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Για εμάς

Το Deco Aspects είναι ένα καινούριο
περιοδικό και blog, όπου μέσα από την
εσωτερική και εξωτερική αρχιτεκτονική, ο
κάθε αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί
για διάφορες ιδέες, λύσεις και τάσεις της
αγοράς.

Διάφοροι επαγγελματίες περιγράφουν τα
έργα τους, καθώς επίσης και την
ιδιαιτερότητα τους, τόσο για την
αισθητική όσο και για την
λειτουργικότητα αυτών των χώρων.

Επίσης, οι σχεδιαστές, καθώς και οι
προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες, τα υλικά και τα προϊόντα
που χρησιμοποιούν, τις μεθόδους που
ακολουθούν και την ειδίκευση που έχουν
μέσω των προφίλ τους, ώστε να
μπορέσουν να δικτυωθούν στην ιδιαίτερα
ανταγωνιστική κυπριακή αγορά και να
αναδείξουν εύκολα και απλά όλα όσα
τους χαρακτηρίζουν ως επαγγελματίες.

Η ομάδα του Deco Aspects
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Διακόσμηση
εσωτερικών χώρων
Σήμερα, υπάρχουν όλο και περισσότεροι
εκείνοι που συνειδητοποιούν την αληθινή
σημασία της φροντίδας ενός χώρου από
ειδικούς.

Τι είναι η διακόσμηση εσωτερικών
χώρων;

Η διακόσμηση εσωτερικών χώρων είναι
μια διαδικασία που παρέχει στους
πελάτες της μια ποικιλία από αισθητικά
ευχάριστες, αλλά αποτελεσματικές λύσεις
για καλύτερη χρήση του εν λόγω χώρου.
Ο στόχος της διακόσμησης εσωτερικών
χώρων είναι να βελτιώσει την εμπειρία
χρήστη με καλύτερη διαχείριση του
διαθέσιμου χώρου στο παρεμβαινόμενο
περιβάλλον.

Οι ειδικοί, που είναι υπεύθυνοι για την
διακόσμηση εσωτερικών χώρων του
ακινήτου ή του γραφείου,το αξιολογούν,
ακούνε τις ανάγκες του πελάτη και
εξετάζουν επιλογές που βελτιστοποιούν
τη χρήση της, με βάση αυτό που θέλουν
για κάθε μέρος.

Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που
κάνουν τη διακόσμηση εσωτερικών
χώρων μια δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε από επαγγελματίες στον
τομέα. Βασικά, είναι ένας τρόπος να
μεταμορφώσουμε τη ζωή των ανθρώπων
που ζουν ή απολαμβάνουν ένα
συγκεκριμένο χώρο, βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής τους σε αυτό μέσω του
σχεδιασμού και της διακόσμησης.

4



5

Πώς πρέπει να
γίνεται σωστά η
διακόσμηση
εσωτερικών
χώρων;

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε ένα
στυλ για το εσωτερικό του σπιτιού σας.
Αυτό θα προωθήσει την αρχή του
σχεδιασμού της ενότητας και της
αρμονίας, δηλαδή ότι ολόκληρο το σπίτι
θα έχει ένα ενοποιητικό θέμα. Μπορεί να
είναι τόσο απλό όσο μια επιλογή casual
αντί της επίσημης ή παραδοσιακή αντί
της σύγχρονης. Έτσι, μπορείτε να
δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό
στυλ ή να καταφύγετε σε πιο
συγκεκριμένα στυλ.

Μια άλλη αρχή που πρέπει να λάβετε
υπόψη είναι η ισορροπία - η κατανομή
του οπτικού βάρους σε ένα δωμάτιο.
Αυτό μπορεί να γίνει συμμετρικά, όπως
συνηθίζεται στους εσωτερικούς χώρους
με ασύμμετρη ισορροπία.

Κάθε δωμάτιο πρέπει να εστιάζει σε ένα
σημείο. Για παράδειγμα, ένα σαλόνι θα
μπορούσε να έχει ένα έργο τέχνης ή ένα
τζάκι. Αυτά ξεχωρίζουν από το μέγεθος,
το χρώμα ή την υφή.

Τα στοιχεία που προσθέτουν οπτικό
ενδιαφέρον σε ένα δωμάτιο είναι η

Η κατανόηση του ανθρώπου για τις φυσιολογικές,
ανατομικές και ψυχολογικές του διαστάσεις μάς
βοηθάει να επιτύχουμε ένα υψηλό επίπεδο άνεσης,
σεβόμενοι ταυτόχρονα την διαφορετικότητα και
τις διαφορές. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια
αντίληψη για το χώρο και δεν αισθάνονται όλοι
άνετα στην ίδια ποσότητα φωτός ή θερμοκρασίας.
Είναι σημαντικό να εξετάσετε μια ολιστική και
διεπιστημονική προσέγγιση κατά τη διακόσμηση
εσωτερικών χώρων που εστιάζουν στην ευημερία.



The MOGE House

Το "MOGE house" είναι μια διώροφη
μονοκατοικία για μια τριμελή
οικογένεια, που βρίσκεται στην
περιοχή Πλατύ στην Λευκωσία.

