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EON'o'εταιρεία'σύγχρονου'βιομηχανικού'σχεδιασμού'και'κατασκευών'
'
'Η'ΕΟΝ'Α.Ε.-δημιουργήθηκε'το'1997,'από'ανθρώπους'που'μετείχαν'
ενεργά'στην'εταιρεία'ECON-Βιομηχανίες-Α.Ε.-,'τη'μεγαλύτερη'ελληνική'
ιδιωτική'βιομηχανία'σχεδιασμού'και'κατασκευής'συστημάτων'υψηλής'
τεχνολογίας'στον'τομέα'της'άμυνας.'
'
Με'την'πάροδο'των'ετών,'η'εταιρεία'εξελίχτηκε'σε'μια'σύγχρονη'και'
ευέλικτη'μονάδα.'Σήμερα,'χωρίς'να'εγκαταλειφθεί'η'αρχική'
δραστηριότητα,'η'ΕΟΝ'αναπτύσσει'και'κατασκευάζει'προϊόντα'και'
εφαρμογές,'σύμφωνα'με'τις'απαιτήσεις'των'πελατών'της'(αρχιτέκτονες,''
διακοσμητές,'βιομηχανικούς'σχεδιαστές'...).''
'
Η'αξιοποίηση'της'εμπειρίας'και'της'τεχνογνωσίας,'που'προέκυψε'από'την'
κατασκευή'αμυντικών'συστημάτων,'επιτρέπει'το'σχεδιασμό'ειδικών'
προϊόντων'και'εφαρμογών,'με'χρήση'εξελιγμένων'συστημάτων'CAD'/'
CAM.''Η'δε'κατασκευή'γίνεται'από'μηχανήματα'CNC'τελευταίας'
τεχνολογίας.''
'
Τα'προϊόντα'χαρακτηρίζονται'από'υψηλές'απαιτήσεις'ακρίβειας,'άριστη'
ποιότητα'και'λογικές'τιμές.'Ενδεικτικά,'η'ΕΟΝ'σχεδιάζει'και'παράγει'
προϊόντα'όπως:''
'
•  Σύγχρονα'συστήματα'και'εφαρμογές'φωτισμού.'
•  Ειδικά'συστήματα'σκίασης'για'προσόψεις'κτιρίων.'
•  Στέγαστρα.'
•  Σκάλες''και'κουπαστές.'
•  Διαχωριστικά'χώρου.'
•  Περίπτερα'και'προθήκες'εκθέσεων.''
•  Ολοκληρωμένα'συστήματα'επίπλων'για'κατοικίες'και'

επαγγελματικούς'χώρους.'!
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Υπατία'
Σχεδιασμός:'EON'

'
'
Περιγραφή'
•  Επιδαπέδιο'φωτιστικό'προχωρημένης'

αισθητικής'με'αρθρωτή'κατασκευή.'
•  Κατασκευάζεται''από'μασίφ'ανοδιωμένο'ή'

γυαλισμένο'(καθρέπτης)'αλουμίνιο'και'
ανοξείδωτο'χάλυβα.'

•  Ο'κεντρικός'βραχίονας'κινείται'κατά'120°'ως'
προς'τον'κάθετο'άξονα.'Οι''λαμπτήρες''
περιστρέφονται'κατά'360°'κάθετα'ως'προς'το'
έδαφος'και'180°'παράλληλα'προς'αυτό.''

•  Υπάρχει'έτσι'η'δυνατότητα'πολλαπλής'
ρύθμισης'ανάλογα'με'τις'απαιτήσεις'και'το'
χώρο.'

•  Η'μασίφ'μεταλλική'στρογγυλή'βάση'παρέχει'
στην'κατασκευή'την'απαραίτητη'
σταθερότητα,'χωρίς'ωστόσο'να'επιβαρύνει'
αισθητικά'το'προϊόν.'

Τεχνικά'Δεδομένα'
Υλικό:'Μασίφ'μασίφ'ανοδιωμένο'ή'γυαλισμένο'
(καθρέπτης)'αλουμίνιο'στο'φυσικό'του'χρώμα.''
Λαμπτήρες:''''' '2x'75W''30°'(Dimmable)'''''''
εναλλακτικά:''' '2x'12W''25°'(Led).'
Διαστάσεις'''''
Βάση: ''35'εκ.''
Βάρος:'''''''''''' '12'κιλά.'
Ύψος'(μέγιστο):''2μ.'
'''''''
'

Άσκηση-ισορροπίας,-εργονομίας-και-λειτουργικότητας.--



Ευκλείδης'
Σχεδιασμός:'Αρχιτέκτονας'φωτισμού'Dr.'Σπύρος'Κοντόπουλος'&'ΕΟΝ'
!
Φωτιστικό-υψηλής-αισθητικής-σε-απέριττη-γραμμή.-!
Περιγραφή'
Ο'σχεδιασμός'χαρακτηρίζεται'από'την'ευρηματική'χρήση'του'
ακρυλικού'σωλήνα'που'περιβάλλει'το'σώμα'του'φωτιστικού,'
αποτελώντας'ταυτόχρονα'δομικό,'λειτουργικό'και'
διακοσμητικό'στοιχείο.'
Η'πολλαπλότητα'των'ρυθμίσεων'που'επιδέχεται,'η'
δυνατότητα'διαφόρων'μεγεθών'και'χρωμάτων,'καθώς'και'οι'
διαφορετικοί'τρόποι'στήριξης'και'ανάρτησης,'το'καθιστούν'
ιδεώδες'για'πλήθος'εφαρμογών.'
Εφαρμογές'
•  Σε'εσωτερικούς'και'σε'υπαίθριουςo'εξωτερικούς'χώρους.''
•  Επιδαπέδιο,'επίτοιχο'ή'αναρτώμενο.'
•  Δυνατότητα'άμεσου'ή'έμμεσου'φωτισμού.'
•  Φωτισμός'προσόψεων'κτιρίων.'
Ειδικά'Χαρακτηριστικά'
•  Το'κυρίως'σώμα'μπορεί'να'περιστραφεί,'ως'προς'το'

διαμήκη'άξονα'κατά'360°.'
•  Το'κυρίως'σώμα'περιβάλλεται'από'διάφανο'ή'γαλακτώδη'

(opal)'ακρυλικό'σωλήνα,'διαμέτρου'7'εκ.'με'εξαιρετική'
αντοχή'στο'χρόνο.'

