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Dots 
 & lines

Vivify 
the beauty lab
στη Θεσσαλονίκη
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Το έργο αφορά στη μελέτη αρχιτεκτονικής 
ταυτότητας, το σχεδιασμό και την κατασκευή 
ενός νέου πολυδύναμου εργαστηρίου κοσμετολογίας 
και day - spa στη Θεσσαλονίκη. 

Σε ένα ενιαίο χώρο, ο οποίος έχει σχεδιαστεί 
σαν δαχτυλίδι περιμετρικά ενός κλιμακοστασίου, 
φιλοξενούνται οι χώροι υποδοχής και διαγνωστικής 
- συμβουλευτικής πρόγνωσης, τα μηχανήματα 
υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης ιδιωτικές καμπίνες 
μασάζ και θεραπειών με τη χρήση φυτικών 
προïόντων και ολιστικών θεραπειών. 
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πολύτιμες θεραπείες υποδεικνύονται με μεταλλικά 
χωνευτά ημισφαιρικά φωτιστικά στις υφές του 
χρυσού, του χαλκού και του μπρούντζου. 
Dots & lines - ένα κωδικοποιημένο μήνυμα μιας 
πολυδύναμης εταιρικής ταυτότητας. 
Η κυρίαρχη χρωματική παλέτα διαφοροποιείται για 
να κωδικοποιήσει διαφορετικούς τομείς στην παροχή 
υπηρεσιών, που αφορούν σε αισθητική προσώπου, 
προηγμένη τεχνολογία σώματος και παραδοσιακή 
ευεξία με αιθέρια έλαια, steam and hot baths. 

Η σχεδιαστική πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός 
χώρου που προσφέρει πνευματικά και σωματικά 
ερεθίσματα για να βοηθήσει στη γρήγορη απόδραση 
από την αστική καθημερινότητα της συμπρωτεύουσας 
και να ενισχύσει τη μετάβαση σε ένα μοναδικό χώρο 
διανοητικής και σωματικής ευεξίας. 
Διάδρομοι και κοινόχρηστοι χώροι αναπτύσσονται 
σαν πολύτιμοι κρίκοι περιμετρικά των αυστηρά 
γεωμετρικών όγκων, που φιλοξενούν 
εξατομικευμένες θεραπείες. 

Ολες οι ζώνες κυκλοφορίας 
έχουν διαμορφωθεί σαν 
γκαλερί, φιλοξενώντας 
αυθεντικές γκραβούρες και 
έργα τέχνης σύγχρονων 
καλλιτεχνών, ένω η αίσθηση 
της κίνησης ενισχύεται με τη 
γραμμικότητα του led 
φωτισμού. 

Η αντίληψη της πολυτελούς 
απλότητας και η στάση - 
παύση έξω από καμπίνες με 
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Παραπέμποντας σε δύο αντίθετα, συνδυάζει 
την αυστηρή γεωμετρία των γυάλινων κύβων - 
γεωμετρική, λεία πλαστικότητα - με τον παραμετρικό 
σχεδιασμό ενός προπλάσματος από πατητή 
τσιμεντοκονία, ο οποίος αποκτά μια κρυσταλλική 
δομή - ακατέργαστο πετράδι - το οποίο επιτρέπει, 
μέσα από σχισμές, στο φυσικό φως να διεισδύσει 
στους χώρους των γραφείων. 

Το ζητούμενο του γενικότερου σχεδιασμού 
ήταν να επαναλαμβάνονται τα στοιχεία που 
συνθέτουν την τρισδιάτατη εταιρική ταυτότητα, 
χωρίς το στοιχείο της ομοιομορφίας. 

Η αυστηρότητα του βιομηχανικού στοιχείου, 
η καθαρότητα του γυαλιού, του corian και 
της formica, συνδυάζονται με τη διαχρονική 

οικειότητα του ξύλου, 
της πατητής τσιμεντοκονίας 
και υλικών που παραπέμπουν 
σε πολύτιμα ορυκτά και 
κράματα μετάλλων. 

Η βασική έμπνευση του 
σχεδιασμού στο χώρο 
υποδοχής προέρχεται 
από τη ζεν φιλοσοφία 
και τη δυαδική φύση 
των πραγμάτων. 



1
0

2

1
0

3

συμπληρωματικές αποχρώσεις του γκριζοκόκκινου, 
οι οποίες προσθέτουν αισιοδοξία χωρίς το κλασικό 
αquagreen που κυριαρχεί στους χώρους ευεξίας. 
Συνδυάστηκαν με γήινη παλέτα σε πληθώρα υφών, 
ενώ η επιλογή όλων των μεταλλικών στοιχείων 
σε πούδρα σκουριάς, ήρθε να δώσει την πατίνα 
του χρόνου και της εμπειρίας σε ένα δυναμικό 
αποτέλεσμα που παραπέμπει σε πειραματισμό 
και αντιθέσεις. 

Ο σχεδιασμός αποτελεί μια μεταφορά της πολύτιμης 
ομορφιάς που κρύβεται μέσα μας, ενώ οι δύο 
κεντρικοί όγκοι επενδεδυμένοι με φύλλα χαλκού 
έρχονται να συμπληρώσουν τις έννοιες της λάξευσης 
και του πολύτιμου ορυκτού. 
Ένα κουτί, επενδεδυμένο με ξύλινα πάνελς σε πατίνα 
λευκής σοκολάτας, φιλοξενεί εξατομικευμένες 
θεραπείες και προγράμματα, τόσο μοναδικά όσο και 
η γευστική απόλαυση μίας σοκολατένιας μπάρας. 

Οι χρωματικοί συνδυασμοί 
της σοκολάτας, της σαντιγύ 
και του μπισκότου 
φρεσκάρονται με ποικιλία 
υφών και αυστηρή γεωμετρία 
σε όλους τους εξωτερικούς 
όγκους. 

Εσωτερικά η παλέτα δανείζεται 
την αύρα της πρώτης πρωινής 
ώρας, με τις αντιθέσεις των 
γήινων γκρι και τις 