Η κατοικία έχει εσωτερικό εμβαδόν 220
τετραγωνικά μέτρα με επιπλέον 100 τ.μ.
καλυμμένων βεραντών και χώρων
στάθμευσης.

Μπαίνοντας στην οικία, ο επισκέπτης
αντικρίζει πρώτα την τραπεζαρία και το
σαλόνι είναι τα πρώτα που αντικρίζει ο
επισκέπτης.

Η συνέχεια της εξωτερικής επένδυσης
στο εσωτερικό της κατοικίας
δημιουργεί την αίσθηση ενός ξύλινου
κουτιού στον χώρο.

Εκεί βρίσκονται ο χώρος υγιεινής, το
πλυσταριό και το γραφείο. Ο χώρος του
γραφείου με τις επάλληλα συρόμενες
ξύλινες θύρες δημιουργεί ένα
παιχνιδιάρικο στοιχείο, δίνοντας και την
ευελιξία, όταν είναι ανοικτός ,να
ενοποιείται με τον χώρο της τραπεζαρίας
ενώ όταν υπάρχει ανάγκη ιδιωτικότητας,
να απομονώνεται.
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Ο εσωτερικός χώρος του
σαλονιού επεκτείνεται
στο εξωτερικό, τόσο σε
υλικά όσο και σε
κατασκευές.

Το συνεχόμενο έπιπλο στο
σαλόνι με υλικά από μπετό
και μαύρο μάρμαρο, όπως
επίσης και το συνεχές
κεραμικό στο δάπεδο, είχαν
σκοπό να δημιουργήσουν
μια ομαλή μετάβαση του
μέσα με το έξω,
δημιουργώντας μια
ενοποίηση τόσο στην
χρήση όσο και στην
αίσθηση των χώρων.

Ο επιβλητικός πρόβολος 9 μέτρων του
κυρίως υπνοδωματίου στον όροφο,

στεγάζει το εξωτερικό σαλόνι του κήπου,
που ενισχύει ακόμη πιο δυναμικά την

συνέχεια αυτού του άξονα χρήσης από το
εσωτερικό σαλόνι στην καλυμμένη

βεράντα.

Αρχιτέκτονες έργου και εσωτερικής
διακόσμησης:

EKKY studio architects

Ομάδα εργασίας :

Ελινα Κρητικού, Kenzo Yamashita,
Μαρίνα Γεωργίου

Αρχιτεκτονική φωτογράφιση :

CreativePhotoRoom

Στοιχεία
επικοινωνίας

info@ekkystudioarchitects.com

+357 22311924

www.ekkystudioarchitects.com
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Mob 025

Για αυτό το έργο, ο σχεδιασμός
υιοθετεί μια ευέλικτη και πιο
αφηρημένη προσέγγιση. Σύγχρονα και
καινοτόμα χαρακτηριστικά
δημιουργούν έντονες αντιθέσεις με τη
παλέτα χρωμάτων και υλικών.

Η αίσθηση των καμπυλών που εκφράζεται
στο περίβλημα του κτηρίου αναπαράγεται
στο εσωτερικό της κατοικίας.

Οι διάφορες εφαρμογές και τα έπιπλα
ήταν προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να
προσφέρουν ευελιξία και να μπορούν να
μεταμορφώνονται εύκολα ανάλογα με τις
ανάγκες των χρηστών κάθε φορά.

Στο master bedroom, το οποίο καλύπτει
το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου
ορόφου, έχει σχεδιαστεί χωρίς καθόλου
διαχωριστικά στοιχεία προσφέροντας
οικειότητα και ελευθερία.
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Η σκάλα δίνει την
αίσθηση γλυπτού και
γίνεται σημείο
αναφοράς στο χώρο με
τα σκαλοπάτια να
δίνουν την εντύπωση ότι
είχαν καρφωθεί στον
τοίχο.

Οι κολώνες με επένδυση
από ατσάλι και
μαυροπίνακα σε
συνδυασμό με γραμμικό
φωτισμό, δημιουργούν
μια ισχυρή αντίθεση με
τις επιφάνειες από
μπετόν του σπιτιού.

Εσωτερική διακόσμηση:

MOB Design Studio

Αρχιτεκτονική φωτογράφηση :

Παντελής Χατζημηνά

Στοιχεία
επικοινωνίας

studio@mobdesignstudio.com

+357 22349595

www.mobdesignstudio.com
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The Old Warehouse

Όταν επισκεφθήκαμε για πρώτη
φορά τον χώρο, αντιληφθήκαμε
την ευκαιρία που ανοιγόταν
μπροστά μας για να μετατρέψουμε
ένα εγκαταλειμμένο χώρο που από
ότι φαινόταν τα τελευταία 20
τουλάχιστον χρόνια, δεν πάτησε
ανθρώπινο πόδι στο εσωτερικό
του, σε μια μικρή κατοικία, που θα
συνδύαζε την γοητεία της
παραδοσιακής πέτρινης λιθοδομής,
των ξύλινων παντζουριών, της
ξύλινης στέγης, με τις ανέσεις και την
πολυτέλεια μιας σύγχρονης
κατασκευής.

