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T
ο κατάστημα Carpo στο εμπορικό κέντρο του

Dubai, σχεδιάστηκε για να δημιουργηθεί ένα αυ-

θεντικό κατάστημα, που συνδυάζει την πώληση

ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων ψημένων στο

φούρνο, χειροποίητης σοκολάτας και φρεσκοαλεσμέ-

νου καφέ. Αφετηρία της διαδικασίας σχεδιασμού ήταν

η δημιουργία σαφώς καθορισμένων λειτουργικών

ζωνών, σε συνδυασμό με μια αίσθηση χωρικής ελευθε-

ρίας και μία ποικιλία υλικών και χρωμάτων σε σχέση με

την τοπική κουλτούρα. Ως αποτέλεσμα, η διάταξη του

καταστήματος χρησιμοποιεί τον παρεχόμενο χώρο, με

τρόπο που επιτρέπει στα προϊόντα να προβάλλονται

και ταυτόχρονα ορίζει μια κινούμενη γραμμή ροής. Τα

φυσικά υλικά και τα γήινα χρώματα, επιλέγονται για να

δημιουργήσουν μια ζεστή ατμόσφαιρα και μία αίσθηση

οικειότητας, ενώ τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων

αποτελούν σημαντικό μέρος του εννοιολογικού σχεδια-

σμού και της διακόσμησης του καταστήματος με σκη-

νογραφικό τρόπο. 

Κατάστημα
Carpo 

στο εμπορικό κέντρο
του Dubai
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Τα ξύλινα ράφια, οι πάγκοι από φυσικά φινι-

ρίσματα καρυδιάς και το πράσινο μάρμαρο

Τήνου, τα μπρούτζινα στοιχεία και τα χρώ-

ματα σε αντίθεση όπως κόκκινο - πράσινο

και άσπρα – μαύρα πλακάκια σε σχήμα τού-

βλου, όλα αποσκοπούν στη δημιουργία ενός

ζεστού αλλά πολυτελούς περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στον σχεδιασμό

φωτισμού και στη διαμόρφωση της πρόσο-

ψης του καταστήματος, που φιλοξενεί και

μία ιδιαίτερη γωνιά τέχνης.

Στοιχεία όπως: το μπρούτζινο διαχωριστικό

στην πλάγια όψη, οι μπρούτζινες βιτρίνες, η

ποικιλία χρωμάτων και μοτίβων, τα κρεμα-

στά φωτιστικά από μπρούτζινες σφαίρες

που θυμίζουν πολυέλαιο, μάρμαρο και ξύ-

λινα φινιρίσματα, αντικατοπτρίζουν την πα-

ράδοση και την πολυτέλεια της Μέσης

Ανατολής, ενώ ταυτόχρονα η λεπτομερής

επιλογή αυτών των στοιχείων υπογραμμίζουν

την ελληνική ταυτότητα της εταιρείας.
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T
he carpo store in Dubai mall design intents to the cre-

ation of an original store which combines the sale of

nuts, oven baked dried fruits, handmade chocolate and

fresh grinded coffee. Starting point of the design process was

the creation of clearly defined functional zones combined

with a sense of spatial freedom and a variety of materials and

colors in relation with the local culture. As a result, the store's

layout makes use of the provided space in a way that allows

the products to be well displayed and at the same time de-

fines a surrounding moving flow line. Natural materials and

earthly colors are being chosen to create a cozy atmosphere

and a sense of familiarity while the product packaging mate-

rials become an important part of the store's conceptual de-

sign and decoration in a scenographic way. The wooden

shelves, the counters made of natural walnut finishes and

Tinos green marble, the brass elements and contrasting col-

ors like red and green and black and white brick shaped tiles,

all intent to the creation of a warm yet luxurious environment.

Special care is given to the lighting design and the store's fa-

cade configuration, which hosts and a special art corner.

