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Βιομηχανική
	 οικειότητα

Burger Joint 
στο Ψυχικό

I N T E R I O R S

Αρχιτεκτονική μέλετη - Κατασκευή 
SUCH (Strigaris Urban 
Construction Heritage)

Κείμενο Νίκη Κογκέλλη
Φωτογράφηση George Fakaros
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Με κεντρικό σχεδιαστικό άξονα τη δημιουργία 
ενός ζεστού και φιλόξενου χώρου εστίασης σε 
συνδυασμό με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις 
και στο πνεύμα της επωνυμίας - (η λέξη Joint 
σημαίνει “στέκι”), ο σχεδιασμός κινήθηκε 
στο πλαίσιο του industrial design. 

Ο γενικός στόχος της μελέτης ήταν, με τη χρήση 
κάποιων εκ πρώτης όψεως “σκληρών” και 
“ψυχρών” υλικών και τη σύνθεσή τους με υλικά 
όπως το δέρμα, το ξύλο, το τούβλο, να μείνει 
στα πλαίσια του βιομηχανικού σχεδιασμού 
δημιουργώντας παράλληλα ένα χώρο οικείο και 
γνώριμο, που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες 
τόσο του εστιατορίου όσο και του bar.

Τα υπάρχοντα υποστυλώματα 
μετατράπηκαν σε δυναμικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία μέσα 
στο χώρο, το ταβάνι 
αποκαλύφθηκε με σκοπό να 
αναδειχθεί το γυμνό μπετόν 
που προϋπήρχε, οι τοίχοι 
επικαλύφθηκαν με τούβλο. 
Το μέταλλο και το οπλισμένο 
αδιαφανές τζάμι δημιουργούν 
την πλάτη του bar, καθώς και 
το ημιδιαφανές διαχωριστικό 
με την κουζίνα. 
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Το bar, ιδιαίτερο 
ογκοπλαστικά και 
στη λογική του χυτού 
μπετόν, αποτελεί μοναδικό 
στοιχείο στο χώρο 
εγκαινιάζοντας έτσι και 
τη νέα ενότητα του 
μαγαζιού, αυτή των 
cocktails. 
Το δάπεδο επενδύεται 
με τσιμεντοκονία και 
το υπάρχον κομμάτι ξύλινου 
δαπέδου παλαιώνεται 
με ειδική επεξεργασία.

Τα τραπέζια, καθώς 
και το πάσο από
μέταλλο και ξύλο από 
επαναχρησιμοποιημένα 
υλικά σχεδιάστηκαν και 
κατασκευάστηκαν ειδικά 
για τις ανάγκες του μαγαζιού. 
Ο μεγάλος δερμάτινος 
καναπές, σήμα κατατεθέν 
των κλασικών diners 
στην Αμερική, συμπληρώνει 
την εμπειρία του χώρου 
και τονίζει το χαρακτήρα 
του Burger Joint. 

Εταιρίες που συμμετείχαν 

στο έργο και διαφημίζονται 

στο τεύχος αυτό: 

ΔΑΠΕΔΟΤΕΧΝΙΚΗ - 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ:

Πατητή τσιμεντοκονία, 
εμφανή μπετά, γυψοσανίδες, 
επενδύσεις τοίχων, 
επεξεργασία δαπέδων 
(παλαίωση)
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