•  Παρουσιάζει'μεγάλη'αντοχή'σε'βανδαλισμούς'και'
ακραίες'θερμοκρασίες.''

•  Η'ένταση'του'παραγόμενου'φωτός'ενισχύεται'από'
υψηλής'ανακλαστικής'ικανότητας'κάτοπτρο.'

Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
•  Σώμα':'Ανοδιωμένο'προφίλ'αλουμινίου.'
•  Άκρα'και'βάσεις'στήριξης'φωτιστικού:'Μασίφ'αλουμίνιο.'
•  Στεγανότητα:'IP'65.'
•  Λαμπτήρας'φθορισμού'Τ5.''
•  Light'Output'Raão'(LOR):'86.59%.'
•  Downward'Light'Output'Raão'(DLOR):'84.01%.'
•  Μήκος'(cm):'''''''''''64''''/'''94''''/''124'''/'''154'
•  Βάρος'(Kgr):''''''''''1,8''/''''2,2'''/''2,9'''/'''''3,3'
•  Κατανάλωση:'14'o'24/21'o'39/28o54/35o49–80'(W)'
•  Διάμετρος: '''''7,5'cm.''
'
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Καλόγερος'o'Φωτιστικό'Light-Monk-
Σχεδιάστηκε'από'τη'σχεδιαστική'ομάδα'Shiny'Design'και'την'ΕΟΝ'στα'
πλαίσια'της'έκθεσης'''Symbiosis?o'15'Biennale'de'la'Mediterranee"'στην'
Θεσσαλονίκη.'
'

Περιγραφή'
•  Ο'καλόγερος'ρούχων'–'φωτιστικό''Light-Monk-βασίστηκε'

στο'φωτιστικό''Ευκλείδης'της'εταιρείας'ΕΟΝ.''
•  Φιλοδοξεί'να''αποτελέσει'ένα'γλυπτό'βιομηχανικής'

αισθητικής,'χωρίς'ωστόσο'να'παραγνωρίζεται'ο'
χρηστικός'του'χαρακτήρας.'
'

Χαρακτηριστικά'
•  Συνδυάζει'τις'χρήσεις'του'καλόγερου'και'του'

φωτιστικού,'ξαφνιάζοντας'με'την'ιδιαιτερότητα'της'
μορφολογίας'του.'

•  Η'βάση'στήριξης'και'τα'άγκιστρα'είναι'από'αλουμίνιο.''
•  Ο'σχεδιασμός'των'εξαρτημάτων'και'ο'ακρυλικός'

φωτιζόμενος'σωλήνας,'δημιουργούν'μία'αέρινη'
φιγούρα,'με'επιβλητική'παρουσία.'
'

Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
•  Σώμα':'Ανοδιωμένο'προφίλ'αλουμινίου.'
•  Άκρα'και'βάσεις'στήριξης'φωτιστικού:'Μασίφ'αλουμίνιο.'
•  Λαμπτήρας'φθορισμού'Τ5.''
•  Μήκος'(cm):'''64''''/'''94''''/''124'''/'''154'
•  Βάρος''(Kgr):''1,8'/''''2,2'''/''2,9'''/'''''3,3'
•  Κατανάλωση:'49'ή'80''(W)'–'αυξομειούμενης'ροής'

φωτισμού.'
•  Διαστάσεις:'''''Ύψος'193'cm,'Βάση'63'cm.'''
•  Διάμετρος'σώματος:'7,5'cm.'
•  Βάρος:'''''''''''' ''''''''8,7'Kgr.'
'
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Αρίσταρχος'
Σχεδιασμός:'EON'
'
Περιγραφή'
Ο'σχεδιασμός'του'χαρακτηρίζεται'από'το'σχηματισμό'διπλής'φωτιστικής'
δέσμης,'μιας'κύριας'με'ευρεία'διάχυση'και'μιας'δευτερεύουσας'με'στενή'
διάχυση'(σχισμή'στη'ράχη'του'φωτιστικού),'η'οποία'μπορεί'να'αποδίδει'λευκό'
ή'έγχρωμο'φως'με'τη'χρήση'κατάλληλου'ακρυλικού.'
'
Εφαρμογές'
Το'φωτιστικό'παράγεται'σε'δύο'τύπους:'
1.  Δαπέδου.'
2.  Επίτοιχο'ή'αναρτώμενο.'
'
Χαρακτηριστικά'
•  Το'σώμα'και'οι'βάσεις'στήριξης,'κατασκευάζονται'από'μασίφ'αλουμίνιο.''
•  Η'αντιδιαβρωτική'προστασία'εξασφαλίζεται'με'ανοδίωση.'
•  Η'άριστη'συναρμογή'εξαρτημάτων'εξασφαλίζει'στιβαρή'και'ανθεκτική'

κατασκευή.'
•  Το'κυρίως'σώμα'(2ος'τύπος),'εδράζεται'σε'συνδέσμους,'οι'οποίοι'παρέχουν'

τη'δυνατότητα'περιστροφής'ως'προς'το'διαμήκη'άξονα'κατά'360°.''
•  Η'διπλή'φωτιστική'δέσμη'επιτρέπει'ταυτόχρονα'τόσο'άμεσο'όσο'και'

έμμεσο'φωτισμό.'Η'φωτιστική'πηγή'είναι'ένας'λαμπτήρας'φθορισμού'Τ5'
υψηλής'απόδοσης.''

