ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑRTE ΜΙΑΜΙ

Δεκαέξι ΠΟΛΥΤΕΛΕΊΣ κατοικίες με θέα στον ωκεανό και την υπογραφή του high-end αρχιτεκτονικού
γραφείου CITTERIO-VIEL. από την ΕΛΕΑΝΑ ΚΥΡΚΙΛΗ
«ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΌΣ ΜΑΣ ΠΕΛΆΤΗΣ είναι ο
πλανήτης Γη, για τώρα…». Αυτό είναι η βασική
αρχή του πολυβραβευμένου αρχιτεκτονικού
γραφείου, που διακρίνεται για την ολιστική
προσέγγιση των έργων του, δίνοντας πάντα

ιδιαίτερη έμφαση στην αρμονία του κτιρίου με
τον περιβάλλοντα χώρο. Περίτρανη απόδειξη
αυτής της προσέγγισης είναι το Arte, ένα
εντυπωσιακό κτίριο 11 ορόφων στη συμβολή
της Collins Avenue και του Atlantic way, στην
παραλία του Μαϊάμι.
16 πολυτελείς κατοικίες εκτείνονται σε
9.800 τ.μ., ενώ άλλα 4.475 τ.μ. είναι αφιερωμένα στις συμπληρωματικές παροχές των
ιδιοκτητών/ ενοικιαστών όπως γυμναστήριο,
spa, γήπεδο τένις και club house. Το πιο εμβληματικό χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι
οι προτεταμένες οριζόντιες βεράντες με την
πανοραμική ανεμπόδιστη θέα στον ωκεανό,
που δημιουργούν ιδανικούς ανοικτούς χώρους επεκτείνοντας το πανέμορφο εσωτερικό
design και εξωτερικά.
Με ιδιαίτερη προσοχή στην αρμονική συνύπαρξη του αστικού περιβάλλοντος και της
χαλαρής ατμόσφαιρας της παραλίας, το Αrte
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EΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ ΌΠΩΣ ΑΣΒΕΣΤΌΛΙΘΟΣ,
ΧΆΛΚΙΝΑ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΕΣ
ΓΥΆΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ ΣΦΡΑΓΊΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΤΉΔΕΥΤΗ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ.
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ΤΟ ARTE MIAMI ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΊ ΤΌΣΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΉ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΖΩΉ ΤΩΝ ΚΑΤΟΊΚΩΝ ΤΟΥ.

16 ΠΟΛΥΤΕΛΕΊΣ ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΕΚΤΕΊΝΟΝΤΑΙ
ΣΕ 9.800 Τ.Μ., ΕΝΏ ΆΛΛΑ 4.475 Τ.Μ. ΕΊΝΑΙ
ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ
ΠΑΡΟΧΈΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ/ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΏΝ.

έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί εξίσου την
προσωπική απομόνωση και την εξωστρεφή
κοινωνική ζωή των κατοίκων του. Εξαιρετικής
ποιότητας υλικά όπως ασβεστόλιθος, χάλκινα
φινιρίσματα και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες
σφραγίζουν την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια του
συγκροτήματος. «Το κάθε κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος είναι συνδεδεμένα. Σε όλα τα
αρχιτεκτονικά έργα μας προσπαθούμε να το
σεβαστούμε και να εξασφαλίσουμε τον ιδανικό
συνδυασμό, αλλά σπάνια το έχουμε επιτύχει
στην έκταση του Arte», δηλώνει ο Antonio
Citterio – αναμφισβήτητος εμπνευστής και
δημιουργός του art of living.
citterio-viel.com
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