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Από την Άννυ Γαληνού
Photographer: Kim Powell

Την εντυπωσιακή αναδιαμόρφωση ενός ολόκληρου ορόφου στην περιοχή των
Λαδάδικων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανέλαβε το αρχιτεκτονικό γραφείο των
Urban Soul Project. Τέσσερις χώροι γραφείων στον τέταρτο όροφο ενός κεντρικού
κτιρίου της πόλης, συνενώθηκαν και έδωσαν τη θέση τους σε δύο αυτόνομα και
ανεξάρτητα διαμερίσματα.
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Το μεγάλο διαμέρισμα φτάνει τα 85τ.μ. και αποτελείται από
έναν ενιαίο χώρο τραπεζαρίας – καθιστικού – κουζίνας, ένα ensuite υπνοδωμάτιο και ένα wc ξένων.
Το μικρότερο είναι μόλις 35τ.μ., τα οποία “μοιράζει” σε σαλοκουζίνα, υπνοδωμάτιο και wc.
Παρά τη μικρή τους έκταση τα διαμερίσματα όχι μόνο δεν
“πνίγουν” το μάτι, αλλά αντίθετα το “ανοίγουν” χάρη στις κατά
μήκος τζαμαρίες και την απρόσκοπτη θέα από όλους σχεδόν
τους χώρους.
Η άμεση αλληλεπίδραση του εσωτερικού χώρου με τον πολυμορφικό, περιβάλλοντα αστικό ιστό επιτυγχάνεται μέσω των
περιμετρικών υαλοστασίων. Η δημιουργία μεγάλων ενιαίων
χώρων, όλων προσανατολισμένων προς τα έξω, σε λιτές γραμμές, χρώματα και υλικά είναι η βασική συνθετική χειρονομία
των διαμερισμάτων.

COZYHOME. TΕΥΧΟΣ33.

95

96

COZYHOME. TΕΥΧΟΣ33.

Οι αποθηκευτικοί χώροι εντοιχίστηκαν, ώστε να φαίνονται
ενιαίοι με τις τοιχοποιίες, τα διαχωριστικά έπιπλα σχεδιάστηκαν διάτρητα, ώστε να υπάρχει οπτική άνεση, ενώ ο φωτισμός
έγινε κατά βάση χωνευτός στην οροφή – ώστε να επικρατεί
ομοιομορφία και ηρεμία ακόμα και εκεί.
Η παλέτα χρωμάτων και υλικών που χρησιμοποιήθηκε
περιλαμβάνει ξύλο, μέταλλο, μωσαϊκό, μάρμαρο και τεχνογρανίτες, σε αποχρώσεις του λευκού, του γκρι και του μαύρου, με
μοναδική ένταση στην κουζίνα, στην οποία χρησιμοποιείται το
πράσινο χρώμα.
Τα μεταλλικά στοιχεία στα έπιπλα και τα διακοσμητικά, η openroom φιλοσοφία και η περιμετρική θέα στο κέντρο της πόλης
δημιουργούν μία αμιγώς urban αισθητική, που παραπέμπει σε
loft και μας καλεί σε μία εντελώς νέα εμπειρία στέγασης...

Τίτλος έργου: The Observatory Apartment

Έπιπλα - Ξύλινες επενδύσεις: Zotas Design

Σχεδιασμός & Κατασκευή: Urban Soul Project

Ξύλινα Δάπεδα: Georgiadis Parquetry

Τοποθεσία: Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
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Είδη υγιεινής και πλακάκια: Kiskinidis living made easy