Σεβαστήκαμε απόλυτα την
παραδοσιακή τυπολογία της
οικοδομής, αναδείξαμε όλα εκείνα
τα στοιχεία που την χαρακτήριζαν με
επίκεντρο την καμάρα, φτιάξαμε μια
νέα παραδοσιακή στέγη, και
διαρρυθμίσαμε την αυλή
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Η όλη διαδικασία της
ανακαίνισης και της
ανάπλασης του χώρου, μας
πλημμύρισε με απόλυτο
σεβασμό προς τους
αρχικούς δημιουργούς του,
οι οποίοι χρησιμοποίησαν
μόνο την απλή, καθημερινή
λαϊκή σοφία και έφτιαξαν ένα
μικρό διαμάντι.

Μελέτη Έργου:

CSS & Associates

Στοιχεία
επικοινωνίας

info@css-architects.com

+35725872090

www.css-architects.com

Θα μπορούσαν άραγε οι παραδοσιακοί λιθοδόμοι της εποχής να φανταστούν ότι
κάποτε η αποθήκη αυτή με τα πιθάρια θα μεταμορφωνόταν σε ένα φιλόξενο
αγροτουριστικό κατάλυμα; Αυτή όμως είναι και η μαγεία που κρύβει μέσα της μια
αναπαλαίωση: η αναγέννηση και η αναζωογόνηση της παράδοσης μας !
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Boardroom

Ο χώρος πολλαπλών χρήσεων, Executive Boardroom, βρίσκεται στις όμορφες ακτές της
Λεμεσού.

Το Executive Boardroom είναι ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο για διευθυντές και στελέχη
εταιριών, για την σύγκλιση των συνεδριάσεων τους, για την φιλοξενία των πελατών τους, την
εκτέλεση και συντονισμό ομαδικών δραστηριοτήτων. Όλα αυτά σ’ένα ήρεμο και χαλαρό περιβάλλον
με απέραντη θέα την θάλασσα.

Το αυθεντικό ξύλινο
παρκέ σε σχηματισμό
ψαροκόκαλου μαζί με
την άψογη λευκότητα
του μαρμάρου, τους

δερμάτινους
Chesterfield

καναπέδες συνθέτουν
ένα χώρο

πολυτέλειας και
άνεσης.

Ο άνετος χώρος
συνεδριάσεων μπορεί

να φιλοξενήσει
πολλούς επισκέπτες για

παρουσιάσεις στην
μεγάλη οθόνη του.
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Για τις ώρες αναψυχής,
δημιουργήσαμε ένα χώρο
μπιλιάρδου, καθώς και μπαρ με
εντυπωσιακή μαρμάρινη επιφάνεια
και φυσικά με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό.

Για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, δεν
αφήσαμε τίποτα στη τύχη, για αυτό και δημιουργήσαμε με πολύ
φαντασία ένα ξεχωριστό φωτιστικό ταβανιού με κρεμαστά
κομμάτια μαρμάρου, καθώς και κρυφούς φωτισμούς,

Στοιχεία
επικοινωνίας

info@epsilondesigns.eu

+357 25041706

www.epsilondesigns.eu

Διακόσμηση εσωτερικού χώρου:

EPSILON Architecture and Design

Διακοσμήτρια Έργου :

Λιάνα Έλληνα
15
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Καθώς χτίζονται όλο και περισσότερα
έξυπνα σπίτια, η παρακολούθηση της
σχετικής τεχνολογίας και των τάσεων
της διακόσμησης εσωτερικών χώρων
είναι αρκετά σημαντική. Υπάρχουν
μερικές συσκευές και λειτουργικές ιδέες
διακόσμησης που μπορούν να κάνουν το
σχεδιασμό του έξυπνου σπιτιού σας
εξαιρετικό και μοντέρνο.

Έξυπνη διακόσμηση
εσωτερικών χώρων

Διαδίκτυο
Υπάρχει ακόμη ένας πιο έξυπνος τρόπος
για να σχεδιάσετε το σπίτι σας, είτε με
έξυπνα στοιχεία σπιτιού είτε με γενικό
εσωτερικό σχεδιασμό. Το διαδίκτυο κάνει
τα πράγματα πολύ απλά. Με τη βοήθεια
του διαδικτύου, οι χρήστες μπορούν να
τοποθετήσουν έξυπνα έπιπλα και συσκευές
γύρω από ένα δωμάτιο και να τα
ε ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ ν / α π ε ν ε ρ γ ο π ο ι ο ύ ν
διαδικτυακά.

Ήχος
Τα ηχεία μπορεί να προσφέρουν μια
όμορφη και λειτουργική λύση.
Συνδυάζοντας τη γοητεία ενός πίνακα ή
της αγαπημένης σας φωτογραφία με την
τεχνολογία ενός προηγμένου
ηχοσυστήματος, αυτό το έξυπνο οικιακό
gadget είναι ένα πραγματικό όνειρο. Σας
επιτρέπει να διακοσμήσετε έναν
εσωτερικό χώρο με το ιδιαίτερο γούστο
σας, ενώ γίνεται επίσης πρακτικός και
λειτουργικός.



