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Ταυτότητα έργου
Αρχιτεκτονική μελέτη:

Θανάσης Ραγκούσης,

Στέλιος Ραγκούσης & Τζένη Μιχαλοπούλου

Οργάνωση & Marketing: Μαρία Ραγκούση

Κατασκευή: Peri-Ergon Architect & Construction

Φωτογράφιση: Vangelis Paterakis

Η υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής κατοικία,
βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και είναι
πλήρως εναρμονισμένη με την απλότητα του κυκλαδίτικου τοπίου και τη μοναδικότητα της
Πάρου, με πανοραμική θέα στην Αντίπαρο και τα
πολύχρωμα ηλιοβασιλέματα.
Η Apianes βίλα έκτασης 200 m2 είναι χτισμένη
σε δύο επίπεδα και προσφέρει απομόνωση και
ανεξαρτησία. Η μοντέρνα κατασκευή, με υπερσύγχρονες μονάδες κλιματισμού και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας, είναι ένας εξαιρετικός
συνδυασμός παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και σύγχρονης αισθητικής.
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Στο επάνω επίπεδο, βρίσκονται οι δυο κρεβατοκάμαρες με μπάνια ensuite, που διακρίνονται για τις καθαρές, λιτές γραμμές και
τα μοντέρνα υλικά, ενώ οι επιλογές των χρωμάτων διαχέουν μοναδικά το φως, δημιουργώντας ένα μοναδικό αίσθημα χαλάρωσης. Δωμάτια και χώροι παντρεύουν το απλό με το πολυτελές και
δίνουν ένα αποτέλεσμα διακριτικής ομορφιάς.
Στο κάτω επίπεδο βρίσκονται ακόμα δυο υπνοδωμάτια με μπάνια
ensuite, όλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με την παραμικρή
λεπτομέρεια.
Ο συνδυασμός των χρωμάτων και των υλικών στην open space
μοντέρνα κουζίνα ξεχωρίζουν, ενώ τα μεγάλης διάστασης πλακάκια σε γκρι απόχρωση, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους

εξωτερικούς χώρους, δίνουν την αίσθηση της συνέχειας. Οι εξωτερικοί χώροι, αποτελούνται από πολλά επίπεδα, ενώ τα καθιστικά και οι τραπεζαρίες τόσο στον επάνω χώρο, όσο και γύρω
από την πισίνα, δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για αναψυχή
και ηλιοθεραπεία.
Καθώς η αρχιτεκτονική μεταβάλλεται συνεχώς, η Peri-Ergon επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία σύγχρονου σχεδιασμού και παράδοσης, υιοθετώντας λιτές, αλλά επιβλητικές γραμμές, παίζοντας ταυτόχρονα με το φως, το οποίο αποτελεί και το σήμα κατατεθέν της. Για την εταιρία, κάθε νέα τάση αποτελεί πρόκληση
και πηγή έμπνευσης για δημιουργία και η βίλα Apianes έρχεται
για ακόμα μία φορά να το επιβεβαιώσει.
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Project details
Architectural design:

Thanasis Ragkousis,

Stelios Ragkousis & Jenny Michalopoulou
Marketing& organization: Maria Ragkousi

Construction: Peri-Ergon Architect & Construction

Photos: Vangelis Paterakis

The Apianes villa of high architectural aesthetics
is located on the south part of the island, fully harmonized with the simplicity of the Cycladic landscape and the singularity of Paros, overlooking
Antiparos and the colorful sunsets.
This exquisite lodge covering an area of 200 m2,
built on two levels, is one of the most exclusive
villas on the island, offering isolation and independence. The architecture of the property is an
amazing combination of traditional Cycladic architecture and contemporary aesthetics.
On the upper level, there are two stylish bed-
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rooms with ensuite bathrooms, as well as downstairs, that combine luxury and comfort. Carefully decorated spaces featuring fine
modern furniture and offering a luxury design with attention to the
smallest detail. Fresh and pleasant places, with color options,
uniquely diffusing the light, guarantee a relaxing accommodation.
The combination of colors and materials in the open space modern kitchen stand out while the large gray tiles, both indoors and
outdoors, give the feeling of continuity.
The exterior setting of Villa Apianes is shaped in different levels
creating more spaces, with both shaded living and dining rooms,
upstairs and around the pool, thus making a perfect environment
for leisure and sunbathing.
As the architecture is constantly changing, Peri-Ergon company
achieves a mindful fusion of architectural ingenuity, using local
materials and building techniques, combined with high-end, luxurious signature features, while playing with light, which is the
trademark of the firm, for an authentic living experience.
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Προμηθευτές που διαφημίστηκαν
Ξύλα, πέργκολες: ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ

Χρώματα, βαφές: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ
Γυψοσανίδες, ψευδοροφές: Κ. ΖΙΑΚΑ

Κουφώματα, εσωτερικές πόρτες, ντουλάπες, κουζίνα: FENBAU

Καναπές: MILANO DE

Έπιπλα εξωτερικού χώρου: KOURTIS CONTRACT

Έπιπλα εσωτερικού χώρου, κρεβάτια: HOME & HOTEL DECO

Είδη υγιεινής: ΥΔΡΩ ΙΚΕ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ
Ηλεκτρολογικό υλικό, πίνακες: SMK GROUP
Πλακάκια: ΝΕΟΔΟΜΙΚΗ

Υλικά: ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε.

Συστήματα κλιματισμού, αερισμού: ΒΩΒΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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