'
Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
1.  Δαπέδου.'''

'Ύψος:'''''''''''''''''''195'cm.'
''''''Βάση:'''''''''''''''''''28X28'cm.'
''''''Βάρος:'''''''''''''''''7'Kgr.'
''''''Εγκάρσια'τομή:''6'X'6'cm.'
''''''Κατανάλωση:'''''49'ή'80'W.'–'αυξομειούμενης'ροής'φωτισμού.'
2.  Επίτοιχο'ή'αναρτώμενο.'

Εγκάρσια'τομή:'''7'Χ'5'(εκ)''.'
Κατανάλωση'(W):'14o24'/'21o39'/'28o54'/'35o49o80''

''''''Μήκος:'''''''''''''''''''''''60''/''''90'''/'''120'''/''150''(εκ.)'
'
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Αέτιος'
Σχεδιασμός:'EON'
Περιγραφή'
Σχεδιασμός'λιτής'«δωρικής»'αισθητικής'με'καθαρές'
ορθογώνιες'γραμμές.''
Εξασφαλίζει'άνετο'και'ευχάριστο'φωτισμό,'χωρίς'να'
επιβάλλεται'ή'να'επιβαρύνει'το'χώρο.'
Εφαρμογές'
Σε'εσωτερικούς'χώρους'ως'επιδαπέδιο,'επίτοιχο'ή'
αναρτώμενο.'
Χαρακτηριστικά'
Ο'Αέτιος'παράγεται'σε'δύο'τύπους:'
1.  Με'ένα'λαμπτήρα'φθορισμού'Τ5'και'με'ακρυλικό''

κάλυμμα'ή'
2.  Με'δύο'λαμπτήρες'φθορισμού'Τ5'και'με'κάλυμμα'από'

διπλό'κρύσταλλο'με'ενδιάμεση'μεμβράνη'διάχυσης'
φωτισμού'

•  Το'σώμα'και'οι'βάσεις'στήριξης,'κατασκευάζονται'από'
αλουμίνιο.''

•  Η'αντιδιαβρωτική'προστασία'εξασφαλίζεται'με'ανοδίωση.'
•  Η'άριστη'συναρμογή'εξαρτημάτων'εξασφαλίζει'στιβαρή'

και'ανθεκτική'κατασκευή.''
Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
Μήκος:''''''''''''''''''''''''60''''/''''90''''/'''120'''/''150'εκ.'''
Κατανάλωση'(W):'14o24'/'21o39'/'28o54'/35o49o80'
Πλάτος:'''''''''''''''''''8,8εκ.'''''''
Ύψος:'''''''''''''''''''''''6,1εκ.'



Απολλώνιος'
Σχεδιασμός:'EON'
'
Υψηλή-τεχνολογία-&-εκλεπτυσμένη-αισθητική.-
Περιγραφή'
Φωτιστικό'υψηλής'αισθητικής'με'διακριτική'αλλά'χαρακτηριστική'παρουσία.'
Αποτελείται'από'κρυστάλλινη'επιφάνεια,'που'εδράζεται'σε'πλαίσιο'αλουμινίου,'η'
οποία'και'αποτελεί'το'κυρίαρχο'διακοσμητικό'και'λειτουργικό'στοιχείο'του'
φωτιστικού.''
Εφαρμογές''
Προορίζεται'για'εσωτερικούς'χώρους'στους'οποίους'η''αισθητική'έχει'κυρίαρχο'ρόλο.'
Το'φωτιστικό'παράγεται'σε'δύο'τύπους:'
'
1.'''''Έμμεσου'φωτισμού'(Καθρέπτης).'
Προορίζεται'αποκλειστικά'για'τοποθέτηση'σε'απόσταση'από'την'οροφή,'μέσω'
ανάρτησης'με'4'συρματόσχοινα.''Ο'φωτισμός'προκύπτει''αποκλειστικά'με'έμμεσο'
τρόπο,'μέσω'ανάκλασης'από'την'οροφή.'
Η'πρόσοψη'αποτελείται'από'διπλά'κρύσταλλα'ειδικού'καθρέπτη,'συνολικού'πάχους'
12χιλ.,'τα'οποία'επιτρέπουν'στο'φως'να'διέρχεται'μόνο'προς'μια'κατεύθυνση.''
Το'αποτέλεσμα'είναι,'όταν'το'φωτιστικό'είναι'σβηστό'να'λειτουργεί'σαν'καθρέπτης,'
ενώ'δε'όταν'ανάβει,'ενώ'η'εντύπωση'του'καθρέπτη'παραμένει,'ταυτόχρονα'
διαγράφεται'η'σιλουέτα'των'λαμπτήρων.'
'
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2.' 'Άμεσου'φωτισμού.'
Μπορεί'να'τοποθετηθεί'ως'εφαπτόμενο'στην'οροφή,'
χωνευτό'σε'ψευδοροφή'ή'αναρτώμενο'με'4'
συρματόσχοινα'σε'απόσταση'από'την'οροφή.'
Η'πρόσοψη'αποτελείται'από'διπλά'διαφανή'κρύσταλλα'
συνολικού'πάχους'10χιλ.'με'ενδιάμεσα'τοποθετημένη'
μεμβράνη'διάχυσης'φωτισμού'αντίoUV.''
Οι'λαμπτήρες'περιβάλλονται'από'ειδικά'διαμορφωμένο'
ανακλαστήρα,'ο'οποίος'ενισχύει'και'κατευθύνει'το'φως.'
'
Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
•  Το'κυρίως'σώμα'(πλαίσιο)'κατασκευάζεται'από'

ανοδιωμένο'αλουμίνιο.''
1.  (ΜΧΠ):'180Χ40'εκ.'Κατανάλωση'2Χ(35ή49ή80)W.'είτε'
2.  (ΜΧΠ):'140Χ35'εκ.'Κατανάλωση'2Χ(28ή54)W.'



