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H θεματική του διαμερίσματος στον πύργο 
CEG Schwarzwald του προαστίου Putuo, 
εστιάζει σε όλο το τονικό φάσμα του γκρι, 
τιμώντας την ονομασία του.

The central theme of the apartment located 
in the CEG Schwarzwald tower in Putuo 
District, focuses on a full range of grey 
nuances, true to its name.
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Η σύνθεση πολυτελών υλικών, πλούσιων 
υφών και αντιθετικών επιφανειών, δημιουργεί 
ένα "καταφύγιο" ήρεμης κομψότητας, με 
εκπληκτική θέα στην κορυφογραμμή της 
κινέζικης μεγαλούπολης. 
Η είσοδος οδηγεί στον ενιαίο κοινόχρηστο 
χώρο, με καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα, 
η οποία καταλαμβάνει το μήκος της βορινής 
του πλευράς, πίσω από γυάλινα πετάσματα 
ώστε να μην εμποδίζει τη θέα. Εδώ, οι 
κυρίαρχες γκρίζες αποχρώσεις διανθίζονται 
από πινελιές χρώματος στα έργα τέχνης που 
κοσμούν κομβικά σημεία, όπως το ημιδιάφανο 
πέτασμα μεταξύ εισόδου και τραπεζαρίας.

The synthesis of luxurious materials, rich 
textures and high-contrast surfaces creates 
a "sanctuary" of quiet elegance, with 
breath-taking views towards the Chinese 
megapolis’ skyline.
The entrance leads to the unified communal 
space, with sitting and dining areas and 
a kitchen that comprises the length of its 
northern end, behind glass panels so as 
not to obstruct the view. 
Here, predominant greys are interspersed with 
brushes of colour on the art pieces adorning 
focal points, such as the semi-transparent 
panel between entrance and dining area.



264 265

Η λευκή ψευδοροφή, από πηχάκια αλουμινίου 
με κρυφό φωτισμό, υπογραμμίζει τη συνοχή 
των επί μέρους χώρων του κοινόχρηστου, 
που πλαισιώνονται από έναν γκρίζο τοίχο, 
μήκους 20m, με εναλλαγή αδρών γύψινων 
και λείας επιφάνειας. 
Μια σχεδόν διάφανη, γυάλινη ραφιέρα 
διαχωρίζει ανεπαίσθητα την τραπεζαρία 
από το καθιστικό, όπου πλούσια υφάσματα 
αντικατοπτρίζονται στις επιφάνειες 
από καθρέπτη των επίπλων, δίνοντας 
μια νότα πολυτέλειας. 

A white aluminium slat ceiling with hidden 
lighting underlines the spatial coherence 
of the communal areas, flanked by a 20m 
long grey wall in a variation of textured plaster 
and paint surfaces. 
Nearly invisible, a glass shelve separates 
the dining from the sitting area, where rich 
fabrics reflect on the mirror-glass surfaces 
of the furniture, adding a touch of luxury. 
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Το ξύλινο παρκέ, με διάταξη ψαροκόκαλου 
σε σκούρο γκρι, λειτουργεί ως φόντο της 
θεματικής, συνεισφέροντας στην ομαλή 
μετάβαση από τους κοινόχρηστους 
στους ιδιωτικούς χώρους. 

Στη νότια άκρη του καθιστικού βρίσκεται ένα 
μερικώς κλειστό γραφείο με καθιστική γωνιά, 
με μόνο διαχωρισμό το γωνιακό πέτασμα από 
κινέζικο μάρμαρο και γυαλί ως την οροφή, 
χάριν οπτικής συνέχειας.

Dark grey herringbone-patterned parquet 
flooring lays the foundation for the apartment’s 
theme and contributes to the smooth transition 
from communal to private areas.

On the southern side of the sitting area there 
is a small, half-open workspace with a sofa 
corner, separated by a corner partition in 
Chinese marble and ceiling-high glass, 
for visual continuity.  
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H ίδια χρωματική παλέτα ακολουθείται 
και στους ιδιωτικούς χώρους -το master 
και ένα ακόμη en-suite υπνοδωμάτιο- που 
τοποθετούνται αντιδιαμετρικά στο διαμέρισμα, 
καταλαμβάνοντας τα δύο -εγγύτερα στους 
ημιυπαίθριους- άκρα του. 
Η είσοδος της master σουίτας βρίσκεται 
ανάμεσα στην κουζίνα και την τραπεζαρία, 
οδηγώντας αρχικά στο λουτρό και τον 
απέναντι χώρο ένδυσης, για να καταλήξει 
στο ευρύχωρο υπνοδωμάτιο. 

The same colour palette is followed in the 
private areas; the master and an en-suite 
bedroom are on either side of the apartment, 
occupying the ends adjacent to the balconies. 
Between the kitchen and dining area, the master 
suite entrance leads past the bathroom and 
opposing walk-in wardrobe to the spacious 
bedroom. 
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Η χρήση κρυφού γραμμικού φωτισμού 
υιοθετείται και στα δύο υπνοδωμάτια, 
πλαισιώνοντας τα κεφαλάρια των κρεβατιών 
σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές.
Διακοσμητικά σε γήινους και χρυσούς τόνους, 
μαρμάρινες και ξύλινες επιφάνειες, καθώς και 
φωτιστικά σώματα, ευδιάκριτα τοποθετημένα 
πίσω από τα γυάλινα διαχωριστικά, 
ολοκληρώνουν με λεπτότητα τον σχεδιασμό, 
προσφέροντας πολυεπίπεδες χωρικές 
προοπτικές.  

Hidden strip lighting is used in both 
bedrooms, framing the beds in specially 
formed recesses. 
Earth and gold-toned accessories, marble 
and wooden surfaces as well as lamps, 
legibly positioned behind glass partitions, 
delicately complete the design, providing 
layered spatial perspectives. 


