Pressinformation från Living Design:
Värme, Lyx & Harmoni präglar unikt Alp Hotel
Återigen har det Stockholms baserade företaget Living Design lyckats vinna
ett åtråvärt uppdrag denna gång i den legendariska alporten Davos. Hotellet, som är ett Inter Continental, ligger vackert beläget i de Schweiziska
alperna och tillåter nu Living Design att ytterligare befästa sin ställning i den
internationella inrednings branschen.
Detta 5- stjärniga Hotell med dess unika uppsyn syftar till att bli ett modernt
landmärke och ligger utmärkt beläget i det magnifika alplandskapet. Byggnaden som för betraktarens tankar till ett UFO men dess mjuka böljande
former består utav uppemot 5 olika restauranger däribland en Sky Bar och
ett SPA på 1,300 m ² samt de 216 exklusiva rummen och 38 privata bostäder
som alla erbjuds en enastående utsikt över såväl skidbackarna så som den
vackra sjön.
Living Designs VD & Chefsarkitekt Tarek Hegazy vill med sitt internationella
team skapa en känsla av de genuina Schweiziska värderingarna där samspelet mellan natur och människa stor i fokus. ”vi vill ge besökarna en känsla av den harmoni som naturen runtom ger och att detta ska återspegla
atmosfären i hotellets alla utrymmen” För att återskapa denna känsla Tarek
Hegazy talar om har stor viktigt lagts på materialvalen, som genomgående
består utav naturliga råvaror så som kalksten i olika former och skepnader,
samt vackert åldrat trä. Även den öppna elden har fått en central punkt,
allt för att ytterligare skapa en oas som möter den högsta europeiska standarden.
“Davos har genom åren etablerat sig som en prestigefyllt mötes och konferens ort, men vi vill här lyfta fram att gästerna oavsett syftet med vistelsen
ska kunna finna ro och slappna av, kanske med en varmchoklad framför
brasan, i hotellets SPA, eller bara beundra utsikten. Helt enkelt finna en tillflyktsort från ett hektiskt liv och förenas med värme lyx och harmoni.” Förklarar
Tarek Hegazy

För ytterligare information varmt välkomna att konakta:
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
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