Πυθέας'
'
Μια-άσκηση-αρμονίας-επιφανειών-και-όγκων.--
-
Περιγραφή'
Φωτιστικό'με'"καθαρή"'γεωμετρική'γραμμή.''
Λειτουργεί'τόσο'τη'νύκτα''φωτίζοντας,'όσο'και'την'ημέρα,'
οριοθετώντας'με'τη'σιλουέτα'του''διαδρομές'και'πορείες.'
'
Εφαρμογές'
Επιδαπέδιο'φωτιστικό'για'εξωτερικούς'–'υπαίθριους,'
δημόσιους'ή'ιδιωτικούς'χώρους.'
'
Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
•  Κατασκευάζεται''εξ'ολοκλήρου'από'αλουμίνιο.''
•  Η'αντιδιαβρωτική'προστασία'των'επιφανειών'

εξασφαλίζεται'μέσω'ηλεκτροστατικής'βαφής'ή'ανοδίωσης.''
•  Η'στήριξη'στο'έδαφος'γίνεται'με'πάκτωση'της'ειδικά'

διαμορφωμένης'βάσης,'από'μασίφ'αλουμίνιο.'
•  Φέρει'σύστημα'4'λαμπτήρων'Leds'υψηλής'απόδοσης,'

χαμηλής'κατανάλωσης'και'μεγάλης'μακροζωίας.''
•  Η'συνολικής'ισχύς'των'Leds'ανέρχεται'σε'4,8'W,'ενώ'

φέρουν'ενσωματωμένο'φακό'60°.'''
•  Ο'φωτισμός'διαχέεται'με'έμμεσο'τρόπο,'μέσω'ανάκλασης'

από'κεκλιμένο'κάτοπτρο.''
•  Ο'σχεδιασμός'αποβλέπει'σε'ευρεία'φωτιστική'εμβέλεια,'

παράλληλα'με'την'αποφυγή'θαμπώματος'των'ματιών.'
•  '(Υ/Μ/Π):'65'Χ'10'Χ'10'εκ.'ή'ειδικά'ύψη'κατά'παραγγελία.'
•  Βάρος:''''5'kgr.'
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Λέων!
Σχεδιασμός:-EON-
!
Περιγραφή'
Διαχρονικός'σχεδιασμός'σε'μικρό'μέγεθος.''
Παράγει'εστιασμένη'o'ισχυρή'δέσμη'φωτός.''
Φωτίζει'και'αναδεικνύει''λεπτομέρειες'σε'εξωτερικούς'
(αλλά'και'εσωτερικούς)'χώρους.'
Ειδικά'σχεδιασμένο'σκιάδιο,'αποτρέπει'την'απευθείας'
θέαση'της'φωτιστικής'δέσμης'και'το'θάμπωμα'των'
ματιών.!
!
Εφαρμογές'
•  Σε'εξωτερικούς'o'υπαίθριους'χώρους,'προκειμένου'

να'φωτίσει'λεπτομέρειες'προσόψεων'κτιρίων,'
φυτών...''

•  Πακτώνεται'στο'έδαφος,'μέσω'ειδικού'μεταλλικού'
πασσάλου.''

•  Μπορεί'να'χρησιμοποιηθεί'ως'επίτοιχο,'με'χρήση'
πλάκας'ανάρτησης,'σε'συνδυασμό'με'κάτοπτρο'
διάχυσης.''!

Τεχνικά'Χαρακτηριστικά'
•  Κατασκευάζεται'από'μασίφ'αλουμίνιο.'
•  Η'αντιδιαβρωτική'προστασία'επιτυγχάνεται'με'

ανοδίωση'στο'φυσικό'χρώμα'του'αλουμινίου'ή'με'
ηλεκτροστατική'βαφή'σε'διάφορα'χρώματα.'

•  Ιδιαίτερα'στεγανό'(IP65)'και'ανθεκτικό'σε'ακραίες'
καιρικές'συνθήκες.'

•  Περιστρέφεται'κατά'360°'ως'προς'τον'οριζόντιο'και'
120°'ως'προς'τον'κάθετο'άξονα.'

•  Διαθέτει'ενσωματωμένο'μετασχηματιστή''50W'o'
12V.''

•  Δέχεται'λαμπτήρα'12V'o'35W'με'δέσμη''8°'είτε'36°''ή'
Led'υψηλής'απόδοσης'4,8W.'