Elements such as: the bronze metal separation on the sided

elevation, bronze display structures, colors and patterns va-

riety, pendant lighting by bronze spheres like chandelier, mar-

ble and wood finishes, reflect the middle East tradition and

luxury while at the same time the detailed choice of these el-

ements characterize the Greek identity of the company.

Carpo Store 
in Dubai mall 
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P r o j e c t d e t a i l s

Name: Carpo Store

Location: 

Fashion Avenue Dubai Mall, U.A.E.

Architectural design: 

PALY architects, 

Nikos Lykoudis

Ismene Papaspiliopoulou

Team design: Irene Tricha, Ileanna Toli,

Roza Konstantinidou

Photos: Mishaal Kumar

Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς

Εξοπλισμός: ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN

Επιγραφές:  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ COLORSIGN

Ήχος: HI-FI POWER

B&R_CAPRO DUBAI.qxp_Layout 1  01/08/2022  12:26  Page 142



170 Emily’s / Food venue

B&R_Emily's-PALY ARCHITECTS.qxp_Layout 1  01/08/2022  12:14  Page 170



171

Τ
ο πανταχόθεν ελεύθερο διώροφο κτίριο,

που βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο της

πόλης, μετατράπηκε σε πολυχώρο

εστίασης. Με ξεχωριστή είσοδο-έξοδο αυτοκι-

νήτων και χώρο στάθμευσης επιτρέπει την

στάση των κατοίκων των βορείων και ανατολι-

κών προαστίων της πόλης λειτουργώντας και

σαν σημείο take-away ποικίλων ειδών τροφί-

μων και φαγητού. Περιλαμβάνει διακριτά

πόστα πώλησης pizza, snack, χυμών, γλυκών,

delicatessen, συσκευασμένων τροφίμων, τυ-

ριών, αλλαντικών, τμήμα κάβας και καθιστικό

εσωτερικό και εξωτερικό. Περιλαμβάνει και πα-

ρασκευαστήριο σε διακριτό χώρο καθώς και

βοηθητικούς χώρους, αποθήκη, wc ΑμεΑ, wc

κοινού, γραφείο, αποδυτήρια.

Emily’s
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Τα διακριτά πόστα τονίζονται από διαφοροποι-

ήσεις των οροφών και των δαπέδων. Με στόχο

την δημιουργία ενός πιο “φυσικού” και χαλα-

ρού περιβάλλοντος, στοιχεία πρασίνου χρησι-

μοποιήθηκαν εξωτερικά και εσωτερικά του

κτηρίου. Η χρήση πράσινου χρώματος, είτε με

βαφές είτε με επενδύσεις βοηθάει αυτή την κα-

τεύθυνση. Ένα επίμηκες στοιχείο νερού στον

εξωτερικό χώρο συμπληρώνει και οριοθετεί τον

εξωτερικό χώρο του καθιστικού.
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Τ
he ubiquitous free two-story building located on a

main avenue of the city, turned into a food venue.

With different entrance and exit for cars and a

parking space, making it a stop for the residents of north

and east suburbs, operating also as a take-away spot

for varies of food and nutrition. Including different selling

posts for pizza, snack, juice, sweet, delicatessen, pack-

aged food, cheese, cold cuts, wine cellar section and in-

door-outdoor sitting area. Preparatory space on the

inside in a discrete space, auxiliary spaces, storage, WC,

office space and locker room. The different discrete

posts are emphasized through the differences on the

ceiling and flooring. Aiming the creation of a “natural”,

cozy, and relaxed space green elements were used on

the outside and inside. The use of green color either with

paint or with wall coverings helping this direction. A long

water element on the outside space completes and de-

limits the outdoor siting area.

Emily’s
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P r o j e c t d e t a i l s

Name: Emily’s

Architectural design: PALY Architects

Team design: Nikos Lykoudis, 

Ismene Papaspiliopoulou, 

Sophia Perpinia, Irini Tricha, 

Filopimin Lykoudis 

Photos: Panagiotis Voumvakis

Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς

Εξοπλισμός, ειδικές κατασκευές: 

ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN

Πλακάκια, είδη υγιεινής: RADOS
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