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Abstract	
Innovation	is	defined	as	the	process	of	
introducing	meaningful	and	adding	value	
changes	to	existing	methods	and	established	
norms.	It	relies	heavily	on	technological	and	
scientific	developments.	At	present	obvious	
economic,	climate,	energy	and	social	changes	
have	made	us	rethink	and	evaluate	our	
priorities	and	altered	our	needs;	consequently	
architecture	is	also	at	a	turning	point	searching	
for	a	new	identity.	Along	with	robotics	and	
other	technologies,	3d	printing	has	received	
increasing	attention	in	construction.	The	main	
goal	of	this	paper	is	to	explore	the	
opportunities	and	understand	the	architectural	
design	qualities	of	3D	printing	technology	as	a	
sustainable	tool	in	hotel	design.	As	its	ecological	
attributes	and	its	variety	of	materials	could	be	a	
promising	solution	for	the	future.	
	
Keywords:	3d	printed	hotels,	3d	printing	
construction,	3d	printing	building	materials,	
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Introduction		
Travelling	abroad	has	changed	dramatically	the	
last	30	years.	This	began1	since	the	low	cost	
airlines	appeared	in	the	70’s	(USA)	and	spread	
around	the	world	in	the	90’s	and	change	the	
tourists’	accommodation	and	hotel	design	
scenery.	The	latest	hotel	trends	focus	on	low	
cost	solutions	(e.g.	budget	hotel	chains/	
Airbnb)	but	at	the	same	time	there	is	a	growing	
interest	in	creating	unique	tourist	experiences	
(e.g.	boutique/luxury	hotels).	For	the	time	
being	there	is	also	a	global	consideration	
regarding	the	energy	costs	(carbon	footprint	of	
buildings,	zero	waste	buildings	etc.)	and	the	
sustainability	of	building	construction	which	
also	affect	hotel	design	and	tourists’	
accommodation	buildings.	In	order	to	describe	
what	modern	tourists	seek	for	now	days,	one	
could	say	that	the	requests	include	quality	
spaces,	with	appealing	aesthetics	and	design	
that	is	friendly	to	the	environment	and	can	
offer	to	them	unique	travelling	experiences	in	
reasonable	costs.	
	
Innovation	is	defined	as	the	process	of	
introducing	meaningful	and	adding	value	
changes	to	existing	methods	and	established	
norms.2	Innovation,	especially	in	architectural	
design,	has	always	been	a	basic	factor	for	
moving	forward	and	adapt	to	new	challenges.	
The	technological	evolution	of	our	times	offers	
a	huge	range	of	opportunities	for	innovative	

ideas	and	practices	and	more	specifically	in	the	
building	construction	area.	3D	Printing	(3DP),	
also	known	as	additive	manufacturing,	has	
opened	up	newer	avenues	in	the	designing	and	
production	of	commodities	across	multiple	
industries.	The	world	of	architecture	and	
interior	design	has	also	come	to	explore	and	
diversify	into	3DP	to	create	spatial	elements,	
furniture,	decor,	and	lighting	with	this	
technology.	It	is	also	known	as	additive	
manufacturing,	is	an	automated	process	that	
produces	complex	shape	geometries	from	a	3D	
model	(computer-aided	design	(CAD)	model)	
on	a	layer-by-layer	basis,	through	a	series	of	
cross-sectional	slices.	It	has	the	potential	to	
reduce	material	waste,	decrease	labour	cost	
and	fast	production.3	3DP	is	not	restricted	in	
materiality	and	is	proven	to	be	sustainable,	
efficient,	and	aesthetically	appealing	in	its	
execution.	Designers	have	globally	imagined	
and	realized	their	creations	in	3DP	forms.	3DP,	
unlike	the	conventional	construction	process4	
that	showed	no	signs	of	progress	over	the	past	
decades,	has	already	proven	to	be	an	
interesting	technology	for	Architecture,	
Engineering	and	Construction	(AEC),	enabling	
important	economic,	environmental	and	
constructability	advantages,	such	as	a	reduction	
in	building	time	and	waste,	mass	customization	
and	complex	architectural	shapes.	
Consequently,	universities	alongside	companies	
worldwide	are	now	developing	and	applying	
3DP	to	building	construction.	
Additionally,	the	present	challenges	on	energy	
consumption	issues	and	the	demand	for	eco	
friendly	and	zero	waste	building	construction	
approaches	has	changed	a	lot	especially	in	the	
last	5	years.	The	relationship	between	the	
natural	landscape	and	the	build	environment	
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Fig.1	–	The Kisawa Sanctuary is one of a kind. Located on Benguerra Island off the coast of 
Mozambique. It was built using 3D printing, the structures were designed on a computer and then 
printed and divided into several layers. The structures are made from a mixture of sand and seawater: 
therefore, a real revolution, which considerably reduces the construction time of buildings. (2020) 
Photo Source: https://www.frameweb.com/article/kisawa-sanctuary-nina-flohr 