•  Ύψος:''''''''''20εκ.'(50εκ.'σε'πλήρη'έκταση).'
•  Διάμετρος:'7'εκ.''
•  Βάρος:''''''''1,5'Kg.'
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Δάμων'
Σχεδιασμός:-EON-
-
Περιγραφή'
Φωτιστικό'λιτού'σχεδιασμού'με'καθαρές'ορθογώνιες'γραμμές.''
Εξασφαλίζει'άπλετο'φωτισμό'κυρίως'σε'δημόσιους'χώρους,'δίνοντας'ένα'
ιδιαίτερο'χαρακτήρα'υψηλής''αισθητικής.''
Λειτουργεί'τόσο'ως'φωτιστικό,'όσο'και'ως'γλυπτό'και'παρότι'ανάλαφρο,'
επιβάλλεται'στο'χώρο'όλες'τις'ώρες.!
Εφαρμογές!
Επιδαπέδιο'φωτιστικό'για'εξωτερικούς'–'υπαίθριους'δημόσιους'ή'και'
ιδιωτικούς'χώρους.!
Τεχνικά!Χαρακτηριστικά!
•  Αποτελείται'από'το'φωτιστικό'σώμα,'την'κολόνα'και'τη'βάση'στήριξης'σε'

ενιαίο'και'αρμονικά'σχεδιασμένο'σύνολο.''
•  Το'φωτιστικό'σώμα'κατασκευάζεται'από'αλουμίνιο'και'βάφεται'

ηλεκτροστατικά.''
•  Ο'ανακλαστήρας'και'η'λάμπα'προστατεύονται'από'διπλό'γυαλί'με'

ενσωματωμένο'φίλτρο'αντί'UV'για'ομοιόμορφη'διάχυση'του'φωτός.'
•  Το'φωτιστικό'σώμα'φέρεται'πάνω'σε'στύλο'από'ηλεκτροστατικά'

βαμμένο'αλουμίνιο'τετράγωνης'διατομής'10εκ.,'ο'οποίος'στηρίζεται'σε'
βάση'από'μασίφ'αλουμίνιο.'

•  Η'φωτιστική'πηγή'είναι'δυο'λαμπτήρες'φθορισμού'TCoL'36'o'55W,'
υψηλής'απόδοσης'o'χαμηλής'κατανάλωσης.''

•  Στεγανότητα:'IP'65.'!!!!!
Διαστάσεις!
•  Φωτιστικό'σώμα:'Μ/Π/Υ'110/18/8'εκ.''Βάρος:10Kgr.'
•  Κολόνα:''Μ/Π'10'Χ'10'εκ.''''''''''''''''''''''''''Ύψος:'3μ'έως'4,5μ'
Παραδίδεται'με'βάση'από'μασίφ'αλουμίνιο'καθώς'επίσης'και'4'αγκύρια'
πάκτωσης'.'''''''''
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Κτίριο'Λαδόπουλος'
Πάτρα'

Αρχιτέκτονας-φωτισμού-Dr.-Σπύρος-Κοντόπουλος-'!'
•  Το'παλαιό'εργοστάσιο'της'χαρτοποιίας'

«Λαδόπουλος»,'που'αποτελείται'από'
συγκρότημα'βιομηχανικών'κτιρίων,'
ορίστηκε'ως'ο'κεντρικός'χώρος'των'
εκδηλώσεων'που'πραγματοποιήθηκαν'με'
την'ευκαιρία'του'γεγονότος'«Πάτρα'
πολιτιστική'πρωτεύουσα'της'Ευρώπης,'
2006».'

•  Το'πρωτεύων'βιομηχανικό'κτίριο'
περιελάμβανε'δύο'κύριους'όγκους,'τον'
άλλοτε'δομημένο'λειτουργικό'χώρο,'και'
εκείνον'που'περιείχε'το'μεγάλων'
διαστάσεων'κεντρικό'μηχάνημα'
παραγωγής'χαρτοπολτού.'
Το'μηχάνημα'αυτό,'μετά'την'αποδόμηση'
του'παλαιού'εργοστασίου,'εκτίθεται'πλέον'
μόνο'του,'στο'μέσο'του'προαύλιου'χώρου'
του'συγκροτήματος.'

•  Η'μελέτη'φωτισμού'αποσκοπεί'να'
αναδείξει,'για'πολιτιστικούς'αυτή'τη'φορά'
λόγους,'μέσω'προφανών'ή'υπονοούμενων'
συμβολισμών,'ένα'σημαντικό'μνημείο'που'
ανήκει'στο'κοινωνικό'και'οικονομικό'
παρελθόν'της'πόλης.'

•  Καθώς'το'κεντρικό'αυτό'μηχάνημα'
θεωρήθηκε'ως'το'κυρίαρχο'στοιχείο'του'
εργοστασίου,'αφού'άλλωστε'αποτελούσε'
την'καρδιά'της'παραγωγής,'φωτίστηκε'με'
κόκκινη'χροιά,'πού'επιχειρεί'να'
απεικονίσει'αλληγορικά'την'καρδιά.''
Στο'ενδιάμεσο'διάστημα'μεταξύ'των'δύο'
όγκων'του'μηχανήματος'τοποθετήθηκαν'
φωτιστικά'τα'οποία'προγραμματίστηκαν'
να'παρέχουν'μεταβαλλόμενο'φωτισμό'στο'
ρυθμό'του'καρδιακού'παλμού.'

•  Για'τον'φωτισμό'των'κτιρίων'
χρησιμοποιήθηκαν'φωτιστικά'σώματα,'τα'
οποία'έχουν'τη'δυνατότητα'απόδοσης'
εναλλασσόμενων'χρωμάτων.''
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Μουσείο'Κεραμικού'
(Αθήνα)'

Αρχιτέκτονας-φωτισμού-Dr.-Σπύρος-Κοντόπουλος--

Φωτισμός'Αιθουσών'

!
Φωτισμός''όψης'κτιρίου'o'
δρόμου''
Για'τον'φωτισμό'της'εξωτερικής'όψης'του'
κτιρίου,'αλλά'και'του'πεζόδρομου'επί'της'
οδού'Ερμού,'χρησιμοποιήθηκαν'
φωτιστικά'τύπου'«Ευκλείδης»'τα'οποία'
τοποθετηθήκανε'σε'σειρά'στη'κεντρική'όψη'
του'κτιρίου.'

