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το τρίτο Color Times in Design, υποδεχόμαστε την άνοιξη του 2012, με

συγκρατημένη αισιοδοξία για όσα συμβαίνουν γύρω μας και επηρεάζουν
άμεσα τη ζωή μας αλλά και με όρεξη για ζωή γεμάτη χρώματα. Ταξιδεύουμε
μέχρι τη μακρινή Αυστραλία, στο Queensland για να περπατήσουμε νοερά
στην αυτοφωτιζόμενη γέφυρα Kurilpa που κρίθηκε ως το καλύτερο κτίριο
μεταφορών στον κόσμο στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής του 2011.
Στη χώρα της τουλίπας, στην Ολλανδία, για να ανακαλύψουμε τη δύναμη του φωτός και του χρώματος. Μια αντιπαράθεση του φυσικού φωτός
με τεχνητές χρωματιστές γυάλινες επιφάνειες που στεγάζουν το Ινστιτούτο
Ήχου και Εικόνας στο Hilversum.
Αρκετά πιο κοντά, στη Πελοπόννησο, ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, λίγο
πριν την επανάσταση του 1821, για να θαυμάσουμε την λαϊκή αρχιτεκτονική και τα περίφημα πυργόσπιτα που συνδέθηκαν άρρηκτα με τους Εθνε-

Σελ. 14-15
Το Χρώμα της Χρονιάς
2012 – Τα Χρώματα της
Άνοιξης 2012

γερτικούς Αγώνες.
Και αφήνουμε για το τέλος το χρώμα της χρονιάς. Το PANTONE ® 17-1463
Μανταρίνι Tango, είναι το χρώμα της χρονιάς για το 2012.
Και βέβαια είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, να ακούσουμε τις προτάσεις

To παρόν περιοδικό διατίθεται εντελώς δωρεάν

σας, τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας. Γιατί παρά τις δυσκολίες και τα προβλή-

σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές εσωτερικού

ματα έχουμε κάτι κοινό: το πάθος για δημιουργία, για χρώμα, για ζωή!

χώρου και γενικά σε επαγγελματίες
στο χώρο του design και της διακόσμησης.
Για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας,
απλά στείλτε μας ένα e-mail
με τα στοιχεία σας στο info@chrotex.com

Απαγορεύεται η ανατύπωση μέρους ή ολόκληρου του εντύπου
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

Χρώμα &
design
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Ζοοm

...γνωστές
τηλεοπτικές εικόνες
στολίζουν την
εξωτερική του όψη

Ινστιτούτο
Ήχου &
Εικόνας
στο Hilversum
της Ολλανδίας

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Neutelings Riedijk
Architects σχεδίασε το Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid, (Ινστιτούτο Ήχου και Εικόνας)
στο Hilversum. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2006
και κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ.
Η γενική μορφή του κτιρίου είναι ένα τεράστιο
κουτί, με γνωστές τηλεοπτικές εικόνες ενσωματωμένες στην εξωτερική όψη του και δημιουργήθηκε
από τον σχεδιαστή Jaap Drupsteen. Αυτό το μοτίβο σε κύβους διακόπτεται μόνο από την προσθήκη διάφανων γυάλινων επιφανειών.
Χρωματιστά ρεύματα φωτός διαπερνούν το
χρωματιστό γυαλί για να γεμίσουν το εσωτερικό
του κτιρίου με υπέροχα φωτεινά χρώματα. Το φως
του ήλιου, μετατρέπεται σε βαθύ κόκκινο και το γυαλί (στο εσωτερικό) δίνει τη θέση του στην πέτρα.

Αυτή η αντιπαράθεση του αλλαγμένου φυσικού φωτός και των τεχνητών κύβων με χρώματα,
αντανακλά το στίγμα των μέσων ενημέρωσης στη
νέα ψηφιακή εποχή μας.
Το Ολλανδικό Ινστιτούτο ήχου και εικόνας παρέχει πρόσβαση στο 70% της ολλανδικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς: συνολικά διαθέτει
αρχεία με περίπου 700.000 ώρες τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσική και ταινίες, που το κάνει αυτόματα ένα από τα μεγαλύτερα οπτικοακουστικά
αρχειοφυλακεία στην Ευρώπη.
Είναι ένα μοντέρνο Ινστιτούτο πολιτιστικής κληρονομιάς και, επίσης, μια μοναδική εμπειρία ενημέρωσης για τους επισκέπτες.
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Γέφυρα Kurilpa
για πεζούς &
ποδήλατα