Mediterranean Luxury

Μπαίνοντας από την ξύλινη πλατιά διπλή είσοδο του διαμερίσματος, το μάτι πέφτει αμέσως
στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας ακριβώς απέναντι. Τα πλατιά παράθυρα της μεγάλης
βεράντας σού επιτρέπουν να χαθείς στην θέα του ουρανού και της θάλασσας. Αυτή η ανοικτωσιά
της βεράντας ενισχύεται μεταξύ άλλων, από την ‘πράσινη αρχιτεκτονική’ που οι Σχεδιαστές της
εταιρείας NI Interiors επέλεξαν να προσθέσουν

Το παραθαλάσσιο
open-plan
διαμέρισμα στη
Λεμεσό εκπέμπει
μια αρμονυλικών
και στυλ, η οποία
ταυτόχρονα
αναφωνεί προσδίδει
μια κομψή
πολυτέλεια και έναν
εκλεπτυσμένο τρόπο
ζωής.
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Τα υλικά που σε καλωσορίζουν στην
είσοδο είναι το μπεζ μάρμαρο
δαπέδου και το φυσικό ξύλο δρυ
στην επένδυση τοίχου της
τραπεζαρίας.

Σε μια παραθαλάσσια κατοικία, δεν
θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά
υλικά όπως αυτά.

Η επιβλητική στρογγυλή τραπεζαρία
ήταν η καλύτερη επιλογή για ένα
χώρο απέναντι από την είσοδο, ο
οποίος οδηγεί στη βεράντα και θα
ήταν άκομψο να έκλεινε με ένα άλλο
σχήμα τραπεζιού με γωνίες. Ο
καθρέφτης στον ξύλινο τοίχο
δημιουργεί την επιθυμητή από τους
Σχεδιαστές, αντανάκλαση προς τον
απέναντι τοίχο του καθιστικού ο
οποίος φιλοξενεί τον πίνακα με τα
έντονα χρώματα.

Επίπεδα ταβάνια δίχως κρυφό φωτισμό, επιτρέπουν σε
κρεμαστά φωτιστικά, αμπαζούρ και κρυφό φωτισμό
μόνο κάτω από την τηλεόραση και ερμάρια κουζίνας, να
ξεχωρίσουν. Ο σωστός φωτισμός σε διάφορα επίπεδα
είναι καθοριστικής σημασίας για την ατμόσφαιρα ενός
χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται με το αμπαζούρ στην
κονσόλα που μας υποδέχεται δεξιά από την είσοδο, το
χωνευτό φως ταβανιού που όντας ρυθμιζόμενο
κατευθύνεται προς τα μπρούντζινα ράφια, το island bar
κουζίνας και τον ξύλινο τοίχο. Ο κρυφός φωτισμός κάτω
από την τηλεόραση, σε συνδυασμό με το μαρμάρινο
ράφι και την ξύλινη κατασκευή με τις μπρούντζινες
γραμμές, λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο του ενιαίου
χώρου. Σχεδιάστηκε προσεκτικά, έτσι ώστε το μάτι να
πέφτει στα ορθά σημεία, δημιουργώντας μια ρομαντική
διάθεση.
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Το καθιστικό περιέχει
επίπλωση σε
αποχρώσεις του γκρι
με πινελιές του μπλε.

Η μπρούντζινη βάση του
κεντρικού τραπεζιού τού
καναπέ, επιλέχτηκε σε
συνδυασμό με τις
μπρούντζινες γραμμές
στους ξύλινους τοίχους,
όπως επίσης ίδιο στοιχείο
αποτελούν και τα ράφια
στον τοίχο κοντά στην
κουζίνα.

Όλα έρχονται να “παντρευτούν”
με την επιβλητική κουζίνα. Τα
έντονα σχήματα του μαρμάρου
φθάνουν σε μια πανέμορφη
ισορροπία με το ξύλο και το
ανοικτό γκρι χρώμα των
ερμαριών. Ο κρυφός φωτισμός
δίνει βάθος και τονίζει τα
υπέροχα νερά του μαρμάρου,
εναρμονίζοντας έτσι τα υλικά
μεταξύ τους. Το πλατύ island bar
κυρίαρχο σημείο της κουζίνας
διαθέτει άνετο χώρο για
τέσσερα καθισμένα άτομα
καθώς και μπόλικο
αποθηκευτικό χώρο και από τις
δυο μεριές.
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Η μακρόστενη βεράντα κατά μήκος
ολόκληρου του διαμερίσματος,
αποτελείται από λευκό calacatta ματ
μάρμαρο με νερά σε ανοικτό καφέ,
αλλά με ενδιαφέροντα τρόπο καθορίζει
τον καθιστικό εξωτερικό χώρο με
ψαροκόκαλο κεραμικό δάπεδο. Ένα
στοιχείο όμορφο και επιβλητικό, το
οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Εκεί
λοιπόν τοποθετούνται άνετα καναπές
και πολυθρόνες σε σκούρες
αποχρώσεις για δημιουργία αντίθεσης.
Το σκεπαστό ταβάνι ακολουθεί την
μορφή του κύματος, που
αναμφισβήτητα αποτελεί κυρίαρχο
στοιχείο της αρχιτεκτονικής του
κτηρίου. Η υπόλοιπη βεράντα δέχεται
ολοήμερο ήλιο έχοντας από τη μια τις
ξαπλώστρες και από την άλλη την
τραπεζαρία.

