Pressinformation från Living Design:
Legendarisk drömsömn i heta Berlin
I november 2009 vann Living Design en arkitekttävling och fick uppdraget att designa hotellrummen för Adlon Kempinski i Berlin. Nu står modellrummen färdiginstallerade i det gamla anrika och legendariska Adlon
Kempinski. Designern bakom ”Bedroom Stories” är Tarek Hegazy, VD för
Living Design. Nu har det Stockholmbaserade interiördesign företaget
tack vare uppdraget för Kempinski även fått chansen att vara med
bland finalisterna vid European Design Award 2010.
”I stället för ett konventionellt hotellrum ville vi skapa en varm och harmonisk anda så att gäster kan känna sig lite mer som ”hemma” när
de besöker Berlin vid affärs- eller nöjesresor. Vi har skapat ett helt nytt
koncept ”Bedroom stories” där vi suddar ut gränserna mellan bostad
och hotell”, berättar Tarek Hegazy.
Adlon Kempinski är ett 5-stjärnigt hotell som ligger i hjärtat av Berlin.
Hotellet stod klart 1907 men efter krigsslutet 1945 brann hotellet ned och
förstördes och stod klart först 1997 igen. Nu är tiden inne att åter renovera och förnya det fina hotellet.
”Det är en stor ära att få arbeta med interiör och design i ett av Tysklands
absoluta stjärnhotell som Adlon. Vi har på ett listigt sätt lyckats blanda
samman klassisk och modern stil som lovar legendarisk drömsömn. Efter
en hektisk dag i Berlin vill vi att besökande hotellgäster ska kunna få luta
sig tillbaka i en fantastisk säng framför en ”flammande” brasa och känna
sig som hemma i en ombonad och varm miljö”, förklarar Tarek Hegazy.

För ytterligare information varmt välkomna att konakta:
Presschef, Mikaela Lassarp, 0733-211411, mikaela@livingdesign.com
VD, Tarek Hegazy, 0735-033399, tarek@livingdesign.com

Living Design är ett svenskt interiör- & designföretag med ett enastående gott rykte
i Europa. Sedan grundandet 1984 har vi filat på vårt erbjudande och kontinuerligt
utökat vår kompetens genom att koppla internationella designtalanger till Living
Design. Våra kunder, som främst återfinns inom hotell och turismsegmentet både lokalt
och internationellt, är mycket kvalitetsmedvetna och ställer höga krav. Vi har utvecklats till ett lyhört och serviceorienterat företag som noga känner in våra kunders behov
och drömmar. Vår absolut främsta drivkraft är att skapa designupplevelser som lockar
våra kunders besökare och gäster.
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