Η αυτοφωτιζόμενη γέφυρα
Kurilpa
Αυστραλία,
ποταμός
Brisbane

Οικολογική αρχιτεκτονική
Η Γέφυρα Kurilpa είναι γέφυρα για πεζούς και
ποδήλατα, κόστισε 63 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας και βρίσκεται πάνω από τον ποταμό
Brisbane, στο Queensland, της Αυστραλίας.
Η γέφυρα συνδέει το σημείο Kurilpa στο Νότιο
Brisbane με την κεντρική επιχειρηματική περιοχή της πόλης. Το 2011 κρίθηκε ως το καλύτερο
κτίριο μεταφορών στον κόσμο στο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής.
Κατασκευάστηκε από την εταιρία Baulderstone
Queensland Pty Ltd και στην ομάδα σχεδιασμού

της εταιρείας περιλαμβάνονται και οι εταιρίες
Cox Rayner (Αρχιτέκτονες) και Arup (Μηχανικοί).
Η γέφυρα εγκαινιάστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2009
από τη Δήμαρχο του Queensland Anna Bligh.
Η γέφυρα Kurilpa αποτελείται από πολλαπλούς
ιστούς, με δομή που βασίζεται στις αρχές της κυμαινόμενης συμπίεσης που παράγει μια ισορροπημένη συνέργεια μεταξύ της έντασης και της συμπίεσης, δημιουργώντας έτσι μια ελαφριά δομή,
απίστευτα ισχυρή.
Η γέφυρα έχει μήκος 470 μέτρα, με κύριο άνοιγμα
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12,8 μέτρα και διαθέτει δύο μεγάλες πλατφόρμες για απεριό
ριστη θέα και χαλάρωση, δύο χώρους ανάπαυσης, καθώς και
θόλο παντός καιρού σε όλο το μήκος της γέφυρας. Υπολογίζεται ότι 550 τόνοι δομικού χάλυβα έχουν ενσωματωθεί στη
γέφυρα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 6,8 χιλιόμετρα
καλωδίων.
Η γέφυρα είναι αυτοφωτιζόμενη καθώς έχει εγκατασταθεί σε
αυτήν το εξελιγμένο σύστημα φωτισμού LED, το οποίο μπορεί
να προγραμματιστεί για να παράγει μια σειρά διαφορετικών
εφέ φωτισμού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις φωτισμού, το 75%100% της απαιτούμενης ενέργειας παρέχεται από την ηλιακή
ενέργεια.
Το όνομα της γέφυρας αποφασίστηκε μετά από δημόσιο
διαγωνισμό και στις 23 Νοεμβρίου 2008 ανακοινώθηκε ότι η
νικητήρια συμμετοχή ήταν το όνομα Kurilpa που στο Αυστραλιανό λεξικό των Ιθαγενών σημαίνει «τόπος για τους αρου
ραίους του νερού».

Η γέφυρα είναι
αυτοφωτιζόμενη με
εξελιγμένο σύστημα
φωτισμού LED, το
οποίο παράγει μια
σειρά διαφορετικών
εφέ φωτισμού
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Πύργοι &
Πυργόσπιτα

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Πύργοι και Πυργόσπιτα
Ένα ξεχωριστό και αξιοθαύμαστο είδος της λαϊ
κής αρχιτεκτονικής στο οποίο αντανακλάται η
αμυντική αναγκαιότητα μιας ιδιαίτερα ταραγμένης εποχής, όπως η περίοδος 1770 -1830, είναι τα
Πυργόσπιτα και οι Πύργοι, έργα των Βαρβαριτών
μαστόρων, που υπάρχουν στην Αχαΐα. Πρόκειται,
για κτίσματα με διάχυτη την οχυρωματική φροντίδα, σκοπός των οποίων ήταν η προστασία των
προυχόντων και των αγωνιστών από κάθε είδους
αυθαιρεσία των καιρών, γι’ αυτό και ήταν άμεση
η σύνδεσή τους με τους Εθνεγερτικούς Αγώνες.
Στα παλαιά Σουδενά (σημερινή ονομασία Κ. Λουσοί) του Δήμου Καλαβρύτων, βρίσκεται ο πύργος της ιστορικής οικογένειας Πετμεζά, που συνδυάζει την παράδοση των βυζαντινών και βενετσιάνικων κάστρων με τις ανάγκες μιας άνετης
κατοικίας. Επίσης, στην Κέρτεζη των Καλαβρύτων
υπάρχει ο πύργος του Χασαπόπουλου και στην
Κερπινή πολλά πυργόσπιτα της μεγάλης οικογένειας Ζαΐμη και άλλων προυχόντων της περιοχής.

