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Η ΜΟΝΗ εγγύηση για τον πελάτη είναι το ΤΣΕΡΚΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ με το λογότυπο της CANE PLEX και
την ένδειξη ΚΑΛΑΜΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Επιπλέον πληροφορίες ή αποστολή δειγµάτων για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΜΙ στο:
www.caneplex.com ή στο τηλ.: 6944 51 40 30 µε τον κο Γιώργο Μιχαλάκη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το www.caneplex.gr αφορά τα είδη εισαγωγής - λιανική.
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Οι καλαμωτές από ΔΙΕΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙ (που είναι αποκλειστικότητα της CANE PLEX από το 1963), είναι το
ΜΟΝΑΔΙΚΟ υλικό φυσικής σκίασης στην αγορά με
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
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Ν"ε$ Ξενοδοχειακ"$ αφ.ξει$ που
ξεχ2ρισαν για το Design του$
τη$ 8λενα$ Καραγκο;νη

1898 The Post, Ghent

To ιστορικ' ταχυδρο,ε.ο τη0 Γ2νδη0 - του 1898 ,ετα,ορφ5θηκε σε ξενοδοχε.ο και το αποτ9λεσ,α ε.ναι
,οναδικ'. Το κτ.ριο που στεγ2ζει σ>,ερα το ξενοδοχε.ο
1898 The Post, αρχικ2 λειτο?ργησε το 1909 ω0
ταχυδρο,ε.ο και η λειτουργ.α του δι>ρκεσε ,9χρι και το
2001.
Το 1898 The Post, ε.ναι 9να εντυπωσιακ' κτ.ριο
ν9ο-Αναγεννησιακ>0 αρχιτεκτονικ>0, το οπο.ο
σχεδι2στηκε απ' τον αρχιτ9κτονα Louis Cloquet το 1898.
120 χρ'νια ,ετ2 την ολοκλ>ρωση του 9ργου απ' τον
Louis Cloquet, το κτ.ριο ,ετα,ορφ5νεται πλ>ρω0 σε 9ναν
ελκυστικ' και φιλ'ξενο χ5ρο.
∑υγκεκρι,9να, τον Α?γουστο του 2017, 2νοιξε τι0 π'ρτε0
του το ξενοδοχε.ο 1898 The Post, το οπο.ο αν>κει στη
ξενοδοχειακ> αλυσ.δα Zannier.
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Η ν#ο-γοτθικ* πρ-σοψη του κτιρ2ου απ- φυσικ* π#τρα
προσδ2δει την κο7ψ-τητα του στυλ διακ-σ7ηση9 του
20ου αι:να, εν: συνδυ;ζεται ;ψογα 7ε τα #πιπλα αντ2κε9, που προσφ#ρουν #να αυθεντικ- και ;νετο
αποτ#λεσ7α.
Πρ-κειται για #να αρχιτεκτονικ- #ργο ν#ο-γοτθικ*9
#7πνευση9, 7ε «eclectic» αρχιτεκτονικ* και - -πω9
φα2νεται και απ- του9 οκταγωνικο@9 του π@ργου9 - 7ε
ν#ο-αναγεννησιακ#9 επιρρο#9. Ιδια2τερη εντ@πωση κ;νει
ο π@ργο9 ρολογιο@ @ψου9 54 7#τρων.
Η ν#α σχεδ2αση του κτιρ2ου αποτ2ει φ-ρο στην
αρχιτεκτονικ* και το στυλ του παρελθ-ντο9, φ#ρνοντα9
ταυτ-χρονα σ@γχρονα στοιχε2α στη διακ-σ7ησ* του.
Τα design του ξενοδοχε2ου αν#λαβε ο σχεδιαστ*9 τη9
αλυσ2δα9. Κ@ριο9 στ-χο9 *ταν η προσοχ* στου9
7ικρ-τερου9 χ:ρου9 και η επι7#λεια τη9 κ;θε
λεπτο7#ρεια9. Επρ-κειτο για #να -ρα7α τελει-τητα9,
-που τ2ποτα δεν αφ#θηκε στην τ@χη. Γενικ;, επιλ#χθηκαν
πρ:τε9 @λε9, φυσικ; χρ:7ατα και αυθεντικ; αντικε27ενα.