Το'Μουσείο'αυτό'είναι'το'σημαντικότερο'και'πληρέστερο'μουσείο'της'Ελλάδας,'σε'ότι'αφορά'εκθέματα'ταφικού'χαρακτήρα.'

Τα'εκθέματα'που'βρίσκονται'μέσα'σε'προθήκες,'είναι'κυρίως'αγγεία'και'ταφικά'κτερίσματα'από'την'προϊστορική'έως'και'την'γεωμετρική'
περίοδο'(2.500o700'π.χ.).'Δυσκολίες'προέκυπταν'από'τη'φύση'των'εκθεμάτων'λόγω'των'διαφορετικών'τους'μεγεθών.''
Ο'φωτισμός'των'εκθεμάτων'πραγματοποιήθηκε'επομένως'με'έμμεσο'τρόπο'από'ειδικά'σχεδιασμένα'και'κατασκευασμένα'για'την'περίσταση'
φωτιστικά'σώματα'τύπου'«Θαλής».'Το'εσωτερικό'των'προθηκών'καλύπτεται'με'άπλετο'φως'στην'κατάλληλη'ένταση,'η'οποία'εξισορροπεί'
ιδανικά'το'φυσικό'φως'που'προέρχεται'από'τα'μεγάλα'ανοίγματα,'αποτρέποντας'ανεπιθύμητες'ανακλάσεις'στα'περιμετρικά'κρύσταλλα.'Η'
θέαση'είναι'υποδειγματική''ακόμη'και'από'χαμηλό'ύψος,'όπως'στις'περιπτώσεις'παιδιών'ή'ατόμων'με'ειδικές'ανάγκες.'

Φωτισμός'Προθηκών'
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Στο'κέντρο'της'αίθουσας'του'αιθρίου,'δεσπόζει'
ο'"Μαινόμενος!Ταύρος",'επιτάφιο'μνημείο'του'
Διονυσίου'του'Κολυτέως,'φωτιζόμενο'από'δύο'

φωτιστικά'σώματα'τύπου'«Θαλής»-'

Τα'εκθέματα'συνίστανται'από'επιτύμβια'και'ταφικά'μνημεία,'
Αρχαίας'Ελληνικής'γλυπτικής.'Για'το'γενικό'φωτισμό'των'
αιθουσών'χρησιμοποιήθηκαν'φωτιστικά'σώματα'τύπου'
«Θαλής»--τα'οποία'τοποθετήθηκαν'σε'ειδικά'ανοίγματα'στην'
οροφή.-

Ο'φωτισμός'σχεδιάστηκε'με'
βάση'τις'ανάγκες'και'τις'
ιδιαιτερότητες'των'αιθουσών,'οι'
οποίες'προέκυπταν'από'το'
χαμηλό'ύψος'της'οροφής'σε'
συνδυασμό'με'τα'μεγάλα'
ανοίγματα'φυσικού'φωτός.''



Εξωτερικές'όψεις'
•  Για'τις'όλες'τις'όψεις'του'Μουσείου,'χρησιμοποιήθηκαν'

φωτιστικά'σώματα'λαμπτήρων'LED,'με'τριπλά'κάτοπτρα'με'
δυνατότητα'απόδοσης'χρωμάτων.'Τα'φωτιστικά'αυτά'
προσφέρουν'ομοιόμορφο'και'με'απόλυτη'διάχυση'φως,'παρότι'
τοποθετήθηκαν'πολύ'κοντά'στην'επιφάνεια'των'τοίχων.'

•  Η'παλέτα'των'χρωμάτων'που'επιλέχτηκε'παραπέμπει'
σημειολογικά'τις'αντιλήψεις'των'αρχαίων'Ελλήνων'σχετικά'με'
την'εφαρμογή'έντονων'αποχρώσεων'στα'μνημεία'τους,'ενώ'οι'
χρωματικές'εναλλαγές,'επιλέχτηκαν'με'σκοπό'την'«απεικόνιση»'
της'ροής'του'χρόνου'και'ειδικότερα'την'εναλλαγή'των'εποχών.'

Εσωτερικός'χώρος'
•  Για'το'φωτισμό'της'κεντρικής'αίθουσας,'σχεδιάστηκαν'

και'κατασκευάστηκαν'οκτώ'φωτιστικά'σώματα'τύπου'
«Θαλής»','ειδικά'σχεδιασμένα'για'την'περίσταση,'108'
W.'έκαστο,'διαστάσεων'120Χ60'εκ.'Τα'φωτιστικά'
σώματα'τοποθετήθηκαν'στη'ξύλινη'οροφή'του'
κτιρίου,'η'οποία'βρίσκεται'σε'ύψος'11μ.'και'
χρονολογείται'από'το'1885.'Στηρίχτηκαν'δε'σε'ειδικά'
κατασκευασμένες'βάσεις,'που'επέτρεψαν'τοποθέτηση'
χωρίς'να'θιγεί'στο'ελάχιστο'ο'ξυλότυπος'της'οροφής.''

•  Τα'φωτιστικά'«Θαλής»'φέρουν'εσωτερικά'ειδική'
μεμβράνη'η'οποία''απορροφά'το'εκπεμπόμενο'φως'
και'το'διαχέει'ομοιόμορφα'με'ένταση'200'Lux'σε'όλο'
το'εύρος'της'κεντρικής'αίθουσας'του'μουσείου,'
εμβαδού'3382'τ.μ'Εξωτερικά'φέρουν'διπλό'κρύσταλλο'
με'ενδιάμεση'μεμβράνη'διάχυσης'φωτισμού.''

