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I N T E R I O R S

Αποικιακό 
 ύφος

Zambri 
café bar - 
restaurant 
στην Κηφισιά

Το Zambri, που στη γλώσσα των Maori σημαίνει 
”αποικία”, είναι ένα εξωτικό all day café bar - 
restaurant, με έντονο αποικιακό χαρακτήρα 
και ιδιαίτερο design. 
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Το παλιό αρχοντικό της Κηφισιάς, που έχει 
στεγάσει θρυλικά μαγαζιά, όπως το Beau Brummel 
και το Chateau, μετατρέπεται σε μια εξοχική κατοικία 
με αποικιακό ύφος, που μεταφέρει τον επισκέπτη 
σε μέρη εξωτικά.

Το κτίριο διαθέτει μία πολύ μεγάλη αυλή, 
η οποία γεμίζει με πληθώρα φυτών που κάνουν 
το περιβάλλον φιλόξενο και εξωτικό, με ζαρντινιέρες 
με κάκτους και εντυπωσιακούς κρεμαστούς κήπους 
από την οροφή του κτιρίου. 
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Μετά την ξύλινη είσοδο, δεσπόζει στο χώρο 
ο πανύψηλος παλιός φοίνικας που υπήρχε χρόνια 
στο σημείο αυτό και η πέργκολα με τους ιδιαίτερους 
ξύλινους πολυελαίους. Ξεχωρίζουν τα ψηλά εξωτικά 
σκίαστρα με φωτισμό, που μοιάζουν με δάσος και 
παραπέμπουν στα δένδρα Baobab και οι γιγαντιαίες 
ψάθινες κρεμαστές καμπάνες στην περιοχή του bar. 

Τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, 
κυριαρχούν στο κτίριο η πέτρα και το ξύλο, 
τα φυτά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός. 
Στο χωλ εντυπωσιάζει το βοτσαλωτό δάπεδο, 
τα ξύλινα πάνελς με τα ανατολίτικα μοτίβα και 
η ιδιαίτερη οροφή με τις ξύλινες τραβέρσες 
και τους δύο πίνακες με τα πορτραίτα. 
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Στο εσωτερικό, το δάπεδο καλύπτεται με βίντατζ 
πλακάκια σε γήινες αποχρώσεις, που δένουν 
αρμονικά με τους πέτρινους τοίχους και τους 
φυσικούς κορμούς καρυδιάς, οι οποίοι επενδύουν 
σημειακά τις κολώνες του κτιρίου και λειτουργούν 
ταυτόχρονα και ως στοιχεία φωτισμού. 

Κεντρικά, διαμορφώνεται ένας κήπος, ο οποίος 
πλαισιώνεται περιμετρικά από μεγάλους καναπέδες, 
ενώ πάνω του, αναρτημένα από την οροφή του 
αιθρίου, αιωρούνται πολυάριθμα μικρά γυάλινα 
φωτιστικά. 
Τέλος, οι κολώνες του αιθρίου επενδύονται 
με χειροποίητες ταπετσαρίες  με μοτίβα εξωτικών 
φυτών και πουλιών. 


