υλη&κτιριο
Αρχιτεκτονικ του σ"ερα

ΤΙΜΗ: 10
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Todays’ Architecture

T: 112

Expedia Athens Offices
A&M Architects

Gradients of Privacy
Kokkinou Kourkoulas Architects and Associates
& En Route Architects

Apartment in Papagou
Peri Ergon Architects

Monsieur Didot, The Residence Athens
BaBatchas Design Studio

Triple House
T.SQUAREARCHITECTS

OTE Estate Call Center
ArchitectScripta

Athens Flagship Store Aesthet

Stage Design Office

B&E Goulandris Foundation

GR/EN

Villa 13

ΜονοκατοικMα
στο Κεφαλ3ρι
Φωτογρφιση: ∑φακιανκη Γιργο

ΤαυτJτητα 5ργου
Αρχιτεκτονικ5 @ελ4τη, interior design:
PARTHENIOS ARCHITECTS
Π4νοE Παρθ5νιοE, ∑πKροE Παρθ5νιοE,
Γεωργ7α Παρθεν7ου, Ιω4ννα Φλουρ6,
Γι4ννηE ∑τ4@ου
Επ6βλεψη:
PARTHENIOS ARCHITECTS
∑τ4θηE ΕυσταθJπουλοE,
*η@6τρηE ΚατσοKλαE
Η/Μ Μελ4τη:
MKA MΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Μελ4τη φωτισ@οN:
IFI GROUP
Μελ4τη περιβ3λλοντα χOρου:
Κατερ7να ΓκJτσιου
Κατασκευ5:
P. Κ. Parthenios
Κε6@ενο:
PARTHENIOS ARCHITECTS
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Η

σhνθεση προKκυψε ω_ αποτKλεσYα τριiν διαδοχικiν
αναδιπλiσεων, που αγκαλιJζουν του_ κhριου_ χiρου_
τη_ ΚατοικMα_ και βοηθοhν στη χωροθKτηση τη_ σhνθεση_ στο γωνιακg οικgπεδο στην ΚηφισιJ. Η ΑναδMπλωση #1 περικλεMει το καθιστικg και το χiρο τραπεζαρMα_ διπλοh hψου_,
που συναντiνται σε οξεMα γωνMα. Η ΑναδMπλωση # 2 περικλεMει
το κυρMω_ υπνοδωYJτιο και προσφKρει Kνα στKγαστρο για τον
εξωτερικg χiρο του γραφεMου του τελευταMου ορgφου και η
ΑναδMπλωση # 3 περικλεMει τα παιδικJ υπνοδωYJτια. Το λευκg
χρiYα των 3 αναδιπλοhYενων gγκων Kρχεται σε αντMθεση Yε το
σκοhρο γκρι χρiYα τη_ βJση_, επιτρKποντα_ στη σhνθεση να
διασκευJσει το hψο_ των 4 επιπKδων. Χαρακτηριστικg στοιχεMο
τη_ σhνθεση_ εMναι η αντMθεση των λευκiν συYπαγiν gγκων Yε
τι_ γκρι κατακgρυφε_ περσMδε_ αλουYινMου που λειτουργοhν ω_
Kνα εξωτερικg κKλυφο_ που βρMσκεται σε δhο επMπεδα: στη
στJθYη του δρgYου λειτουργεM ω_ φMλτρο για ιδιωτικgτητα (ειδικL_ διατοYL_ αλουYMνιο Yε κρυφK_ στηρMξει_) και στην
στJθYη του ορgφου ω_ φMλτρο προστασMα_ & σκMαση_ (κJθετε_
περσMδε_ αλουYινMου τοποθετηYKνε_ εMτε κρεYαστK_ σε ειδικL_
κατασκευL_ βJση εMτε τοποθετηYKνε_ επM δαπKδου σε κρυφK_
βJσει_).
Η εMσοδο_ τη_ κατοικMα_ γMνεται κJτω απg τη συYπαγL ζiνη τη_
ΑναδMπλωση_ # 2. ΚατJ την εMσοδο του στο εσωτερικg ο επισκKπτη_ συναντJ το αMθριο, το οποMο YαζM Yε την κρεYαστL κατασκευL τη_ σκJλα_, αποτελοhν την Jρθρωση τη_ κατοικMα_.
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Τ

