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Jeometrica: Η ζωή αλλιώς
Η Scavolini προτείνει μια σύγχρονη ματιά στην καθημερινότητα
μέσα από το σύστημα επίπλωσης που υπογράφει ο Luca Nichetto.
Στο EuroCucina και τη Διεθνή Εκθεση Μπάνιου που μόλις
πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, η Scavolini παρουσίασε το
project του περιζήτητου Βενετσιάνου designer Luca Nichetto.
Το Jeometrica είναι ένα σύστημα επίπλωσης με μινιμαλιστικό χαρακτήρα και αριστοκρατικές λεπτομέρειες στην κουζίνα, στο
σαλόνι και το μπάνιο.
Στο βασίλειο της γαστρονομίας, την κουζίνα, κυριαρχούν χρώματα όπως το λευκό, το ανθρακί και το τιτάνιο, τα οποία συνδυάζονται εντυπωσιακά με λακαρισμένα φινιρίσματα και διακοσμητικές μελαμίνες.
Στο καθιστικό, τον χώρο για χαλάρωση και ψυχαγωγία, η σημασία
στη λεπτομέρεια ξεκινά από τα πόμολα στις πόρτες και συνεχίζεται στα εξαιρετικά ευέλικτα συστήματα επίπλωσης στους τοίχους.
Στα πάνελ κυριαρχούν ανοίγματα και ράφια που μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία προσφέροντας ελευθερία στη

διακόσμηση και άπειρες εναλλακτικές τοποθέτησης μικρών αξεσουάρ αλλά και χρηστικών αντικειμένων ή δοχείων. Διατίθενται
σε τρία διαφορετικά σχήματα: στρογγυλό σε δύο μεγέθη, δάκρυ
σε τυπικό μέγεθος και ορθογώνιο - το τελευταίο με μοτίβο που
θυμίζει διάταξη καπιτονέ πλακιδίων. Στο δωμάτιο του νερού, το
μπάνιο, κυριαρχεί το σκούρο, μεταλλικό γκρι, αλλά και το ανθρακί και το λευκό, ενώ το τιτάνιο στο φινίρισμα όλων των αξεσουάρ
προσδίδει στυλ και ξεχωριστή λάμψη στον χώρο.
O Luca Nichetto, που μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στη Σουηδία
και την Ιταλία, είναι ο δημιουργός του Nichetto Studio, διάσημου
για τη σειρά από καρέκλες, σκαμπό, τραπέζια και φωτιστικά που
ξεχωρίζουν. Με τη Jeometrica, τη νέα σειρά με την υπογραφή
της Scavolini, προτείνει ένα ανανεωμένο κοσμοπολίτικο στυλ στο
σπίτι μέσα από ένα ευέλικτο σύστημα επίπλωσης με ανοιχτές
προσόψεις.
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Χαλί Round από
γιούτα, Nef-Nef

Moντέρνα, ευέλικτη κουζίνα Get Together σε βιομηχανική εμφάνιση
με συνδυασμούς υλικών και λαβές σε εσοχή από τη συνεργασία
της Scavolini με την Diesel, Scavolini

Koυζίνα από καστανιά με
νησίδα και τραπέζι από τη
σειρά Μaxima σε σχέδιο
R&D και Cesar για τη Cesar,
Γιάννης Δελούδης

Χρωματιστό κεραμικό σετ φαγητού, Zara Home

Koυζίνα Motus σε απλή,
σύγχρονη, κομψή και
εργονομική σχεδίαση με ματ
φινίρισμα και με άνοιγμα των
ντουλαπιών χωρίς πόμολο του
Vittore Niolu, Scavolini

Φούρνος
Η7860 ΒP με
χωρητικότητα
76 lt, σχάρες σε
5 επίπεδα και
καθαρισμό με
λειτουργία
πυρόλυσης,
Miele
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