Στο χωριό Σόλο (της Νωνάκριδας) του Δήμου
Ακράτας, είναι ο πύργος του Σολιώτη και, στην
ίδια περιοχή, στο μαστοροχώρι Αγία Βαρβάρα οι
πύργοι του Θεοχαρόπουλου (ιστορικό μνημείο)
και του Αργυριάδη. Στο κεφαλοχώρι Ζαρούχλα
του Δήμου Ακράτας, υπήρχαν κάποτε 14 πύργοι,
από τους οποίους σήμερα σώζονται δύο σε καλή κατάσταση (των οικογενειών Φωτήλα και Χαραλάμπη).
Στο Αλεποχώρι του Δήμου Τριταίας, στην οχυρή
θέση ονόματι «Τσαλαμιδαίικα», υπάρχει, σε αρκετά καλή κατάσταση, ο τεράστιος και τριώροφος
πύργος του Τσαλαμιδά, που δεσπόζει επιβλητικά στο χωριό. Στη Δάφνη υπάρχει ο Σπηλιέικος
πύργος του οπλαρχηγού του 1821 ΠιτσουνάΣπηλιόπουλου. Τέλος, ο επισκέπτης-περιηγητής
θα συναντήσει οχυρά πυργόσπιτα στο Σοποτό,
στο Αγρίδι, στη Νάσια, στη Βλασία και αλλού.
Μοναδικό μνημείο λαϊκής αρχιτεκτονικής είναι
ο πύργος των Πετμεζαίων στους Κάτω Λουσούς

(Σουδενά) στην περιοχή Καλαβρύτων. Ο ιστορικός αυτός πύργος, που είναι χτισμένος επί λόφου
σε στρατηγικό σημείο, ήταν το ορμητήριο της
οικογένειας των Πετμεζαίων και το κέντρο αντίστασης εναντίον της τουρκικής κατοχής τόσο
στα προεπαναστατικά χρόνια όσο και κατά τη
διάρκεια της Επανάστασης. Λιτός και αυστηρός
είναι ένας από τους παλαιότερους πύργους της
ορεινής Πελοποννήσου, αναγόμενος στον 17ο
αιώνα. Σήμερα διατηρείται σε άριστη κατάσταση και εξακολουθεί να αποτελεί τοπόσημο και
ιστορική μνήμη των αγώνων για την ελευθερία
του ελληνικού λαού. Ο πύργος των Πετμεζαίων
έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό και διατηρητέο
μνημείο. Όπως αναφέρει η καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, ο πύργος

των Πετμεζαίων βρισκόταν παλαιότερα στο κέντρο ενετικού συγκροτήματος από βοηθητικά
κτίσματα, παράσπιτα, κ.λπ., σήμερα κατεδαφισμένα. Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί τον τύπο
των πυργόσπιτων της ορεινής Πελοποννήσου.
Είναι κτισμένος από γκρίζα πέτρα της περιοχής,
με επιμελημένη κατασκευή και καλοδουλεμένες
λεπτομέρειες (μεγάλα κατεργασμένα αγκωνάρια στις γωνιές των οικοδομών, ημικυκλικά τόξα
στα ανοίγματα, κ.λπ.). Στη βορειοανατολική γωνία του συγκροτήματος υπάρχει πύργος με κυλινδρική απόληξη, ενώ στη διαγώνια απέναντι
νοτιοδυτική γωνία προεξέχει στο δώμα δεύτερος
μικρότερος πυργίσκος-σκοπιά (βίγλα) που στηρίζεται σε αντεστραμμένη κωνική βάση.
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προστασία
προστασία
μεταλλικών
μεταλλικών επιφανειών
επιφανειών
με
με ειδικό
ειδικό φινίρισμα
φινίρισμα

Διακόσμηση και προστασία
Μεταλλικών επιφανειών
Η ΧΡΩΤΕΧ αποφασισμένη να ικανοποιεί ακόμα και τις πιο απαιτητικές ιδέες διακόσμησης, σας ενημερώνει για προϊόντα που προσφέρουν ειδικό φινίρισμα σε μεταλλικές επιφάνειες. Με τα προϊόντα
Ferrosmalt Deco & Martelex θα βρείτε δεκάδες αποχρώσεις, οι οποίες
θα απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα σας και θα αναβαθμίσουν
την εργασία σας.