•  Για'το'φωτισμό'ρωμαϊκού'ψηφιδωτού'122'τ.μ,'
καλυμμένου'από'γυαλί'σε'χαμηλό'ύψος,'
χρησιμοποιήθηκαν'φωτιστικά'σώματα'φθορίου'τύπου''
«Ευκλείδης»'τα'οποία'δεν'είναι'ορατά.'Τα'φωτιστικά'
αυτά,'σε'συνδυασμό'με'ειδικά'κατασκευασμένα'
κάτοπτρα,'προσφέρουν'απόλυτα'ομοιόμορφο'
φωτισμό.'
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Σύστημα'γραφείων'Κυράνης'
Σχεδιασμός:'Αρχιτέκτων'Αντρέας'Κυράνης.'
'
Περιγραφή'
•  Σύστημα'γραφείων,'βοηθητικών'γραφείων,'βιβλιοθηκών'τραπεζιών'συμβουλίων,'recepãon'κλπ.''
•  Αποτελούνται'από'αρθρωτό'σκελετό,'κατασκευασμένο'από'σωλήνες'αλουμινίου,'οι'οποίοι'

συνδέονται'μέσω'ευρηματικά'σχεδιασμένων'κόμβων,'άψογης'αισθητικής'και'φινιρίσματος.''
•  Προκειμένου'να'προσαρμόζεται'αισθητικά'και'λειτουργικά'(σχεδόν)'σε'κάθε'περιβάλλον,'έχει'

δοθεί'σχεδιαστική'έμφαση'σε'θέματα'ευελιξίας'και'αισθητικής.''
•  Το'σύστημα'έχει'δυνατότητες'πολλαπλών'μετασχηματισμών'και'συνδυασμών.''
•  Η'επιφάνεια'εργασίας'μπορεί'να'είναι'από'διάφορα'υλικά'όπως'κρύσταλλο,'ξύλο,'μέταλλο,'

ακρυλικό'κλπ.'''
•  Το'σύστημα'Κυράνης,'είναι''μια'ολοκληρωμένη'πρόταση'και'χαρακτηρίζει'οποιοδήποτε'

επαγγελματικό'ή'οικιακό'χώρο'εργασίας.'''
'

Τεχνικά'δεδομένα''
•  Υλικό:'''Ανοδιωμένο'αλουμίνιο,'στο'φυσικό'του'χρώμα.'
•  Ύψος:'''72εκ,''
•  Πλάτος:'60'o'100εκ,''
•  Μήκος:''80'o'220εκ,'ή'σύμφωνα'με'την'απαίτηση.'
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'

Πολυθρόνα'
Σχεδιασμός:'Αρχιτέκτων'Edward'Tu†le'o'Design-Realizaeon-
'
Υλοποιώντας-ένα-δύσκολο-"project"-βασισμένο-σε-
ένα-ευρηματικό,-πρωτότυπο-και-απαιτητικό-
σχεδιασμό.-
'
Η'απαίτηση'του'σχεδιαστή'αφορούσε'την:'
•  Κατασκευή'ενός'καθίσματος'μεγάλης'

αντοχής'σε'μηχανική'καταπόνηση'
(σύνθλιψη,'κάμψη'και'στρέψη),'παράλληλα'
όμως'με'τη'χρήση'του'ελάχιστου'δυνατού'
υλικού,''που'θα'διασφάλιζε'τη'γενικότερη'
λιτή'αισθητική.''

•  Το'σύνολο,'έπρεπε'να'παρουσιάζει'μέγιστη'
αντοχή'στη'διάβρωση,'αφού'η'χρήση'του'θα'
ήταν'σε'μέρη'κοντά'στη'θάλασσα.''
'

Για'να'εκπληρωθούν'οι'ανωτέρω'απαιτήσεις:'
•  Επιλέχτηκε'ως'υλικό'μασίφ'αλουμίνιο'

υψηλών'προδιαγραφών.'
•  Ο'σκελετός'αποτελείται'από'τεμάχια,'άψογα'

κατεργασμένου'αλουμινίου,'τα'οποία'
συνδέονται'στα'κατάλληλα'σημεία'με'
ατσάλινες'βίδες.'

•  Η'αντιδιαβρωτική'προστασία'επιτυγχάνεται'
μέσω'της'ανοδίωσης'όλων'των'
αλουμινένιων'μερών.'

'
Πλεονεκτήματα'
•  Η'αρθρωτή'κατασκευή'και'η'απουσία'

οιασδήποτε'συγκόλλησης,'παρέχει'τη'
δυνατότητα'εύκολης'επιτόπου'επισκευής,'
εάν'και'εφόσον'απαιτηθεί.'

•  Μικρό'βάρος.'
'
Τεχνικά'δεδομένα''
Υλικό:'Κατεργασμένο'ανοδιωμένο'αλουμίνιο,'
στο'φυσικό'του'χρώμα.'
Διαστάσεις:''Υ:'83cm,'Μ:'60cm,'Β:'71cm.'
Βάρος:'''''''''''6,7'Kg.'