Π2σω απ- κ;θε αρχιτεκτονικ* απ-φαση και κ;θε κο77;τι
διακ-σ7ηση9, βρ2σκεται το π;θο9 για την αναβ2ωση του
παρελθ-ντο9.
Hτσι, δη7ιουργ*θηκε #να9 χ:ρο9, που παντρε@ει το
παρελθ-ν 7ε το παρ-ν, δ2νοντα9 ν#α ζω* στο ιστορικκτ2ριο. ∑την πραγ7ατικ-τητα, ο στ-χο9 *ταν να
δη7ιουργηθε2 72α ολοκληρω7#νη ;νεση
περιτριγυρισ7#νη απ- κο7ψ-τητα και διακριτικ-τητα
διατηρ:ντα9 παρ;λληλα την αγν-τητα του χ:ρου, σαν
72α ωδ* στην ιστορ2α του κτιρ2ου.
Πολλ; αντικε27ενα και #πιπλα αντ2κε9 φα2νεται -τι #χουν
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βρει την τ(λεια θ(ση του/ στο κτ1ριο, εν2 ο χ2ρο/ που
του/ δ1νεται απλ2/ 6εγεθ8νει την (6φυτη γοητε1α του/.
Η σχεδ1αση αυτ; προτ<σσει (ναν ν(ο τρ=πο ζω;/: πιο
καθαρ= και αυθεντικ=, που επιστρ(φει στι/ βασικ(/ αξ1ε/.
Aνα concept, που θα 6πορο8σε να ειπωθε1 περιληπτικ<
6(σα απ= τα λ=για του Leonardo da Vinci:
«Η απλ%τητα ε)ναι η απ%λυτη επιτ-δευση»
Ο επισκ(πτη/ αφο8 περ<σει τη σιδερ(νια π8λη, βρ1σκει
6ια αυλ; γε6<τη 6ε φυτ< και β=τανα και οδηγε1ται σε
(ναν 6ικρ= π8ργο. Με 6ια 6ικρ; π(τρινη σκ<λα οδηγε1ται
στον πρ2το =ροφο, =που το εστιατ=ριο The Kitchen (Η
Κουζ1να), προσφ(ρει σπιτικ= φαγητ= σε ζεστ; και
χαλαρωτικ; ατ6=σφαιρα σε (ναν open-space χ2ρο.
∑τη συν(χεια, 6πορε1 να επισκεφθε1 το 6παρ The Cobbler
(Η Τσαγι(ρα), (να σ8γχρονο και ταυτ=χρονα
παραδοσιακ= 6(ρο/, ιδανικ= για να προσφ(ρει 6ια
διαχρονικ; στιγ6; απ=λαυση/. Το βαθ8 καφ(-γκρι χρ26α
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του χ%ρου, σε συνδυασ,- ,ε την αυστηρ/ επ1πλωση και
τα πορτρ6τα, αποπν6ουν ,1α κλασικ/ γοητε1α.
Το 1898 The Post διαθ6τει 38 δω,:τια, που 6χουν
ονο,ασ1ε; απ- τον χ%ρο του ταχυδρο,ε1ου, -πω; «The
Stamp» (Η ∑φραγ1δα), «The Letter» (Το Γρ:,,α) και «The
Postcard» (Η Καρτ Ποστ:λ), εν% υπ:ρχει και 6να δω,:τιο
που ονο,:ζεται «The Carriage» (Η C,αξα), καθ%; κ:ποτε
η αλληλογραφ1α απ- και προ; το ταχυδρο,ε1ο
,εταφερ-ταν ,ε :,αξα.
