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Ατμόσφαιρα 
 street-style

Διαμόρφωση 
γραφείων εταιρίας 
Stoiximan Services 
στην Αθήνα

I N T E R I O R S

Αρχιτεκτονική μελέτη - 
Κατασκευή - Η/Μ μελέτη
Α&Μ Architects, 
Engineers & 
Project Managers 
Ιnteriors - Styling 
A&M Interiors 
Visual communication 
A&M Graphics 
Another Circus 

Κείμενο Μαρία Μαρινέα
Φωτογράφηση Paris Christodoulou

Πρωταρχικό ρόλο στο σχεδιασμό ενός χώρου 
εργασίας, αποτελεί ο ισορροπημένος συνδυασμός 
αισθητικής αρμονίας και λειτουργικότητας, με σκοπό 
τη δημιουργία ιδανικών εργασιακών χώρων. 

Στην περίπτωση των γραφείων της Stoiximan Services 
η ανάγκη αυτή ήταν μεγαλύτερη καθώς τα γραφεία 
λειτουργούν 365 ημέρες το χρόνο. Άλλοι παράγοντες 
που λήφθηκαν υπόψη ήταν τόσο το αντικείμενο 
της εταιρίας όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της, 
που στην πλειοψηφία του είναι νεαρής ηλικίας, 
με σύγχρονη αισθητική. 

Τα γραφεία βρίσκονται στον πρώτο όροφο 
κεντρικού κτιρίου της Αθήνας. Καλύπτουν μία 
επιφάνεια 1500m2 και χωρίζονται σε δύο πτέρυγες 
από μία κεντρική ζώνη, που σχεδιάστηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες των κοινόχρηστων χώρων. 
Στους υπόλοιπους χώρους της κάτοψης 
δημιουργήθηκαν γραφεία σε διάταξη “open plan”, 
καλύπτοντας τις απαιτήσεις της εταιρίας για “καθαρά 
γραφεία” (clean desks). 
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Σε συνεργασία με διαφημιστική εταιρία, σχεδιάστηκε 
ένα συνδυαστικό πρότυπο, με την εικόνα του 
εκάστοτε αθλητή. Το δημιουργικό εξελίχθηκε 
και προσαρμόστηκε με μοναδικό τρόπο σε κάθε 
εικαστικό. Έτσι, ακόμη και οι γυάλινες επιφάνειες 
διασφάλισαν την ιδιωτικότητα του κάθε χώρου, 
ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων της εταιρίας. 

Σχεδιάστηκαν αίθουσες συναντήσεων, διαφορετικές 
σε μέγεθος και χωρητικότητα, καθώς και άλλοι 
κοινόχρηστοι χώροι, όπως reception-lobby, 
lunch και playroom. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε 
στο lunch area ώστε όχι μόνο να εξυπηρετεί 
την εστίαση, αλλά να αποτελεί και έναν τόπο 
συνάντησης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 
Γι’ αυτό εξοπλίστηκε με παιχνίδια, ping pong, 
μπασκέτα και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, 
αναπαράγοντας ένα περιβάλλον με στοιχεία luna 
park. Το industrial design και ο συνδυασμός 
των χρωμάτων, από μια παλέτα γήινων τόνων, 
δημιουργούν ένα ήρεμο και ξεκούραστο 
περιβάλλον σε μια street-style ατμόσφαιρα. 

Με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής και φρέσκιας 
εικόνας που εκφράζει το brand μέσα από τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες, η αρχιτεκτονική μελέτη 
πρόσθεσε τη δίκη της ερμηνεία, με επιφάνειες που 
αποκτούν άλλη διάσταση και αποπνέουν κίνηση. 

Με το ίδιο σκεπτικό 
επιλέχθηκαν τα έπιπλα και 
η τυπογραφία στις σημάνσεις 
του χώρου. Πλάγια γράμματα, 
λιτά σήματα και έντονα 
χρώματα κατευθύνουν 
υπαλλήλους και επισκέπτες, 
με κυρίαρχα τα γραφικά του 
χώρου υποδοχής, που 
αποτελούν και το σημείο 
εκκίνησης για την περιήγηση 
στα γραφεία. 
Το έργο μελετήθηκε και 
κατασκευάστηκε σε 60 
ημερολογιακές μέρες. 