'
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Ομοαξονική'σκάλα.'
Σχεδιασμός:-Αρχιτέκτων-Αντρέας-Κυράνης-
'

Περιγραφή'
•  Σκάλα'η'οποία'αποτελείται'από'ομοιόμορφες'βαθμίδες'

(σκαλιά)'ειδικού'σχεδιασμού.''
•  Κάθε'σκαλί'αποτελείται'από'φορέα'αλουμινίου'επί'του'

οποίου'εδράζεται'η'επιφάνεια'(το'πάτημα)'του'σκαλιού.''
•  Τα'σκαλιά'συναρμολογούνται'επάλληλα,'αποτελώντας'ένα'

ενιαίο'και'στιβαρό'σύνολο'υψηλής'λειτουργικότητας'και'
αισθητικής.'

'
Σχεδιασμός'
•  Ο'σχεδιασμός'βασίζεται'σε'αρθρωτή'λογική.'
•  Υψηλή'αντοχή'επικεντρωμένη'στον'κορμό.'
•  Κάθε'σκαλί'είναι'ταυτόχρονα'και'στατικός'φορέας'της'

σκάλας.'
•  Κάθε'σκαλί'μπορεί'να'στραφεί'γύρω'από'τον'άξονά'του'

(ομοαξονική'τοποθέτηση).'
•  Εμφανής,'βιομηχανική'αισθητική.'
''
Πλεονεκτήματα''
•  Παραμετρικός'«modular»'σχεδιασμός,'ο'οποίος'επιτρέπει''

την'προσαρμογή,'με'απόλυτη'ακρίβεια,'στις'ειδικές'
διαστασιολογικές'απαιτήσεις,'οποιασδήποτε'ειδικής'
περίπτωσης.'

•  Μικρός'χώρος'τοποθέτησης.''
•  Δυνατότητα'στήριξης'χωρίς'να'απαιτείται'στατική'

υποβοήθηση'της'κουπαστής.''
•  Η'σκάλα'αποτελείται'από'συγκροτήματα'τα'οποία'μπορούν'

να'μεταφερθούν'και'να'μονταριστούν'στο'χώρο'πολύ'
εύκολα.''

•  Παρά'τη'«μασίφ»'κατασκευή,'η'σκάλα,'λόγω'της''χρήσης'
αλουμινίου,'έχει'μικρό'βάρος'και'εξαιρετική'αντοχή.''

•  Δυνατότητα'εύκολης'αλλαγής'της'φοράς'της'σκάλας'από'
δεξιόστροφη'σε'αριστερόστροφη'και'αντίστροφα.''

•  Δυνατότητα'επιλογής'του'υλικού'του'πατήματος'(ξύλο,'
πλαστικό,'γυαλί,'μέταλλο'κλπ).'
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Σκάλα'με'τροχιά'βασισμένη'στην'ακολουθία'Fibonacci,'(Χρυσός'Λόγος'Φ)' ''
Σχεδιασμός'ΕΟΝ!

''

Περιγραφή''
•'Σκάλα'η'οποία'έχει'σχεδιαστεί'με'βάση'την'ακολουθία''
'''Fibonacci.''
•'Αποτελείται'από'ομοιόμορφες'βαθμίδες'ειδικού''
'''σχεδιασμού.''
•'Κάθε'σκαλί'αποτελείται'από'φορέα'επί'του'οποίου''
'''εδράζεται'η'επιφάνεια'(το'πάτημα)'του'σκαλιού.'
'
Σχεδιασμός''
•'Ο'σχεδιασμός'με'βάση'την'ακολουθία'Fibonacci,''
'''προσδίδει'στη'σκάλα'απαράμιλλη'αισθητική'αρμονία,''
'''ταυτόχρονα'με'την'επιβλητική'παρουσία'της''
'''κατασκευής'στο'χώρο.''
•'Κάθε'επιμέρους'στοιχείο'(φορέας'o'πάτημα)'έχει'δύο''
'''άξονες,'σε'συγκεκριμένη'μεταξύ'τους'απόσταση.'
'''Ο'πρώτος'άξονας'τοποθετείται'στον'δεύτερο'άξονα''
'''του'προηγούμενο'σκαλιού'ενώ'ο'δεύτερος'στον''
'''επόμενο,'κ.ό.κ.''
•'Αποτέλεσμα'αυτής'της'σύνδεσης'είναι'η'σκάλα'να''
'''μπορεί'να'παρακολουθήσει'την'οποιαδήποτε'τροχιά''
'''(για'παράδειγμα'το'αποτύπωμα'της'ακολουθίας''
'''Fibonacci).'''
'
Πλεονεκτήματα''
•'Ο'σχεδιασμός'της'σκάλας'είναι'παραμετρικός'με''
'''αποτέλεσμα'η'τροχιά'της'σκάλας'να'ακολουθεί''
'''πάντα'την'τροχιά'(που'έχουμε'σχεδιάσει'στο''
'''επίπεδο'του'δαπέδου).''
•'Η'διαδρομή'είναι'μεγάλη'και'το'ρίχτι'μικρό'με'μεγάλο''
'''πάτημα,'με'αποτέλεσμα'η'σκάλα'να'είναι'ξεκούραστη.''
•'Η'στήριξη'που'απαιτείται,'γίνεται'μόνο'στη'βάση'και''
'''την'κορυφή'της'σκάλας.''
•'Άρτιο'αισθητικά'αποτέλεσμα'ακόμα'και'για'σκάλες''
'''μικρού'σχετικού'ύψους'(η'συγκεκριμένη'εφαρμογή'έχει'
'''τελικό'ύψος'2,9μ).'
•'Η'απεξάρτηση'του'φέροντος'οργανισμού'από'την''
'''εξωτερική'επιδερμίδα'της'σκάλας,'προσφέρει'την''
'''δυνατότητα'εξωτερικής'επικάλυψής'της'από''
'''οποιαδήποτε'υλικά.'
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