Διακοσμητικό και προστατευτικό φινίρισμα που προσδίδει στην επιφάνεια φινίρισμα σφυρηλατημένου μετάλλου. Τα χαρακτηριστικά «νερά» που
σχηματίζονται στη βαμμένη επιφάνεια οφείλονται στο αλουμίνιο που περιέχει στη σύνθεσή του.
Μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα σε εσωτερικές σκάλες, πόρτες ασανσέρ, χρηματοκιβώτια, μεταλλικά έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα μπορούν
να βαφούν με κάποια από τις παρακάτω αποχρώσεις.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες προστατεύοντας τις επιφάνειες από τη σκουριά. Αντέχει σε χτυπήματα και φθορά ενώ η εμφάνιση της
σφυρήλατης επιφάνειας διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο βαφής
του προϊόντος.

Διακοσμητικό και προστατευτικό φινίρισμα που προσδίδει στην επιφάνεια ανάγλυφο και έντονο μεταλλιζέ φινίρισμα.
Μεταλλικές επιφάνειες, όπως πόρτες, κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα μπορούν να βαφούν με κάποια από τις παρακάτω
αποχρώσεις. Όλες οι αποχρώσεις μπορούν επίσης να αναμιχτούν μεταξύ τους δίνοντας σας τη δυνατότητα να φτιάξετε εκείνη που ταιριάζει στη
δική σας εφαρμογή.
Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές, ακόμα και σκουριασμένες
επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται η χρήση αντισκωριακού ασταριού ή τρίψιμο της επιφάνειας.
Η ειδική του σύνθεση προσφέρει προστασία στις εξωτερικές συνθήκες,
την ηλιακή ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει σε
χτυπήματα και φθορά και οι αποχρώσεις του παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου.
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νέο στυλ,
νέα χρώματα,
θετική διάθεση

Τα χρώματα της Pantone
για την Άνοιξη 2012

Κυκλοφόρησε από το ινστιτούτο Pantone η παλέτα των χρωμάτων που θα
επικρατήσουν την Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2012. Τα χρώματα για φέτος είναι
πλούσια με πολύ ενέργεια, χαρούμενα, έντονα και σίγουρα θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα ανανεώσουν το χώρο μας.
Tangerine Tango, Solar Power, Sodalite Blue, Cabaret, Starfish, Margarita, Sweet Lilac, Driftwood,
Bellflower και Cockatoo, είναι οι αποχρώσεις που θα λατρέψουμε!

Tangerine Tango
17-1463TPX

Sodalite Blue

Starfish

19-3953TPX

Solar Power
13-0759TPX

16-1120TPX

Cabaret
18-2140TPX

Το Χρώμα της Χρονιάς 2012
Το PANTONE ® 17-1463 Μανταρίνι Tango, μια ζωηρή, σαγηνευτική απόχρωση, είναι το χρώμα της χρονιάς για το 2012.
Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Pantone και το χρώμα
του έτους έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη προϊόντων και τις αγοραστικές αποφάσεις σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της μόδας, του σπιτιού και του industrial design, καθώς
και τη συσκευασία των προϊόντων και την γραφιστική.

Pantone top colors for Spring-Summer 2012

Margarita
14-0116TPX

Παρεμφερής απόχρωση Χρωτέχ:
Tangerine Tango: C1-R4-70

Sweet Lilac

Bellflower

14-2808TPX

18-3628TPX

Driftwood

Cockatoo

18-1210TPX

14-5420TPX

Παρεμφερείς αποχρώσεις Χρωτέχ:
Solar Power: C1-Y6-50, Sodalite Blue: C3-B11-70, Cabaret: C2-R14-60,
Starfish: C4-Y5-50, Margarita: C3-G3-40, Sweet Lilac: C1-R12-20,
Driftwood: C5-Y7-50, Bellflower: C1-R8-60, Cockatoo: C1-B2-30.
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