
Κ α τ ά σ τ η μ α  -  Ε κ θ ε τ ή ρ ι ο

000

S h o p  -  S h o w r o o m

κατάστημα - εκθετήριο

στο Ν. Ηράκλειο, Αττικής

Natura Home
Aρχιτεκτονική μελέτη: Lantavos Projects
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To Showroom της εταιρείας Natura Home δημιουργήθηκε 
με σκοπό να φιλοξενήσει δείγματα υφασμάτων για 
κουρτίνες και επίπλα, τμήμα έκθεσης 5 ορθοπαιδικών 
στρωμάτων, χώρο δειγματισμού, εργαστήριο 
επιδιορθώσεων, πάγκο υποδοχής, και χώρους 
προσωπικής υγιεινής προσωπικού και πελατών. Η γενική 
κάτοψη βασίστηκε σε μια λογική κυκλικής κυκλοφορίας 
και άμεσης πρόσβασης σε κάθε τμήμα ανα πάσα στιγμή. 
Το σκεπτικό αυτό οδήγησε στον σχεδιασμό δύο κάθετων 
μεταξύ τους στοών που λειτουργούν ως επιφάνεια 
έκθεσης υφασμάτων κατά τον ίδιο τρόπο στην εσωτερική 
και εξωτερική τους πλευρά. Πρακτικά, ο τρόπος που 
έχουν σχεδιαστεί οι στοές, από επαναλαμβανόμενα 
κάθετα πάνελα, εξυπηρετούν στον διαχωρισμό την 
κατηγοριοποίηση και στην κωδικοποίηση των δειγμάτων. 
Κάθε πλευρά ενός πάνελ έχει διαφορετικό χρώμα, που 
αλλάζει από μώβ σε μαύρο και το αντίθετο, αναλόγως με 
την κατεύθυνση που κινείται κανείς μέσα στις στοές. Στον 
χώρο τοποθετήθηκε τοπικός και διάχειτος φωτισμός 
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τριών διαφορετικών τύπων, ενώ στην περιοχή του δειγματισμού, 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα φωτιστικό οροφής από 400 
παραλληλόγραμμα τεμάχια λευκού υφάσματος τοποθετημένα 
πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο που σημειολογικά σχετίζεται με 
το βασικό προϊόν, τα υφάσματα. Το τμήμα που αφορά στα 
ορθοπεδικά στρώματα φαινομενικά αποτελεί ένα ξεχωριστό 
κομμάτι του showroom και οριοθετείται από μια κατασκευή σε 
σχήμα ‘Π’ που τα πλαισιώνει, στο οποίο χρησιμοποιούνται μπέζ και 
πράσινες αποχρώσεις παραπέμποντας στη παλέτα της φύσης. 
Τα έντονα χρώματα και οι εναλλαγές στις κάθετες και οριζόντιες 
επιφάνειες, οι λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν έχουν 
ως στόχο τον οπτικό διαχωρισμό των τμημάτων λειτουργίας του 
showroom και την δημιουργία μιας εμπορικής ταυτότητας, η 
οποία προκαλεί τον πελάτη να περιηγηθεί στο χώρο.



showroom

at Neo Iraklio, Athens

Natura Home
Architectural design: Lantavos Project
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Project detai ls

Site location: 14 Emmanouil Papadaki str., Neo Iraklio, Athens

Gross floor area: 270.00m2

Design date: 12/2009 - 2/2010

Project status: Completion, 8/2010

Design: Lantavos Project, Maria Lantavos

Construction: Private

Photography: Vice Versa

Text: Lantavos Project

Natura Home showroom was created to accommo-
date textile samples for furniture and curtains, exhibition 
space for 5 orthopedic bed mattresses, a meeting area, 
a repairs workshop, reception desk, and hygiene area 
for staff and clients. The general layout of the showroom 
was based on a sense of circular movement in order the 
staff and clients to have direct access in each segment 
at any time. This reasoning led to the design of two ar-
cades that are developed along two sides of the space, 
forming a right angle, while operating in the same man-
ner as the inner and outer side surface are used for the 
exhibition of fabrics samples. The arcades are composed 
of vertical repeated panels that they do not touch on the 
floor giving a visual impression of floatation and that of a 
less enclosed space while function as separators of fab-
rics in categories. Each panel side has a different color 
that switches from magenta to black and the opposite, 
depending on the direction which someone is moving in 
the space, creating an illusion. For the illumination of the 

space, local and diffuse, three different types of economy lamps 
have been used for energy savings and better performance of 
the fabric samples. In addition, a custom made large size ceil-
ing lighting consisting of 400 rectangular pieces of white fabric 
has strategically placed above the meeting area in the center of 
the showroom and is semantic associated with the commodity 
fabrics. The section of bed mattresses appears as a separate 
piece of the showroom and is defined by the Greek alphabet 
letter ‘Π’ shape-form, surrounding the beds. The tones of green 
and brown in that section, used to emphasize a direct connection 
with nature, as all mattresses are made of natural materials. The 
vivid colors, the magenta and white resin floor, the use of mottos 
and words on stickers to label different sections, and the manipu-
lation of lighting, created a brand image and entice customers to 
browse the space.

Κ α τ ά σ τ η μ α  -  Ε κ θ ε τ ή ρ ι ο



000

S h o p  -  S h o w r o o m

Προμηθευτές

Προϊόντα Ξηράς δόμησης: Rigips, Saint-Gobain

Ξύλινες κατασκευές, έπιπλα: Εμμανουήλ Παπαδάκης

Βαφές & βερνίκια ξύλινων επιφανειών: Sylac S.A.

Εποξειδικά ρητινούχα δάπεδα: Ktisis Άκης Αποστολόπουλος