Ωστ-σο, το δω,:τιο, που ξεχωρ1ζει περισσ-τερο απ-λα, ε1ναι η οκταγωνικ/ ,εζον6τα ,ε θ6α 360 ,οιρ%ν σε
-λη την π-λη, η οπο1α βρ1σκεται ,6σα στον πGργο του
ρολογιοG.
Τα δω,:τια και οι σου1τε; κυ,α1νονται απ- 20 6ω; 65 τ.,.
και προσφ6ρουν εκπληκτικ/ θ6α στην π-λη. Κ:θε 6να
απ- τα τρι:ντα οκτ% δω,:τια αποπν6ει ζεστασι:,
ευγ6νεια και προσωπικ-τητα, αλλ: το καθ6να ε1ναι
,οναδικ- και 6χει ξεχωριστ/ ιστορ1α.
Τα ψηλ: ταβ:νια και οι σκοGροι πρ:σινοι το1χοι δ1νουν ,ια
ιδια1τερη κο,ψ-τητα στη ζεστ/ ατ,-σφαιρα των
δω,ατ1ων. Τα ,εγ:λα παρ:θυρα, το ξGλο που ε1ναι
παντοG στο χ%ρο και το 6,,εσο φω; γε,1ζουν κ:θε
δω,:τιο ,ε ,ια :νεση, που δ1νει στον επισκ6πτη την
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α"σθηση &τι ε"ναι σπ"τι του. ∑χεδιασ12να 1ε κ4θε
λεπτο12ρεια, αυτ4 τα εξαιρετικ4 δω14τια δε"χνουν 1ια
σπ4νια κο1ψ&τητα, αντανακλ:ντα; τη γεωγραφικ>
γν:ση και την α"σθηση ιστορικ>; συνοχ>;, 1ε
αποτ2λεσ1α να ενσω1ατ:νονται φυσικ4 στο ν2ο
ξενοδοχε"ο.
Τα 2πιπλα αντ"κε; συνδυ4ζονται 1ε τη σAγχρονη
τεχνολογ"α, που εξασφαλ"ζει 12γιστη 4νεση ακ&1η και
στου; πιο απαιτητικοA; επισκ2πτε;. Αναλυτικ&τερα,
κ4θε χ:ρο; αποπν2ει ζεστασι4 και προσωπικ&τητα,
ε1ποτισ12νο; 1ε λεπτο1ερε"; πινελι2; και 2πιπλα του
20ου αι:να δ"νοντα; την α"σθηση στον επισκ2πτη &τι
βρ"σκεται στο ιστορικ& Β2λγιο.
Ταυτ&χρονα, &1ω;, το ξενοδοχε"ο προσφ2ρει &λε; τι;
υπηρεσ"ε; και την τεχνολογ"α, που επιθυ1ε" ο σAγχρονο;
επισκ2πτη;, &πω; ασAρ1ατο δ"κτυο, σAγχρονε;
τηλεορ4σει; και ενσω1ατω12νο ηχοσAστη1α.
Βγα"νοντα; απ& το δω14τιο, ο επισκ2πτη; 1πορε" να
θαυ14σει στου; διαδρ&1ου; τα σκ"τσα του Louis Cloquet
και τα υπ2ροχα 2πιπλα εποχ>;, που θα τον ταξιδ2ψουν
στο 2νδοξο παρελθ&ν των ταχυδρο1ικ:ν γραφε"ων.
Τα Zannier Hotels ε"ναι το πνευ1ατικ& τ2κνο του Arnaud
Zannier, του οπο"ου η επιθυ1"α ε"ναι να δη1ιουργ>σει 1ια
εναλλακτικ> λAση σε αυτ& που υπ4ρχει σ>1ερα στην
ταχ2ω; αναπτυσσ&1ενη αγορ4 ξενοδοχε"ων.
«Η φιλοδοξ"α 1α; ε"ναι να προσφ2ρου1ε 1ια εναλλακτικ>
λAση στα 1υθικ4 κτ"ρια, που αντιπροσωπεAουν την
ιστορ"α των 1εγ4λων πρωτευουσ:ν» δ>λωσε ο Arnaud
Zannier.
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