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ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ

Νέα πρότυπα στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή κατοικιών εισάγει στην 
αγορά η κατασκευαστική εταιρεία ΕΠΙ-
ΚΥΚΛΟΣ, με στόχο να αναδιαμορφώσει 
τον τρόπο που κατανοούμε και βιώνουμε 
τους οικιστικούς χώρους και να επανα-
προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ του δομη-
μένου χώρου και του περιβάλλοντός του.

Μέσα από τη δημιουργία κύκλων εμπι-
στοσύνης, όπως υποδηλώνει και το όνο-
μά της, προσφέρει παροχές και προνό-
μια στον τελικό χρήστη, που παρόμοιά 
τους δεν έχουν υπάρξει ποτέ ξανά 
στον κλάδο της κατασκευής και του 
real estate.

H ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ ιδρύθηκε το 2008 από τον 
Ιωσήφ Αραμπατζή, ως απάντηση στην 
ανησυχία του για το πώς θα κάνουμε τον 
κόσμο μας πιο όμορφο και τη διαδικασία 
της κατασκευής, μια ευχάριστη εμπειρία 
για όλους.

Στα 12 χρόνια που δραστηριοποιείται, 
έχει ολοκληρώσει πάνω από 600 έργα 
επιφάνειας άνω των 90.000 τ.μ., ενώ 
έχει λάβει μία σειρά από βραβεύσεις 
για την επιχειρηματική της δραστηριό-
τητα, την εξωστρέφεια, την ποιότητα των 
υπηρεσιών της, αλλά και για ένα πλήθος 
υλοποιημένων έργων της, τόσο σε εγχώ-
ριους, όσο και διεθνείς διαγωνισμούς.

Σήμερα η εταιρεία επαναπροσδιορίζει 
την κατασκευή με την ανέγερση νέων 
πρότυπων οικιστικών κτιρίων υπό το 
πρίσμα ενός συνολικού οράματος για 
την πόλη, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα την 
προσδοκία της εταιρείας για τη μελλοντι-
κή αστική πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
Vital Blue, το νέο κτίριο πολυτελών κατοι-
κιών της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ στο Golf της Γλυφά-
δας. 

Κτίριο κατοικιών Vital Blue: 
ένα νέο concept υψηλού 

επιπέδου ζωής στη Γλυφάδα

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το Vital Blue 
αποτελεί ένα έργο κύρους που θέτει 
σαν πρώτη προτεραιότητα την ποιό-
τητα της καθημερινής ζωής. Διαθέτει 

Η ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ επαναπροσδιορίζει την κατασκευή εκ θεμελίων 
με το νέο της κτίριο κατοικιών Vital Blue στη Γλυφάδα

8 πολυτελείς κατοικίες πολλαπλών 
επιπέδων, δύο εξ’ αυτών να είναι ακό-
μη διαθέσιμες προς πώληση και αντι-
προσωπεύει τον ιδανικό συνδυασμό 
υψηλής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με 
εξαιρετικά ποιοτική κατασκευαστική 
προσέγγιση.

Στην πολυκατοικία Vital Blue έχουν επιλυ-
θεί ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό 
της αξιοποίησης των πόρων της γης και 
έχουν απαντηθεί ερωτήματα που σχετίζο-
νται με την ευέλικτη χρήση των κατοικι-
ών. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί μία 
υψηλή ποιότητα ζωής, τόσο στην αρχιτε-
κτονική και κατασκευαστική προσέγγιση 
όσο και στη μελλοντική διαχείριση του 
έργου.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση αποσκο-
πεί στη δημιουργία εξατομικευμένων 
χώρων. Κάθε κατοικία Vital Blue είναι 
μοναδική σε σχήμα, μέγεθος και σχε-
διασμό. Διαθέτει μεγάλα ανοίγματα τα 
οποία σε συνδυασμό με τον προσανατο-
λισμό τους, παρέχουν ανεμπόδιστο φως 
και αέρα, ενώ προσφέρουν τη μέγιστη ιδι-
ωτικότητα.

Η εσωτερική διακόσμηση του Vital 
Blue ενσωματώνει πινελιές της φύσης 
στο αστικό περιβάλλον διαβίωσης. 
Τα ιδιαίτερα στοιχεία του νερού και του 
πρασίνου αναδεικνύουν τον σχεδιασμό 
του κτιρίου, ενώ οι ιδιωτικές πισίνες 
κάθε κατοικίας και το φυτεμένο δώμα, 
αποτελούν χαρακτηριστικά του Vital Blue 
που συντελούν καθοριστικά σε μια ολι-
στική εμπειρία διαβίωσης.

Πρόκειται για το πρώτο κτίριο κατοι-
κιών στην Ελλάδα που διαθέτει πιστο-
ποίηση για το σύνολο της κατασκευής 
του, από την TÜV HELLAS, τον διεθνή 
οργανισμό που διασφαλίζει την υλοποί-
ηση ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων κτι-
ρίων. Έχει χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα 
ποιότητας C50/60 ειδικής σύνθεσης 

για υψηλή ανθεκτικότητα του φορέα 
σε θλίψη με ταυτόχρονη προστασία 
του από το νερό & την υγρασία, προσ-
δίδοντας στο κτίριο εγγύηση άνω των 
110 ετών για τον φέροντα οργανισμό.

Το Vital Blue είναι ένα υψηλής ενεργει-
ακής απόδοσης κτίριο, με προηγμένο 
υδατοστεγή σκελετό και χρήση υβριδικών 
φωτοβολταϊκών - ηλιακών πάνελ, που 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες των διαμε-
ρισμάτων. Επιπλέον παρέχεται δωρεάν 
πιστοποιημένο «πράσινο» ηλεκτρικό 
ρεύμα, προπληρωμένο για 20 χρόνια. 
Το κτίριο και οι κατοικίες είναι αποκλει-
στικά ενεργειακής κλάσης Α+.

Το κτίριο φυλάσσεται με τα πιο προ-
ηγμένα συστήματα ασφαλείας, ενώ 
παράλληλα η υψηλού επιπέδου αντι-
σεισμική κατασκευή και τα 10 χρόνια 
εγγύησης του έργου προσφέρουν ασφά-
λεια στους ιδιοκτήτες και τις οικογένειές 
τους.
Επιπλέον, κάθε κατοικία διαθέτει ευε-
λιξία, μέσω μιας εξελιγμένης συμβολαι-
ογραφικής σύστασης, ώστε να προσαρ-
μόζεται εύκολα στις εκάστοτε ανάγκες 
του κάθε ιδιοκτήτη.

Σε μία από τις πιο premium περιοχές 
της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο Golf της 
Γλυφάδας, το Vital Blue προσφέρει πέρα 
από την κατοίκηση μέσα στον κεντρικό 
ιστό της πόλης και μια πολύ καλή σύνδε-
ση με τη φύση και τη θάλασσα. Όλα αυτά 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά συντελούν 
στο να προάγουν το well-living, ανάγο-
ντας την ποιότητα της καθημερινής ζωής 
στο υψηλότερο επίπεδο.

Το Vital Blue είναι το μόνο κτίριο στην 
Ελλάδα που διαθέτει αυτό τον συνδυα-
σμό κατασκευαστικών προδιαγραφών 
και αποτελεί ένα έργο που αντανακλά την 
επόμενη γενιά κτιρίων.
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“Μια σειρά από λαμπρές ιδέες, σε συνδυασμό 
με καλές προθέσεις και τη δυναμική 

του σωστού marketing, μπορούν να αλλάξουν 
τον κόσμο προς το καλύτερο”

Ιωσήφ Αραμπατζής


