξίας, η
οποία ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στα
σημερινά δεδομένα της αρχιτεκτονικής.
Η τεχνική rammed earth είναι χυτή κατασκευή.
Μείγμα κατάλληλου χώματος χύνεται σε κατάλληλο ξυλότυπο. Έπειτα συμπιέζεται με ειδικό εργαλείο σε στρώσεις. Η κατασκευή rammed earth
έχει ένα προβάδισμα θα λέγαμε έναντι των
άλλων τεχνικών καθώς πρόκειται για τεχνική
που παράγει μονολιθικούς τοίχους χωρίς αρμούς
και επίπεδες επιφάνειες άρα δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, το ποσοστό συρρίκνωσής της είναι μικρότερο και η θλιπτική δύναμη
πολύ μεγαλύτερη.
Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι ότι η όλη διαδικασία μοιάζει με τη
γνωστή διαδικασία σκυροδέτησης, μάλιστα πιστεύεται ότι από αυτή τη μέθοδο κατασκευής
προέκυψε το beton που αναπτύχθηκε σταδιακά
αλλά άμεσα συνδεδεμένο με την παραδοσιακή
χρήση rammed earth στη Γαλλία όπου ονομάζεται pise de terre.
Οι κατασκευές rammed earth μπορούν να
εφαρμοστούν σε κάθε κλίμα και σε κάθε εποχή
του χρόνου. Έτσι έχουμε σύγχρονα παραδείγματα
εφαρμογής της από όλο τον κόσμο.

* North American Rammed Earth Builders
Association
** χάρη σε αυτή του την ιδιότητα (να ρυθμίζει την
ατμοσφαιρική υγρασία), προστατεύει τα ξύλινα στοιχεία που καλύπτει ή είναι σε επαφή μαζί τους:
διατηρεί το ξύλο στεγνό, με αποτέλεσμα να
αποκλείονται φθορές από μύκητες (υψηλά
ποσοστά υγρασίας) και από έντομα
(αφυδατωμένο ξύλο).

Η Νάνσυ Ρίζου
είναι αρχιτέκτων.
Το άρθρο της αποτελεί
περίληψη από τη διάλεξή
της στη σχολή
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
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5.1
ARCHITECTS

CAMBRIDGE SEVEN ASSOCIATES
The Liberty Hotel, Boston, USA

Completed in 1851, the building - the storied
Charles Street Jail - was a collaboration between architect Gridley James Fox Bryant,
widely considered Boston's most accomplished
architect of the time, and Rev. Louis Dwight, a
prominent Yale-educated penologist whose
travels shaped his interest in and advocacy for
prison reform.

try's most stunning and inspired "reuse" developments. In the era of 'eco-friendly' buildings
and smart recycling, it is, without question, the
country's most imaginative adaptive project.
Despite an overall modernization, many remnants of the landmark jail have been maintained to safeguard its authenticity (the jail's
granite exterior and expansive, light-filled interiors remain largely unchanged).
Interior designer Alexandra Champalimaud was
tasked with infusing the hotel with a distinctive
personality that honors the building's rich history while imparting contemporary vibrancy. To
that end, in a modern counterpoint to the building's exterior, the hotel's stylish reception desk
is crafted of ebonized wood with lacquered

Liberty Hotel (Best Business Hotel 2008 - Fortune and Wallpaper Magazines) is located in
the heart of Boston's Beacon Hill neighborhood
overlooking the Charles River. It is considered
as a national historic landmark and architectural gem. Following an extensive restoration,
the landmark building became one of the coun-
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"Tο μέλλον
ός ξενοδοχείου
ενός
θα εξαρτηθεί
από το

Spa του"

Το πεπειραμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
της Uneo-Unique Spa Solutions διαθέτει
την τεχνογνωσία για να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και
να εξοπλίσει το spa σας, σηματοδοτώντας μία δυναμική
πορεία για το ξενοδοχείο σας.
Επιπλέον, έχει την δυνατότητα να επανασχεδιάσει
το ήδη υπάρχον spa σας με στόχο την άρτια λειτουργία του.
Αρχική επένδυση, λειτουργικά έξοδα και απόδοση επένδυσης,
σχεδιασμός - διαρύθμιση - τεχνική διαμόρφωση χώρων,
επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού και καλλυντικών, πρόταση
και επιλογή κατάλληλου φωτισμού, εύρεση - εκπαίδευση οργανωτική δομή προσωπικού, πώληση και επικοινωνία,
spa management marketing και προωθητικές ενέργειες.

Δυνατότητα επιχορήγησης των εγκαταστάσεων
μέσω αναπτυξιακού νόμου ή άλλων προγραμμάτων.

K. ΒΕΝΤΗΡΗ 9, AΘΗΝΑ, 115 28, T +30 210 72.59.013, F +30 210 72.59.014,
E uneo_spa@otenet.gr, URL www.uneospa.gr
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5.4
stenciled patterns reminiscent of 1850's embroidery work; carpets recall the old-fashioned
crewel work of New England, enlarged and contemporized; and American colonial prints are
enlarged and shaded in historic colors such as
maroon, grey and purple, creating an updated
take on a traditional look. Finally, exposed brick
walls and four striking wrought iron chandeliers
add visual interest to the lobby while underscoring a commitment to historic and understated materials.
Within the main building, there are 18 brickwalled guest rooms, as well as meeting rooms,
a grand ballroom and Restaurants: CLINK and
the Italian restaurant, Scampo (designed by
Raphael Alvares) and a Bar (Alibi).
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6.1
INTERIOR DESIGNER