Fig.2	– The first 3d printed hotel suite in The 
Lewis Grand Hotel the concrete was made 
from sand and volcanic ash, Phillipines (L. 
Yakich, 2015) 
Photo Source: 3d Concrete House Printer - 
http://www.totalkustom.com/rudenko-s-3d-
printer.html  
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has	been	a	determinant	factor	in	architectural	
design	since	the	primitive	societies	existed.	
Especially	the	COVID	19	pandemic	has	taught	
us	to	re-appreciate	nature	and	its	beneficial	
attributes	and	try	to	re-express	our	
archetypical	needs	through	architecture.	
Satisfying	these	basic	needs	through	design	
gave	a	leading	role	to	parameters	that	are	
related	with	the	natural	local	characteristics	
such	as	climate,	landscape	morphology,	contact	
with	local	natural	elements,	local	building	
materials,	local	construction	methods	etc.	in	the	
architectural	design	process.		
	
In	this	context,	it	is	worth	mentioning	the	
recently	built	example	of	hotel	owner	and	
materials	science	engineer	Lewis	Yakich	who	
worked	with	3D	printing	specialist	Anthony	
Rudenko	to	create	the	hotel	suite.	The	two	men	
worked	together	to	design	the	massive	3D	
printer	that	spew	out	the	concrete	made	from	
sand	and	volcanic	ash.	(fig.	1)	According	to5	A.	
Rudenko,	3DP	is	an	existing	reality	in	the	hotel	
industry	and	it	is	confirmed	by	the	example	of	
using	the	3D	printing	technology	in	the	new	
extension	of	the	Lewis	Grand	Hotel	(in	
Philippines)	by	the	owner	L.	Yakich	who	
wanted	to	be	a	pioneer	in	this	field.	Using	
technology	for	3D	printing	with	concrete	the	
extension	to	the	existing	hotel	was	a	private	
villa	with	several	bedrooms,	a	living	room	and	
whirlpool	bath	nearly	10.5	m	wide,	12.5	m	long	
and	3	meters	high,	which	took	nearly	100	hours	
to	build	the	structure,	not	including	the	time	
necessary	for	laying	out	pipes	and	electric	
cables.	It	was	developed	in	the	United	States,	
the	3D	printer	was	assembled	in	the	Philippines	
and	the	concrete	made	from	local	materials.6	
According	to	the	developers	this	technique	
made	it	possible	to	reduce	construction	costs	
by	60%.	
	
