
SHOPPING ΚΟΥΖΙΝΑ

Χωρίς
σύνορα Συνδυασμοί σε ανοιχτούς τόνους 

και φυσικά υλικά διαμορφώνουν  
τον αισθητικό χαρακτήρα στην open-
plan κουζίνα. Ρεπορτάζ αγοράς: Ελεάννα Ακτύπη

Σύνθεση «b2» της Bulthaup, με 
multifunctional ντουλάπες από φυσικό 

ξύλο, και ελαφριά κατασκευή πάγκου από 
inox, με νιπτήρα και εστίες, 

MODA BAGNO KITCHEN, 210 8036700.

Έπιπλα κουζίνας από τη συλλογή «Social Kitchen» σε συνεργασία 
της Diesel με τη Scavolini, SCAVOLINI, www.scavolini.com.



casaviva 97

H ιταλική κουλτούρα ενέπνευσε τη συνεργασία της Scavolini  
με την Diesel, που είχε ως αποτέλεσμα την «Diesel Social Kitchen»,  
μια κουζίνα κατάλληλη για living. Στηριζόμενοι στη νέα τάση,  
που θέλει τα μητροπολιτικά σπίτια ολοένα και μικρότερα με ενιαίο  
το χώρο της κουζίνας και του καθιστικού, η Scavolini και η Diesel 
έφτιαξαν μια κουζίνα που αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη. 
Έτσι, ο κάθε χρήστης διαλέγει ποια κομμάτια θέλει και με ποιο  
τρόπο θα τα συνδυάσει. Συνεπές με τη λογική του premium casual  
που διέπει όλες τις συλλογές της Diesel, το περιβάλλον σχεδιάστηκε  
να λειτουργεί τόσο ως ένα δημιουργικό εργαστήρι όσο και ως  
χώρος για διασκέδαση με φίλους. Όπως και στα ρούχα της Diesel,  
τα υλικά είναι φυσικά και τεχνητά παλαιωμένα. Το ξύλο, το ατσάλι,  
το τσιμέντο και το γυαλί δουλεύονται έτσι ώστε να αποκτήσουν  
ένα ρετρό look και να ταιριάξουν με τις λαβές, οι οποίες μοιάζουν  
με παλιού αμερικανικού ψυγείου. «Θελήσαμε να αποδώσουμε  
την εμπειρία μας με υλικά, αποχρώσεις και συνδυασμούς που  
μόνο η Scavolini διαθέτει. Η “Diesel Social Kitchen” είναι vintage, 
βιομηχανική και με κριτικό πνεύμα», λέει ο Renzo Rosso,  
πρόεδρος και ιδρυτής της Diesel.
www.scavolini.com

Social kitchen
Όταν η Scavolini δημιουργεί και  
η Diesel σχεδιάζει, η κουζίνα γίνεται  
ο πιο δημοφιλής χώρος διαβίωσης. 
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1. Σύνθεση «Tetrix» σε σχέδιο  
του Michael Young, SCAVOLINI, 
www.scavolini.com.
2. Ένθετος νεροχύτης «Kaleidos»  
της Apell από ανοξείδωτο χάλυβα, 
με αυτόματη βαλβίδα, BAKLATSIDIS 
BROS, www.baklatsidis.gr. 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑπΟ τΟ ΣΥΣτημΑ «B1» 

τηΣ BAuLThAup, MODA BAGNO 

KITChEN, 210 8036700.