Ο εναρμονισμένος ενιαίος
χώρος του διαμερίσματος,
οδηγεί μέσω ενός στενού
διαδρόμου προς τους
προσωπικούς χώρους
υπνοδωματίων και μπάνιων.
Στο κυρίως υπνοδωμάτιο
επικρατεί το στοιχείο ‘inside-
outside-concept’. Ανοίγοντας
τα πλατιά παράθυρα προς τη
βεράντα, υπάρχει αυτόματα η
άποψη αυτή και η
απρόσκοπτη θέα εξακολουθεί
να είναι η κύρια απόλαυση.

Το απλό υπνοδωμάτιο
περιέχει en-suit μπάνιο με
jacuzzi, με πρώτο πλάνο… τι
άλλο εκτός από τη θέα και
πάλι, μέσω ενός γωνιακού
παραθύρου!

Στοιχεία
επικοινωνίας

info@ni-interiors.com

+357 25312106

www.ni-interiors.com

Διακόσμηση εσωτερικού χώρου:

Ni-interiors

Διακοσμήτρια Έργου :

Νικόλ Ιωαννίδη Βαρνάβα
21



Bank of Cyprus

Το υποκατάστημα της
Τράπεζας Κύπρου, που
βρίσκεται στο βόρειο
εμπορικό συγκρότημα της
KBC είναι μοναδικό στο
είδος του.

Κοιτώντας στο μέλλον, η
μεγαλύτερη τοπική τράπεζα
του νησιού έχει υιοθετήσει
μια ολοκαίνουργια εμφάνιση
που εναρμονίζεται με
ενημερώσεις για τον τρόπο
λειτουργίας του
υποκαταστήματος, αλλά και
των μελλοντικών
υποκαταστημάτων.

Όπως και στις άλλες τράπεζες παγκοσμίως, η αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών συναλλαγών της
Τράπεζας Κύπρου έχει γίνει καθημερινή ανάγκη και κανόνας. Η οικοδομική μελέτη της Τράπεζας
Κύπρου βασίστηκε σε αρχικές οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων και χώρων υποδοχής (η
βάση για τη νέα εμφάνιση της Τράπεζας Κύπρου), των οποίων είχε ήδη εγκριθεί ο σχεδιασμός και τα
οποία προσαρμόστηκαν και ενημερώθηκαν ανάλογα από την Ai Architects για να λειτουργήσουν
σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό για το εμβληματικό υποκατάστημα Λευκωσίας.
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Ο προθάλαμος και η αίθουσα
αναμονής αποτελούν χώρους
αυτοεξυπηρέτησης με
αυτοματοποιημένα τραπεζικά
μηχανήματα, ανάλογα με τις
ανάγκες συναλλαγών.

Αυτή η ζώνη είναι προσβάσιμη
24/7 και διαχωρίζεται από τους
εσωτερικούς χώρους μετά τις
ώρες εργασίας με ένα διαφανές
ρολό.

Οι περιοχές διοίκησης και προσωπικού της τράπεζας βρίσκονται σε ιδιωτικές περιοχές πίσω από τον
τοίχο των ταμείων. Ο 1ος όροφος στεγάζει δευτερεύοντες χώρους της τράπεζας.

Η οροφή στην περιοχή
των ταμείων έχει
ενσωματωμένα
γραμμικά ακουστικά
πάνελ που είναι και
αισθητικά, καθώς και μια
λύση ηχοαπορρόφησης
για τη δημιουργία
καλύτερης ακουστικής.

Στοιχεία
επικoινωνίας

info@aiarchitects.eu

+357 22252255

www.aiarchitects.eu

Αρχιτέκτονες έργου και εσωτερικής διακόσμησης :
Ai Architects

Αρχιτεκτονική φωτογράφιση :

CreativePhotoRoom
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GT Health

Το γραφείο κλινικής
διατροφολογίας gt.health,
βρίσκεται στη Λευκωσία.
Σχεδιάστηκε από το γραφείο
STUDIOADCH, του αρχιτέκτονα
εσωτερικών χώρων, Άδωνι
Χριστοφόρου.
H σχεδιαστική προσέγγιση
βασίστηκε στο να δημιουργηθεί
ένας χώρος ζεστός, ιδιαίτερος
και ενθουσιώδης, ο οποίος θα
παρεκκλίνει από τα πρότυπα.
χώρων υγείας.

Η αρχιτεκτονική έμπνευση του
χώρου, προήλθε από χώρους
ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα από
σκηνικά Ιταλικού κινηματογράφου
της δεκαετίας του 1930.
Χρησιμοποιήθηκαν υλικά όπως
πατητή τσιμεντοκονία,
καθρέφτες καφέ και γκρίζου
χρώματος, βελούδινα
υφάσματα καθώς και ειδικά
ηχοαπορροφητικά υλικά για τη
μείωση του θορύβου στο χώρο.
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Ο αναλυτικός σχεδιασμός του χώρου και
η επιτυχής του υλοποίηση, δημιούργησαν
μια εμπειρία για τους πελάτες, η οποία
τους δημιουργεί συναισθήματα ηρεμίας
και ενθουσιασμού, κάνοντας τις
συναντήσεις στο χώρο πιο ευχάριστες.