The	innovative	example	of	Kisawa	
Sanctuary	Mozambique	Resort	is	an	exceptional	
case	study	because	of	its	construction.	It	is	
based	on	the	fact	that	new	technology	was	
mixed	with	more	ancient	forms	of	
manufacturing.	More	analytically,	the	resort’s	
bungalows	contain	components	that	have	been	
3D-printed	using	a	sand-and-seawater	mortar	
drawn	from	the	surrounding	beaches,	before	
being	fitted	with	Mozambican	weaving,	
thatching,	carpentry	and	textiles.	(fig.	2)		Nina	
Flohr	is	a	creative	director,	philanthropist	and	
mastermind	of	this	project;	of	course	a	team	of	
architects,	designers	and	engineers	co-operated	
to	help	her	materialize	her	vision.	
Flohr	says7	“My	mission	for	Kisawa	is	to	create	
a	level	of	hospitality	and	design	that,	to	my	
knowledge,	does	not	exist	today,	a	place	that	
inspires	feelings	of	freedom	and	luxury	born	
from	nature,	space	and	true	privacy,”	and	also	
that:	“We	have	used	design	as	a	tool,	not	as	a	
style,	to	ensure	Kisawa	is	integrated,	both	
culturally	and	environmentally	into	
Mozambique.”	According	to	L.	Sunkara8,	one	
day,	Kisawa	could	be	among	many	global	
properties	integrating	natural	elements	and	
technology	to	provide	an	eco-conscious	
getaway.	For	now,	it’s	the	first	of	its	kind	and	all	
the	more	special	for	it.	

	
In	the	context	of	sustainability	and	new	3DP	
construction	method	the	case	study	of	
“Habitas”	is	of	great	interest	too.	It	is	a	new	
luxury	hotel	brand	that	focuses	on	using	3D	
printing	to	lower	its	carbon	footprint.	It	
currently	has	two	properties	–	one	in	Tulum,	in	
Mexico,	and	another	in	Namibia.	The	innovative	
3D	printing	techniques	which	are	used	in	the	
construction	of	its	properties	create	the	basic	
room	structures	at	its	factory	in	Mexico.	These	
are	then	sent	flat-pack	to	a	destination	where	
they	can	be	built	with	limited	damage	to	the	
local	environment.	“We	assemble	them	like	
Lego,”	Oliver	Ripley	(CEO	of	Habitas).	This	
architectural	approach	means	that	Habitas	
hotels	can	be	built	within	six	to	nine	months,	
and	earn	a	return	on	investment	within	two	
years,	much	quicker	than	most	traditional	
hotels.9	According	to	the	philosophy	of	Habitas	
it	is	stated	that	those	sustainable	building	
practices	have	allowed	to	“activate	some	of	the	
most	unique	locations	in	the	world	while	
protecting	mother	nature”.	(fig.	3)		It	is	in	the	
company’s	future	plans	to	expand	into	Costa	
Rica	as	well	as	Todos	Santos	and	San	Miguel	De	
Allende,	its	second	and	third	properties	in	
Mexico	and	Saudi	Arabia.	In	this	3D	printed	
hotel	the	concept	is	based	in	an	“immersive	
experience”	for	the	hotel	guests	that	focuses	on	
six	key	pillars:	wellness,	adventure,	music,	food,	
culture	and	learning.	The	idea	being	that	
customers	will	experience	Habitas’	own	rituals	
blended	with	local	traditions	while	respecting	
the	natural	environment.	
According	to	bibliography10	3D	printing	in	
construction	is	found	to	be	very	promising	to	
automate	the	construction	processes	and	have	
the	potential	of	saving	laborious	work,	
minimize	material	waste	and	construction	time,	
risky	operation	for	humans,	etc.	There	has	been	
a	lot	of	research	conducted	to	understand	the	
recent	advances,	future	prospects	and	
challenges	of	large-scale	adoption	of	3D	
printing	in	construction	projects.	On	the	other	
hand,	unlike	any	other	product,	each	building	is	
a	prototype.	This	is	because	design	of	each	
building	is	unique	and	it	depends	on	location,	
functionality,	materials	used,	and	expenses.	
Therefore,	it	is	rather	difficult	to	standardize	
the	building	projects.	The	positive	side	of	the	
“robot”/	3d	printer	is	that	it	is	very	flexible	
machine.	Also,	there	are	many	other	factors	

