Pressinformation från Living Design:
“Le SPA” of the SPA

Idag dras ridån upp för Europas nya och heta destinations-SPA, Le
SPA. Destinationen är Genève, Schweiz. Bakom designen och interiören står Stockholmsföretaget, Living Design med chefsarkitekten och VD’n Tarek Hegazy. Living Design har tidigare designat och
varit med om stora moderniseringar av hela hotellet, Grand Hotel
Kempinski i Geneve. Nu har Living Design från Stockholm fått glädjen att utforma och designa, Le SPA. Le SPA är ett riktigt lyx-SPA som
tillhör Grand Hotel Kempinski bjuder på en ultimat upplevelse för
både kropp och själ.
”Det är klart att man som designer känner stor stolthet när dörrarna
till ett av Europas absolut mest påkostade och trendiga SPA öppnas. Vi vann en akritekt- och designtävling och blev därmed leverantören av design och interiör till Le SPA. Vi har jobbat med ett stort
engagemang tillsammans med ledningen på Kempinski för att skapa denna läckra miljö”, säger Tarek Hegazy med ett stort leende.
LE SPA sträcker ut sig över 1400 kvadratmeter med rum för alla intressen och drömmar för hälsa och avkoppling. Living Design har
noggrant tänkt igenom hur flödet mellan de olika genrerna på LE
SPA ska harmonisera. Processen, att ta en nykläckt idé från dess
linda till att utforma ett fullt utvecklat destinations-spa har tagit lite
över 1 år.
”Vi ville skapa en magnifik upplevelse för gästerna. De ska både
åtnjuta genomtänkt funktion och sensationella behandlingar men
också inspireras av upplevelsen att vistas i en varm och elegant
miljö där naturmaterialen spelar en stor roll och skapar värme.
Här har vi jobbat mycket med amerikansk valnöt och vacker
äggskalsfärgad marmor, och prunkande blommor”, berättar Tarek
Hegazy vidare.
Idag är vår VD Tarek Hegazy, Living Design i Genève för invigningen
av Le SPA. Mer information om oss, vår design samt andra projekt
finner du på www.ablivingdesign.com
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Le SPA design av LIVING DESIGN

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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