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The Archive Episodes

Με οδηγό την επιθυμία να γίνει σημείο αναφοράς για τους αρχιτέ-
κτονες και τους designers της πόλης, το THE ARCHIVE φιλοξενεί
επιλεγμένα αρχιτεκτονικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του χρόνου.
Επιμέλεια Episodes: Κατερίνα Κοτζιά και Κορίνα Φιλοξενίδου, αρχιτέ-
κτονες

Episode 03: Supersurfaces 
12/12/09 – 17/01/10 (είσοδος μόνο για μέλη) 
Το τρίτο αρχιτεκτονικό γεγονός που φιλοξενείται στο χώρο του The
Archive επιχειρεί μια παρουσίαση... διαβάστε περισσότερα

SIMPLY U 

Το νέο σχεδιαστικό concept της Ideal Stan-
dard κερδίζει διεθνή βραβεία!

Μια νέα πολυμορφική σχεδιαστική πρόταση για το μπάνιο, κατακτά
την πρώτη θέση στο βάθρο του προωθημένου design, αλλά και την
καρδιά όσων υιοθετούν το στυλ σε όλες τις πτυχές της ζωής τους.
Η νέα συλλογή της Ideal Standard,  ‘SimplyU ’, προσφέρει ένα
κόσμο γεμάτο σχήματα και μορφές, και προσκαλεί σ’ ένα δημιουρ-
γικό παιχνίδι συνδυασμών! Η δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή
Achim Paul, μέλους της... διαβάστε περισσότερα

Νέες γυαλιστερές επιφάνειες ανθεκτικές
στις γρατζουνιές!

Η PROXIL παρουσιάζει τις νέες γυαλιστερές επιφάνειες με ιδιαίτερη
αντοχή στην καθημερινή χρήση (μικρογρατζουνιές, γδαρσίματα,
κ.λπ.). Είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στους λεκέδες κάθε τύπου,
ενώ καθαρίζονται ακόμη και με χημικά τύπου ΑΣΕΤΟΝ. Επιπλέον,
δεν ελκύουν τη σκόνη, ενώ είναι οικολογικό προϊόν, καθώς δεν επι-
βαρύνουν το περιβάλλον τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία
όσο και κατά την έκθεσή τους στο περιβάλλον ως τελικό προϊόν.
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πιστοποιημένα με εργα-
στηριακές δοκιμές ευρωπαϊκού... διαβάστε περισσότερα

Ένα νέο σημείο VARANGIS εγκαινιάστηκε
στις 23 Νοεμβρίου 2009

Για πρώτη φορά, οι συλλογές VARANGIS παρουσιάστηκαν μέσω
μιας εμπνευσμένης σκηνογραφικής παράστασης στο νέο τους
‘σπίτι’ VARANGISΣΗΜΕΙΟ 44 στο Ρουφ (δίπλα στο νέο Μουσείο
Μπενάκη. Πρόκειται για έναν νέο χώρο πρωτοποριακής παρουσία-
σης και εμπορίας των συλλογών VARANGIS, ο οποίος φιλοδοξεί να
εξελιχθεί σε δημιουργικό κύτταρο ανάπτυξης του σύγχρονου de-
sign και του επώνυμου ελληνικού σχεδιασμού μέσω καινοτόμων
τεχνολογιών και εναλλακτικών... διαβάστε περισσότερα

SMART Διακοσμητικές Αυτοκόλλητες Επιφά-
νειες

Η Eltop παρουσιάζει στην ελληνική αγορά την εταιρία Smart. Η
Smart είναι μια νέα και δυναμική εταιρία που αναπτύσσει και διαθέτει
στην Ευρωπαϊκή αγορά  διακοσμητικές επιφάνειες για την επιπλο-
ποιία, την εσωτερική διακόσμηση και την κατασκευή με ένα βασικό
πλεονέκτημα: την ευκολία εφαρμογής. Η σειρά KUIK είναι μια επανα-
στατική ιδέα που έχει στόχο να προσφέρει στους μελετητές και το-
ποθέτες υλικά... διαβάστε περισσότερα

Νέο site “Pou alu” από την Etem

Η ΕΤΕΜ σε μια προσπάθεια να φέρει ακόμα πιο κοντά της
τόσο τους συνεργάτες της, όσο και τα λεγόμενα «ειδικά
κοινά», όπως αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς,
αλλά και επισκέπτες με περιβαλλοντική ευαισθησία, δημι-
ούργησε... διαβάστε περισσότερα

Νέα συλλογή Paper Baths από την Teuco

Στην έκθεση Cersaie 2009,  παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
η νέα συλλογή PAPER baths που έχει ως βασικό στοιχείο της, 
το Duralight®, ένα καινοτόμο υλικό λείων επιφανειών με μονα-
δικά χαρακτηριστικά, του οποίου εμπνευστής αλλά ταυτόχρονα
και αποκλειστικός κατασκευαστής είναι η Teuco.
Η νέα αυτή συλλογή, αποκλειστικά σχεδιασμένη από την Gio-
vanna Talocci, με απόλυτη δημιουργικότητα καταφέρνει να αιχ-
μαλωτίσει και να απεικονίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη
δυναμική του Duralight®. Ο σχεδιασμός της χαρακτηρίζεται
από μοντέρνες, καθαρές γραμμές... διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Χτυπάει τις πόλεις μας

Σύμφωνα με μελέτη της ομάδας του καθηγητή Μάνθου

Σανταμούρη (επικεφαλής της Ομάδας Μελετών Κτιρια-

κού Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών), κατά 40% έχει αυξηθεί την

τελευταία 15ετία ο αριθμός των ωρών κάθε χρόνο στην

Αθήνα, όπου η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 30 βαθ-

μούς Κελσίου. Η χρήση ακατάλληλων υλικών έχει μερί-

διο σε αυτή την κατάσταση, που βαίνει επιδεινούμενη.
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CTRLZAK ART & DESIGN STUDIO

Έπιπλα εμπνευσμένα 
από την Ιατρική

Το CTRLZAK Art & Design Studio είναι μια

πολυδιάστατη δημιουργική ομάδα, η οποία δρα-

στηριοποιείται στον χώρο του design και της

σύγχρονης τέχνης. Με έδρα το Μιλάνο, 

η ομάδα αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας proj-

ects στην Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και σε

διεθνές επίπεδο, χάρη στο εκτεταμένο και καλά

οργανωμένο δίκτυο συνεργατών της.
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