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Μια κατοικία δύο επιπέδων στη Φιλοθέη, με κήπο και εξωστρεφή
χαρακτήρα, φιλοξενεί δύο νέους ανθρώπους με μοντέρνα αισθητική.
Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί της χώροι επανασχεδιάστηκαν,
ώστε να δοθεί νέα δυναμική και να καλυφθούν οι ανάγκες των ιδιοκτητών.
An extroverted twin-level house with garden, in North Athens, accommodates
a young couple with a modern sensibility. All interior and outdoor spaces were
redesigned to add a new dynamic and cater to the needs of the tenants.
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Στον ισόγειο χώρο βρίσκεται η κεντρική
είσοδος, το σαλόνι, ο χώρος της τραπεζαρίας
και της εστίας, η κουζίνα, το master
υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο που
λειτουργεί άλλοτε ως χώρος φιλοξενίας
και άλλοτε ως χώρος χαλάρωσης.
Το σαλόνι και η τραπεζαρία είναι ενιαίος
χώρος με μεγάλο ύψος και ανοίγματα που
επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέρχεται
στο εσωτερικό.
To τζάκι αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της
διαμόρφωσης και διαχωρίζει την τραπεζαρία
από το καθιστικό Ο γωνιακός καναπές
που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, η μεγάλη
βιβλιοθήκη και το έπιπλο bar-μπουφέ
συμπληρώνουν τον ενιαίο χώρο και δίνουν
τη δυνατότητα για πολλαπλές χρήσεις.
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The ground level includes the main entrance,
the living and dining rooms, the hearth,
kitchen, master bedroom, and a supplementary
bedroom either for hosting guests,
or for relaxation.
The living and dining area is integrated into
a single, large space with high ceiling and
openings bringing natural light to the interior.
The fireplace is a pivotal element in the layout,
separating the dining and living areas.
The corner sofa is at the forefront; the large
bookcase and the multifunctional chest,
functioning as a bar and a sideboard,
complete the integrated space and introduce
different possibilities for living.
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Η κουζίνα, με θέα τον σκήπο, έχει άμεση
επικοινωνία με το BBQ και την εξωτερική
τραπεζαρία και χαρακτηρίζεται από
μια καθαρή αισθητική, με το λευκό χρώμα
να κυριαρχεί.
Το master υπνοδωμάτιο αντανακλά
σχεδιαστικά την προσωπικότητα των
ιδιοκτητών.
Η εσωτερική σκάλα οδηγεί στο κάτω
επίπεδο, το οποίο φιλοξενεί έναν ενιαίο
χώρο γραφείου και playroom, γυμναστήριο
και ξενώνες.
Στον χώρο κυριαρχεί το ξύλο, με τα δάπεδα
να διαστρώνονται με δρύινο παρκέ, καθώς
και το λευκό χρώμα σε όλους τους τοίχους
της κατοικίας.
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The kitchen, looking at the garden, is adjacent
to the BBQ and to the outdoor dining table,
with a markedly clean aesthetic, dominated
by white.
The design of the master bedroom reflects
the personality of the tenants.
The interior stairs lead to the lower level,
which accommodates an integrated space
with office and playroom, a gym and guest
accommodation.
Wood dominates the house, where floors
are clad in oak, and white is the color
chosen for all interior partitions.
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