that	are	linked	with	the	location	and	play	a	
significant	role	in	3D	printing	construction	such	
as	local	climate,	temperature	and	humidity.	For	
example,	most	of	the	construction	was	
performed	at	night	for	the	largest	3D-printed	
building	in	Dubai	(World’s	Largest	3D-Printed	
office	Building)	due	to	the	intense	heat	which	
reached	50	oC	in	June	2019.	
The	technology	of	3D	printing	is	a	very	
promising	field	of	research	especially	for	the	
hotel	design.	In	the	recently	built	case	studies	
that	were	analyzed	in	this	paper	it	seems	as	a	
sustainable	and	cost	effective	solution	for	hotel	
building	construction.	Modern	hotel	design	has	
shifted	much	attention	on	the	tourists’	
experiences	and	the	qualitative	understanding	
of	local	culture	and	respect	to	natural	
environment	and	this	can	be	identified	even	
from	the	choices	of	the	3d	printing	materials	in	
combination	with	the	local	construction	
methods.	A	more	holistic	touristic	approach	in	
experiencing	new	places	can	be	recognized	and	
the	new	technology	of	3D	printing	will	probably	
play	a	major	role	in	the	near	future.					
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ	ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΕΣ	ΣΤΗΝ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ	
ΚΤΙΡΊΩΝ:	Η	ΣΥΜΒΟΛΉ	ΤΗΣ	ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΑΤΗΣ	
ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ	ΣΤΟΝ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ	
ΚΑΙ	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ	ΚΑΤΑΛΥΜΆΤΩΝ	
	
Περίληψη		
Η	καινοτομία	ορίζεται	ως	μία	διαδικασία	που	εισάγει	
ουσιαστικές	αλλάγές	και	βελτιώσεις	σε	
προϋπάρχουσες	διαδικασίες	και	καθιερωμένες	
πρακτικές.	Βασίζεται	στις	τεχνολογικές	και	
επιστημονικές	εξελίξεις.	Στις	μέρες	μας	εμφανή	
οικονομικές,	κλιματικές,	ενεργειακές	και	κοινωνικές	
αλλαγές	και	ανακατατάξεις	καθιστούν	απαραίτητη	
την	επανεκτίμηση	και	τον	επαναπροσδιορισμό	των	
σύγχρονων	αναγκών	και	προτεραιοτήτων.	Κατ’	
αναλογία,	η	σύγχρονη	αρχιτεκτονική	βρίσκεται	σε	ένα	
κρίσιμο	σημείο	αλλαγής	αναζητώντας	τη	νέα	της	
ταυτότητα.	Παράλληλα	με	την	εξέλιξη	της	ρομποτικής	
και	των	νέων	τεχνολογιών	η	τρισδιάστατη	εκτύπωση	
προσελκύει	αρκετό	ενδιαφέρον	στον	κατασκευαστικό	
τομέα.	Ο	κύριος	στόχος	της	παρούσας	εργασίας	είναι	η	
διερεύνηση	των	νέων	οριζόντων	που	ανοίγονται	με	
την	τρισδιάστατη	εκτύπωση	και	η	κατανόηση	του	
συγκεκριμένου	εργαλείου	ως	ένα	βιώσιμο	και	πολλά	
υποσχόμενο	βήμα	για	το	μέλλον	του	αρχιτεκτονικού	
σχεδιασμού	ξενοδοχείων	και	τουριστικών	
καταλυμάτων.	
	
Λέξεις	Κλειδιά:	3d	εκυπωμένα	ξενοδοχεία,	3d	
εκτυπώσεις	κτιρίων,	3d	υλικά	κατασκευής	κτιρίων,	
Νέες	τεχνολογίες	κατασκευής,	Σχεδιασμός	
Ξενοδοχείων	
	