he volumes of this private residence are the result
of three consecutive foldings, which embrace the
main spaces of the Villa and assist the composition both in turning smoothly around the corner and in
climbing the gentle slope, in Kifissia, one of the northern
suburbs of Athens.
Folding #1 encloses the living room and the doubleheight dinning space, which meet at a sharp corner.
Folding #2 encloses the master bedroom and offers a
shelter for the outer space of the top floor office. Folding
#3 encloses the bedrooms for the three young sons of
the family. Furthermore, the strict white surfaces of the
three foldings engage in a dialogue with the dark gray
semi-transparent metal filter towards the south and the
west, offering privacy and shade. This layer, made out of
vertical rectangular aluminum bars, functions almost as
an outer partial shell situated in two levels: the ground
one protects from sight and the upper one protects from
sun.
Folding #2 is completely blind towards the street indicating the main entrance of the villa. The path beneath it
leads to the interior and cuts the villa in two pieces: when
entering one has an unobstructed view through the
house towards the atrium, while walking next to the
water.
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Villa 13

Residence
at Kefalari
Photo: Sfakianakis Giorgos

Project details
Architectural and interior design:
PARTHENIOS ARCHITECTS
Panos Parthenios, Spyros Parthenios, Georgia
Partheniou, Ioanna Flouri, Yiannis Stamou
Supervision:
PARTHENIOS ARCHITECTS
Stathis Efstathopoulos, Dimitris Katsoulas
E/M Design
MKA MELETITIKI
Structural Design:
P. Κ. Parthenios
Lighting Design:
IFI GROUP
Landscape Design:
Katerina Goltsiou
Construction:
P. Κ. Parthenios
Text:
PARTHENIOS ARCHITECTS
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Villa 13
Μονοκατοικ:α στο Κεφαλ9ρι, Parthenios Architects
Photo: Sfakianakis Giorgos

Προ@ηθευτ5E

Μαρ@3ρινο 4πιπλο νιπτ5ρα wc:
BAGNO Y BAGNO

)πιπλα:
WOOD E.R ΙΩ∑ΗΦ ΡΟΥ∑∑Ο∑ & ∑ΙΑ Ε.Ε.

∑υστ5@ατα ασφαλε6αE,
ηλεκτρολογικ4E εγκαταστ3σειE, αυτο@ατισ@ο6:
ΛΟΥΚΑ∑ ΧΡΙ∑ΤΟ:ΟΥΛΟΥ
ΓκαραζMπορτα:
BUILDING DOOR ΒΑ∑ΙΛΗ∑ ΛΑΡΙΖΑ∑
Ταπετσαρ6εE:
CRIPE

,ιακοσ@ητικ3 φωτιστικ3:
PLACED,
CASA DI PATSI

Με την ε$πειρα, την ακεραι2τητα, την αξιοπιστα και την
επαγγελ$ατικ ευθ3νη ω* βασικ χαρακτηριστικ $α*, επενδ3ου$ε σε υπηρεσε* υψηλ* ποι2τητα*, πντα σεβ2$ενοι
τι* ανγκε* των πελατ4ν $α*. Το ευρ3 φσ$α των υπηρεσι4ν, ικανοποιε και τι* πιο απαιτητικ* ανγκε* των πελατ4ν,
συνδυζοντα* την ασφλεια, την ταχ3τητα, την αποτελεσ$ατικ2τητα και την οικονο$α.

Ηλεκτρολογικ  εγκαταστ σει
∑υντ ρηση ηλεκτρολογικ%ν εγκαταστ σεων
 Μελ τε φωτισο$
 ∑υστ ατα ασφαλεα
 ∑υστ ατα παρακολο$θηση
 Αυτοατισο παντ# τ$που
 Προστασα ηλεκτρικ%ν συσκευ%νv
 Προγραατισ# KNX συσκευ%ν
 κδοση πιστοποιητικ%ν



ΧΡΙ∑ΤΟΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑ∑

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕ∑ ΕΓΚΑΤΑ∑ΤΑ∑ΕΙ∑ - ∑Υ∑ΤΗΜΑΤΑ Α∑ΦΑΛΕΙΑ∑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ∑ - ΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΙΩ∑Η
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ΤΙΜΙΟΥ ∑ΤΑΥΡΟΥ 16 ΑΧΑΡΝΕ∑ , T: +30 697 499 46 49, F: +30 2102445488, E-mail: loykas82@gmail.com, www.xristodoulou-automation.gr