Στοιχεία
επικoινωνίας

info@studioadch.com

+357 96494332

www.studioadch.com

Διακόσμηση εσωτερικού χώρου :

Studioadch

Διακοσμητής Έργου :

Άδωνις Χριστοφόρου

'Οπως και σε κάθε
έργο του
STUDIOADCH, όλα τα
έπιπλα
σχεδιάστηκαν ειδικά
για το έργο με
εξαιρετική
λεπτομέρεια, έτσι
ώστε να συνάδουν
ακριβώς με τη γενική
σχεδιαστική
προσέγγιση του κάθε
χώρου και του
σκοπού του.
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Η φιλοσοφία του Euphoria Furniture βρίσκεται στο όνομά του. Η
λέξη “ευφορία” ορίζεται ως “αίσθηση χαράς και ηρεμίας”, κάτι το
οποίο έχουμε ως στόχο να προσφέρουμε μέσω των επίπλων μας.
Η μπράντα Euphoria Furniture δημιουργήθηκε από την
Σχεδιάστρια Εσωτερικών χώρων Νικόλ Ιωαννίδη Βαρνάβα, μέσα
από την αγάπη για το φυσικό ξύλο, τα χαρακτηριστικά, τις
ιδιότητες και ευελιξία του και οπωσδήποτε για την ομορφιά του.
Το ξεκίνημα και η τριβή μαζί του, η επαφή των χεριών
αφαιρώντας τον φλοιό του ξύλου, αλλά και το σμίλευμα του
προτού γίνει έπιπλο, κατέληξαν να γίνουν ανάγκη για δημιουργία.
Αυτή η χειροποίητη δουλειά γρήγορα αγαπήθηκε από τον κόσμο
και αυτό έδωσε το έναυσμα για να μεγαλώσει αργά και σταθερά
και να αναγνωριστεί η μοναδικότητα του εξατομικευμένου
χειροποίητου επίπλου, όχι μόνο μέσω του ξύλου, αλλά σε
συνδυασμό και με άλλα υλικά. Με λίγα λόγια, το Euphoria
Furniture είναι η συμβίωση και το πάντρεμα φυσικών υλικών με
ένα τουίστ από σύγχρονα υλικά

Τα έπιπλα αυτά είναι μοναδικά, μιας και κανένα δεν μπορεί να
δημιουργηθεί ξανά το ίδιο λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε
ξύλινου κομματιού. Αυτό οδηγεί σε απλά, διαχρονικά και
αποκλειστικά εξατομικευμένα έπιπλα εφαρμοσμένα στις ανάγκες
και γούστα του κάθε ατόμου. Υπάρχουν επομένως απεριόριστα
σχέδια και λύσεις για οικιστικούς, εμπορικούς και δημόσιους
χώρους. Σχεδιάζονται από την ομάδα της Euphoria, πάντα
χρησιμοποιώντας φαντασία, πρακτικότητα και αισθητική,
επιτρέποντας στα φυσικά υλικά να μπουν στην καθημερινότητά
μας. Το κενό αγοράς σε σχέση με το customized έπιπλο, είναι κάτι
που ώθησε στην εξέλιξη αυτής της ιδέας. Το εμπορικό έπιπλο, που
βλέπουμε συχνά να πολλαπλασιάζεται, καταντά κουραστικό.
Πολλοί το αποφεύγουν πια και ψάχνουν επιλεκτικά για
εναλλακτικές επιλογές, με πιο φρέσκες ιδέες και για μοναδικά
κομμάτια.
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Η δημιουργικότητα προέρχεται από την ψυχή!

Ένα καλό αποτέλεσμα δεν βγαίνει πάρα μόνο εάν το
αγαπήσεις. Η τέχνη είναι πάντοτε ακίνητη, όμως το
ξύλο αναπνέει ακόμη και μετά την κοπή του. Στην
ουσία δεν σταματά ποτέ να αναπνέει. Η
δημιουργικότητα μας έχει σίγουρα ως έμπνευση το
ίδιο το ξύλο, τα “νερά” και σχήματα του, την
γλυπτική, αν θέλετε, ιδιότητα του, αλλά και την
φυσική ομορφιά του, ακόμη και αφήνοντας το στην
ακατέργαστη μορφή του. Θα μπορούσε κάποιος να
πει ότι ένα κομμάτι ξύλο είναι έργο τέχνης από μόνο
του, φτάνει να έχεις τη φαντασία και να το αφήσεις
να σε ταξιδέψει. Πάντα όμως η κύρια έμπνευση
καταλήγει να είναι ο χώρος και ο ίδιος ο πελάτης, με
τον οποίο επικοινωνούμε σε βάθος για να
ψυχολογήσουμε τι είναι αυτό που θα τον
ενθουσιάσει, αλλά και θα τον βολέψει. Ας μην
ξεχνάμε ότι αυτός είναι που θα το ζει καθημερινά,
έτσι στόχος μας είναι το έπιπλο να έχει ένα κομμάτι
του εαυτού του. Έτσι κι’ αλλιώς, μαζί το
δημιουργούμε. Η διαδικασία, λοιπόν, αυτή δίνει την
ευκαιρία σε κάποιον να αποκτήσει ένα μοναδικό
έπιπλο, φτιαγμένο αποκλειστικά για τον ίδιο.