KIT KEMP
Haymarket Hotel, London, UK

A bold step away from minimalism, Haymarket Hotel (Best Business Hotel 2008 - Fortune and Wallpaper Magazines) fuses
contemporary and classical references in an
ultra-central London location. It's a landmark
building designed by the legendary John
Nash, the master architect who developed
most of Regency London, including Buckingham Palace, Trafalgar Square, and the adjoining Haymarket Theatre.
The hotel comprises 50 individually designed
bedrooms and suites, an exclusive 2-5 bedroom townhouse, Brumus bar and restaurant,
conservatory and library. There are several
private event spaces including The Shooting
Gallery, a vast space on the ground floor in
which can seat 70 for dinner. There is a gym
and a treatment room, plus a spectacular
18 m long pool with a bar, lounge, music and
lighting system.
Interiors, by Kit Kemp, are a remarkable combination that honours the building's noble lineage whilst updating it with a contemporary
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Συνεργασίες

Μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας και αποδοτικής
συνεργασίας, o Μιχάλης Ψαρράς και η Euroseating
Intern. δημιούργησαν την εταιρεία EUROSEATING
HELLAS - PSARRA. Κατέχοντας γνώση και εμπειρία 20
ετών στον τομέα του ‘καθίσματος’, συνεισφέρει δυναμικά σε χώρους όπως αίθουσες τέχνης, θεάματος, συνεδριάσεων, γραφείων, ξενοδοχείων, ferryboats,
κέντρα διασκεδάσεων, home cinema. Τώρα διευρύνεται στην κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας με επιλεγμένα προϊόντα που αφορούν: τον ειδικό φωτισμό, το δάπεδο, τη μελέτη και εγκατάσταση ήχου
χώρου και την ηχοαπορροφητική επένδυση αυτού. Έτσι δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πακέτο
προτάσεων, για την κατασκευή ενός χώρου προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του πελάτη. Η συλλογή των
προϊόντων καθιστά πιο εύκολη και πιο οργανωτική
την κατασκευή του εσωτερικού και του εξωτερικού
χώρου.

Συνεδριακό Κέντρο Νάξου - Δήμος Ιεράπετρας - Δ.Ε.Π.Α. Πειραιά Δήμος Σουφλίου - Τ.Ε.Ι. Πατρών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Δημοτικό
Θέατρο Ξάνθης - Συνεδριακό Κέντρο Μεγαλούπολης - Περιφερειακό
Νοσοκομείο Βόλου - Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα - Πνευματικό Κέντρο
Ηλιούπολης - Cine Γεωργάνας - Cine Ατλαντίς 1 & 2 - Cine Φιλίπ - Cyber,
Ag. Kostantinos F/B - Red Star 1 & Europa 1 F/B - Ολυμπιακό Στάδιο
2004 Αθήνα - ΟΝΤΕΟΝ - ODEON CINEPLEXES - Cafe FRIENDS Πολιτεία
- Κτίριο Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε Αθήνα - Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας - Athens Pallas Χαλκιδική - Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “ΚΕΦΑΛΟΣ” - Ναυτιλιακή
εταιρεία OSG - Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων - Eurobank - Qatar
Foundation, Doha QATAR - Γήπεδο Ανορθώσεως, ΚΥΠΡΟΣ - Cine MEGA
PLACE Χανιά - Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου - ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ Θεσσαλονίκη, ΟDEON Costantza Ρουμανία.

Προϊόντα

· Καθίσματα θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών χώρων και γηπέδων
· Καθίσματα πανεπιστημίων, καθίσματα μαζικών χώρων. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα εργασίας.
· Led light & ειδικός φωτισμός.
· Υφάσματα & ηχοαπορροφητικά πάνελ προδιαγραφών.
· Δάπεδα σε φυσικές και χρωματιστές αποχρώσεις παρκέ, φελλό, laminate, μοκέτες αντιαλλεργικές, linoleum, pvc, συνθετική ξυλεία εξωτερικών χώρων.

Euroseating Hellas - Psarra
Κλεισόβης 6, 106 77 Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα, τηλ.: 210 3456657, fax: 210 3816687
www.euroseating.com · psarram@otenet.gr
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English point of view. The lobby is a clean
airy space featuring a large stainless steel
sculpture by Tony Cragg and paintings by
John Virtue, while the downstairs pool, which
is more bar than spa, features a spectacular
lighting scheme that uses strong contrasts of
light and shadow.
Grey oak dominates the lobby, library and
conservatory, and handpicked antiques and
original art help mix past and present. Guestrooms are individually furnished and avoid
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Eυρεση
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές σε ανοξείδωτο χάλυβα

Ό,τι έχετε φανταστεί σε ανοξείδωτο χάλυβα,
εμείς μπορούμε... να σας το κατασκευάσουμε...

EYΡΕΣΗ

Κ. Δ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές σε ανοξείδωτο χάλυβα
Γραφείο: Ρέρα 26, 190 14 Αφίδναι Αττικής | ‘Εδρα: ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα Αττικής, 190 11 Αυλώνα
Τ. 22950 23101 - 22834 | F. 22950 23183 | E-mail: info@evresi-constructions.gr | www.evresi-constructions.gr
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aninox
Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές

Ανοξείδωτα Κάγκελα - Σκάλες
Στέγαστρα - Επενδύσεις

Διατρήσεις με
μηχανήματα
CNC

aninox

Βιομηχανική Ζώνη Μαγούλα, 4ο χλμ. Λεωφ. Τιτάν, Τ.Κ. 19018

τηλ.: 210-5559593-4 • fax: 210-5559593 • e-mail: products@aninox.com • www.aninox.com
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6.4

the "designer formula" look with custommade pieces and much emphasis on rich texture and colour. Each room is different. They
are some of the largest to be found in London and are characterized by dramatic oversized bed heads, a combination of modern
and antique furniture and specially designed
lighting. From the shagreen coffee tables to
ivory wood-toned pieces, they evoke style
and comfort at every level.
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