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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
L+DG – Thomas Gravanis Lighting Architects - Έργο στο Dubai
Η νέα “συνοικία” Dubai Trade Center District, αναπτύσσεται σε µια νέα περιοχή συνολικής έκτασης
100 στρεµµάτων στο µικρό εµιράτο που συνεχίζει να εντυπωσιάζει.
Το µελετητικό γραφείο L+DG - Thomas Gravanis Associates Lighting Architects, συµµετέχει
σ’ αυτό έχοντας αναλάβει το σύνολο της µελέτης φωτισµού για την ανάδειξη της περιοχής στο
νυχτερινό τοπίο. Η συνολική οικοδοµήσιµη επιφάνεια 1,500,000 m2, που ήδη βρίσκεται σε
προχωρηµένο στάδιο σκυροδέτησης, είναι ένα σύµπλεγµα κτιρίων γραφείων, εµπορικών χώρων και
καταστηµάτων, χώρων εκθέσεων και εκδηλώσεων. Επιπλέον σ’ αυτήν τη νέα περιοχή, η οποία
βρίσκεται ανάµεσα στο Financial Center και στο Exhibition Center, θα υπάρχουν ένα ξενοδοχείο της
αλυσίδας IBIS, ένα της SAS Radisson και ένα ξενοδοχείο επτά αστέρων της αλυσίδας Aman resorts,
που αναµένονται να ανοίξουν το 2010, καθώς και κτίρια διαµερισµάτων που εξυπηρετούνται από τα
ξενοδοχεία. Στο έργο αυτό συνεργάζονται κορυφαίες αγγλικές εταιρίες από το χώρο των κατασκευών
όπως το αρχιτεκτονικό γραφείο του Sir Michael Hopkins, για το συντονισµό του έργου η MACE και η
WSP στο κοµµάτι των ηλεκτροµηχανολογικών µελετών.
Για την L+DG - Thomas Gravanis Associates, το έργο αυτό αποτελεί επιβεβαίωση της δυναµικής
και της ποιότητας που προσφέρει. ∆ύο κτίρια γραφείων στην Λεµεσό και µια κατοικία στη Λευκωσία,
περιλαµβάνονται ακόµη στα έργα που αυτή τη στιγµή υλοποιούνται από την L+DG στο εξωτερικό,
ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο κτίριο γραφείων και το show room της BMW στο Abu Dhabi.
Εντός του 2009 δύο ακόµη ξενοδοχειακές µονάδες ολοκληρώνονται (στην Θεσσαλονίκη και στην
Πελοπόννησο). Αξίζει να αναφέρουµε ότι άλλα τρία ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα καθώς
και η ανακαίνιση του Village Shopping & More στου Ρέντη, η ανακαίνιση των καµπανών και της πλάζ
του Αστέρα Βουλιαγµένης και η µελέτη του νέου Notos Com στη Θεσσαλονίκη είναι ένα µικρό δείγµα
δουλειάς του γραφείου στην Ελλάδα για τη χρονιά που τελειώνει.
Η L+DG Lighting Architects βασισµένη στη µακροχρόνια εµπειρία του Θωµά Μ. Γραβάνη στο
φωτισµό, αποτελεί ένα καταξιωµένο γραφείο στο χώρο και αναλαµβάνει µελέτες κτιρίων γραφείων,
ξενοδοχείων και resorts, χώρων ψυχαγωγίας καθώς και κατοικίες. Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρώσει ένα
µεγάλο αριθµό έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, απασχολεί δε µια οµάδα
εξειδικευµένων αρχιτεκτόνων, µηχανικών και designers.

Για πληροφορίες σχετικά µε το γραφείο Thomas Gravanis Lighting Architects, παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Κα Σεβαστού
στο: angie@lightingdg.com ή στο +302107254896 ή επισκεφθείτε το www.lightingdg.com