Πώς ξεχωρίζει το Euphoria
Furniture από άλλα έπιπλα

Τα κομμάτια αυτά έχουν να
κάνουν με μοναδικά και
εξατομικευμένα έπιπλα, που
βασίζονται στην προτίμηση και
στο γούστο του κάθε ανθρώπου,
ανάλογα με το τι ταιριάζει στον
χώρο του. Μπορούν να ταυτιστούν
με την προσωπικότητα του
καθενός και με την αίσθηση που
επιθυμεί να δημιουργήσει.
Υπάρχουν και έτοιμα κομμάτια στη
γκαλερί μας, απ’ όπου μπορεί
κάποιος είτε να διαλέξει, είτε να
εμπνευστεί για μια καινούρια
δημιουργία. Επιπλέον, κάθε ξύλο
έχει και την δική του ιστορία. Είτε
λόγω της προέλευσης του, είτε
λόγω της διάρκειας ζωής του και
των μορφών που έχει
δημιουργήσει πριν από την κοπή
του, το ξύλο αποκτά ψυχή και μια
πανέμορφη οντότητα, την οποία
πρέπει κάποιος να εκτιμήσει για να
έρθει σε εμάς.
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Συνδυασμός ξύλου με άλλα υλικά.

Ο συνδυασμός υλικών κατ’ ακρίβεια,
μπορεί να “ελαφρύνει” ή να
“επιβαρύνει” αισθητικά ένα έπιπλο.
Αυτό το “πάντρεμα” υλικών επιτρέπει
ακριβώς αυτό. Σίγουρα στο ξύλο
υπάρχει η ευελιξία και
προσαρμοστικότητα του πώς
μπορούμε να το χειριστούμε είτε σε
μορφή είτε σε σχήμα. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλές επιλογές ξύλου και
αποχρώσεων, για τα οποία γίνονται
δείγματα. Το ξύλο όμως συνδυάζεται
με αμέτρητα υλικά όπως μάρμαρο,
σιδεριά, ανοξείδωτο ατσάλι,
μπρούντζο, γυαλί, καθρέφτη, ρητίνη
και πολλά άλλα.

Το Α & το Ω της δημιουργίας!

Όλα ξεκινούν από την στιγμή που ο πελάτης
διηγείται τις ανάγκες και την αισθητική που
προτιμά. Με την εμπειρία μας στην
αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, δίνονται
προτάσεις. Τα δείγματα είναι αυτά που θα
καθορίσουν την επιλογή ξύλου και στη συνέχεια,
υπάρχει η ετοιμασία τεχνικού σχεδίου ή και
τρισδιάστατου μοντέλου, πράγμα το οποίο
αποτελεί την βάση για το ξεκίνημα της
δημιουργίας του επίπλου. Εάν το ξύλο επιλογής
δεν υπάρχει σε στοκ, τότε εντοπίζεται στις προ-
συμφωνημένες διαστάσεις, κόβεται και
κλιβανίζεται στον φούρνο μας. Το φούρνισμα
ορισμένων ημερών σε συγκεκριμένους βαθμούς,
αποτελεί απαραίτητη διαδικασία προς αποφυγή
και εξόντωση ζωντανών οργανισμών, υγρασίας
και πίσσας ξύλου. Τέλος, μπαίνουν φάρμακα και
συντηρητικά. Πλέον το σχέδιο μπορεί να
προχωρήσει προς κατασκευή στους τεχνικούς
και στο λούστρο. Με την απαραίτητη επίβλεψη,
το έπιπλο αποκτά την μορφή που
οραματιστήκαμε και τέλος παραδίδεται στον
πελάτη.
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Ξυλεία από Κύπρο ή από
εξωτερικό;

Αγαπάμε να υποστηρίζουμε την
χώρα μας. Επομένως έχουμε
εξετάσει και μάθει καλά τις
ιδιότητες και αντιδράσεις των
Κυπριακών ξύλων και πώς να τα
χειριζόμαστε όσον αφορά το
κλιβάνισμα και την συντήρηση
τους. Ξυλεία όμως
προμηθευόμαστε και από την
Ινδονησία, όπου υπάρχουν πολύ
ιδιαίτερα είδη ξυλείας όπως
mango, acacia, suar, teak wood και
άλλα. Αυτά επίσης περνούν από
έλεγχο και συντηρήσεις στο
εργαστήρι μας. Όλα παραδίνονται
με πιστοποιητικό κλιβανίσματος
και συντήρησης. Στοκ ξυλείας
πάντα υπάρχει στη συλλογή μας,
ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να
επιλέξει ή και να πάρει δείγμα
στον χώρο του.

Η μεγαλύτερη αξία
για την Euphoria:
διαδικασία μέχρι την
ολοκλήρωση ή το
αποτέλεσμα;

Τόσο η διαδικασία
κατασκευής, όσο και το
αποτέλεσμα είναι
εξίσου σημαντικά. Η
διαδικασία ξεδιπλώνει
όλες τις πιθανότητες
και το αποτέλεσμα
είναι εκεί όπου οι κόποι
παίρνουν μορφή.
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Infinity House

Έχοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και το
στυλ των πελατών, σχεδιάσαμε κυρίως με
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και
επίσης σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που
θα κάνουν την κατοικία έναν ζεστό και
κομψό χώρο.Η εργονομία και ο
σύγχρονος και συνάμα διαχρονικός
σχεδιασμός ήταν πολύ σημαντικές
πτυχές και η κεντρική ιδέα.

