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T α καταστήματα Carpo συνδυάζουν την πώληση ξηρών καρπών ψημένων σε φούρνο εντός του καταστήματος, φρέσκου καφέ,

αποξηραμένων φρούτων και χειροποίητης σοκολάτας.H δημιουργία μεγαλύτερου καθιστικού στο πατάρι διαφοροποιεί το νέο

κατάστημα από τα υπόλοιπα της αλυσίδας και οργανώνεται σε συνολική επιφάνεια 182,00 τ.μ. Η δημιουργία ανακλινόμενου κου-

φώματος στην όψη του καταστήματος και εξωτερικού πάσου όρθιων "βγάζει " τη ζώνη του καφέ προς τον κοινόχρηστο χώρο και

ορίζει την είσοδο, την βασική κίνηση προς το εσωτερικό του καταστήματος  και τις λειτουργικές ζώνες του χώρου. Το πάσο αυτό,

που αποτελεί σήμα κατατεθέν στα προηγούμενα καταστήματα, εδώ διαφοροποιείται ως προς το υλικό του, κατασκευάζεται από

πράσινο μάρμαρο Τήνου και γίνεται πιο ελεύθερο το σχήμα του. Τα φυσικά υλικά και οι γήινες αποχρώσεις επιλέχθηκαν για να δη-

μιουργήσουν μια ζεστή ατμόσφαιρα και την αίσθηση του οικείου. Οι ξύλινες ραφιέρες, ο πάγκος του καφέ με μάρμαρο και ξύλο, η

γυάλινη προθήκη με τα ταψιά ξηρών καρπών, σχεδιάστηκαν για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των προϊόντων. Αναρτημένο

σύστημα με προβολείς σε ράγες αναδεικνύουν τα προϊόντα και σημειακά κρεμαστά φωτιστικά τονίζουν στοιχεία και δίνουν ένα ιδι-

αίτερο χαρακτήρα. Το καθιστικό στον Α όροφο του καταστήματος δίνει την αίσθηση ενός ζεστού χώρου, με τη χρήση φυσικών

υλικών όπως ξύλο, κουρασανίτ και τις επιλογές των τραπεζοκαθισμάτων. Ένα νέο στοιχείο που προστέθηκε είναι ο χώρος prive κα-

θιστικού με ιδιαίτερα έπιπλα και υφάσματα. Στην όψη ξεχωρίζουν το μεγάλο κυκλικό φωτιστικό-σήμα ιδιοκατασκευή, το πάσο και

το ξύλινο κούφωμα που ισορροπούν με τα υπόλοιπα στοιχεία. Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων (τσουβάλια, κουτιά, σακούλες,

τενεκέδες κ.λπ.) χρησιμοποιήθηκαν σαν σκηνογραφία και διακόσμηση του χώρου.

Carpo Κηφισιά
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C arpo stores combine the sale of freshly baked nuts and dried fruits with freshly grinded coffee and handmade chocolate.The

creation of bigger seating area and loft, differentiates the new store from the previous ones, and is organized in a total area of

182.00 s.q.mThe construction of a vertical sliding frame on the face of the store and of an exterior standing counter, interconnects

the coffee zone with the public area and defines the entry, the basic movement towards the interior of the store and the functional

areas of the site. This standing counter, which was a trademark in previous stores here is differentiated and is constructed from

green marble from Tinos with a unique shape.Natural materials and earthy colors were chosen to create a cozy atmosphere and

the sense of familiarity. The wooden shelves, the coffee counter with marble and wood, the glass show case for the pans filled with

nuts, all were designed for the best organization and display of products. Mounted system with spotlights on tracks, highlight the

products, and point-suspension lamps emphasize details and give a special character.The seating area at the first floor of the store

gives a cozy feeling, aided by the use of natural materials such as wood, plants and the choices of tables and chairs. A new entry

is the private seating area with unique furniture with warm colours and materials.On the façade, the large circular light (that was a

special construction), the standing counter and the wooden entrance, balance with the rest components.The essential packaging

materials (cans, boxes, bags, sacks etc.) were used as parts of the scenery and decoration.

Carpo in Kifissia
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P r o j e c t d e t a i l s

Name: Carpo
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