Με αυτά υπόψη, δημιουργήθηκε ένας
άνετος αλλά και κομψός εσωτερικός
χώρος.

Το μικρό αίθριο στο χώρο χρησιμεύει επίσης ως ένα
‘design feature’ στον γενικό χώρο καθώς είναι ένα
στοιχείο που μπορείτε να δείτε από όλους τους
εσωτερικούς χώρους του ισογείου και από έξω.

Στον διάδρομο του ορόφου, ως προστατευτικό
κιγκλίδωμα χρησιμοποιήθηκε laser cut pvc έτσι
ώστε να υπάρχει η ασφάλεια αλλά επίσης να
‘δεθούν’ οι χώροι μεταξύ τους.

Τα ξύλα της σκάλας μαζί με τα διακοσμητικά
φωτιστικά οροφής, συνδυάστηκαν με έτσι τρόπο
έτσι να δημιουργήσουν ένα ενδιαφέρον στοιχείο
design στην είσοδο.
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Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον σχεδιασμό του
φωτισμού, ώστε ο χώρος να μπορεί να έχει διαφορετικές
διαθέσεις .

Επίσης, η φυσική ροή υλικών που τοποθετήθηκαν
αναμιγνύεται στο χώρο για να επιτύχει μια πιο
σύγχρονη και διαχρονική προσέγγιση και άποψη.

Η κύρια πρόκληση ήταν να συνδυαστεί το διαχρονικό
στυλ με τα υλικά και να δημιουργηθούν υφές και τα
στρώματα που θα ρέουν σε όλο το χώρο.

Στοιχεία
επικoινωνίας

come@my-lalaland.com

+357 99353931

www.irinipapalouka.com
Διακόσμηση εσωτερικού χώρου:

Ειρήνη Παπαλουκά
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Διακόσμηση
εσωτερικών
χώρων με φυτά
Το στυλ με φυτά συνδυάζει τα πλούσια, σκοτεινά
χρωματισμένα ξύλα, όπως μαόνι και τικ, με λευκούς
ή ανοιχτόχρωμους τοίχους. Η ταπετσαρία τείνει να
είναι υπερβολική και άνετη. Οι φυσικές ίνες σε
τοίχους, δάπεδα και ένθετα παραθύρων προσθέτουν
υφή και ενδιαφέρον. Το μοντέρνο στυλ
διακόσμησης με φυτά είναι καθαρό και απλό.

Πού να
χρησιμοποιήσετε
το στυλ
διακόσμησης
εσωτερικών
χώρων με φυτά;
Το στυλ με φυτά δημιουργεί ένα επίσημο
δωμάτιο και παράλληλα ένα απλό και
παραθαλάσσιο καταφύγιο. Η γενική
εικόνα και αίσθηση είναι ότι βρίσκεστε σε
διακοπές σε μια εξωτική τοποθεσία. Κάθε
δωμάτιο θα πρέπει να είναι τυπικό και λιτό
χωρίς να θυσιάζετε τη ζεστασιά, τη
φωτεινότητα και την άνεση.

Τοποθετώντας φυτά
στον χώρο σας
Συνδυάστε τα φυτά με τα έπιπλα σας. Επιλέξτε το
χρώμα του τοίχου. Αν και το λευκό είναι το κλασικό
χρώμα, μπορείτε να πειραματιστείτε με ελαφριά,
δροσερά ουδέτερα χρώματα, όπως μπλε και
πράσινο. Κρατήστε τις κουρτίνες και άλλα υφάσματα
ελαφριά και άνετα. Σκεφτείτε επίσης να βάλετε
περσίδες από ξύλο. Αξεσουάρ στον χώρο σας θα
μπορούσαν να είναι πολλά πράσινα, φυλλώδη φυτά,
ανεμιστήρες οροφής, έργα τέχνης και εκλεκτής
ποιότητας ταξιδιωτικά αναμνηστικά όπως καρτ-
ποστάλ. Χρησιμοποιήστε φωτεινά, ζεστά χρώματα
όπως κόκκινο και κοράλλι με φειδώ, και σε μικρές



Μέσω του περιοδικού Deco Aspects
ευελπιστούμε να «χτίσουμε» έναν ευρύ
κατάλογο επαγγελματιών και
προμηθευτών και να τους δικτυώσουμε,
προσφέροντας στους αναγνώστες μας
την ευκαιρία να αναζητήσουν διάφορα
μοτίβα και σχέδια εσωτερικών χώρων
και να επιλέξουν το ιδανικό για τον χώρο
τους.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που
διαβάζετε το περιοδικό μας και θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα
ήταν τιμή μας να λάβουμε το επόμενο
έργο σας για να διακοσμήσουμε και να
σχεδιάσουμε μαζί τον εσωτερικό σας
χώρο. Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή
σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις,
οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας για οτιδήποτε σάς απασχολεί.

Τέλος, θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε
τις τελευταίες τάσεις για εσωτερικούς
χώρους και πολλά άλλα, οπότε, μείνετε
συντονισμένοι.
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