Εισαγωγή		
Τα	ταξίδια	στο	εξωτερικό	άλλαξαν	ριζικά1	τα	
τελευταία	30	χρόνια,		από	την	εμφάνιση	των	
αεροπορικών	εταιρειών	χαμηλού	κόστους,	αρχικά	τη	
δεκαετία	του	’70	αρχικά	στις	ΗΠΑ	και	στη	συνέχεια	τη	
δεκαετία	του	’90	στον	υπόλοιπο	κόσμο.	Ως	άμεση	
συνέπεια	ήταν	η	αλλαγή	του	σκηνικού	στα	τουριστικά	
καταλύματα	και	στον	αρχιτεκτονικό	σχεδιασμό	των	
ξενοδοχείων.	Στις	πιο	πρόσφατες	τάσεις	των	
ξενοδοχείων	συμπεριλαμβάνονται	οι	οικονομικά	
συμφέρουσες	επιλύσεις	όπως	το	Airbnb	και	οι	
αλυσίδες	ξενοδοχείων	χαμηλού	κόστους	αλλά	και	η	
στροφή	του	ενδιαφέροντος	στη	δημιουργία	
μοναδικών	εμπειριών	για	τους	τουρίστες	(πχ.	boutique	
/	luxury).	Στην	παρούσα	φάση	είναι	έκδηλο	το	
ενδιαφέρον	-σε	παγκόσμιο	επίπεδο-	που	εστιάζει	στη	
μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	των	κτιρίων	
(μηδενικό	αποτύπωμα	στο	περιβάλλον/	κτίρια	
χαμηλής	ενεργειακής	κατανάλωης)	και	επηρεάζει	
άμεσα	και	τον	σχεδιασμό	των	
ξενοδοχείων/τουριστικών	καταλυμάτων.	Οι	σύγχρονοι	
τουρίστες	επί	του	παρόντος,	αναζητούν	ποιοτικούς	
χώρους	διαμονής,	με	ελκυστική	αισθητική,	σχεδιασμό	
που	είναι	φιλικός	προς	το	περιβάλλον	και	μπορεί	να	
προσφέρει	μοναδικές	ταξιδιωτικές	εμπειρίες	σε	λογικό	
κόστος.	
	
H	καινοτομία	ορίζεται	ως	μία	διαδικασία	που	εισάγει	
ουσιαστικές	αλλάγές	και	βελτιώσεις	σε	
προϋπάρχουσες	διαδικασίες	και	καθιερωμένες	
πρακτικές.2	Ο	αρχιτεκτονικός	σχεδιασμός	επιδιώκεται	
να	προσαρμόζεται	στις	νέες	απαιτήσεις	και	
προκλήσεις	ώστε	να	συμβαδίζει	με	την	εξέλιξη	της	
τεχνολογίας	-	ειδικά	στον	κατασκευαστικό	τομέα.	Η	
εξέλιξη	της	σύγχρονης	τεχνολογίας	έχει	να	προσφέρει	
πολυάριθμες	καινοτόμες	ιδέες	και	πρακτικές	στην	
κατασκευή	των	σύγχρονων	κτιρίων.	Η	τρισδιάστατη	
εκτύπωση	έχει	ήδη	ανοίξει	νέους	ορίζοντες	σε	πολλούς	
κλάδους	(π.χ.	παραγωγή,	εμπόριο	κ.α.).	Στην	
αρχιτεκτονική	και	στον	σχεδιασμό	εσωτερικών	χώρων	
ήδη	έχουν	πραγματοποιηθεί	τα	πρώτα	βήματα	

χρησιμοποιώντας	την	τρισδιάστατη	εκτύπωση	για	να	
δημιουργήσουν	χωρικά	στοιχεία,	έπιπλα,	
διακοσμητικά	κλπ.	Η	αυτοματοποιημένη	διαδικασία	
της	τρισδιάστατης	εκτύπωσης	παράγει	σύνθετες	
γεωμετρίες	από	κάποιο	μοντέλο	που	έχει	σχεδιαστεί	
μέσω	Η/Υ	σε	πρόγραμμα	CAD.	Οι	προοπτικές	της	
χρήση	του	τρισδιάστατου	εκτυπωτή	σε	κτιριακή	
κλίμακα	μπορεί	να	ελαχιστοποιήσει	τη	σπατάλη	των	
υλικών	κατασκευής,	τα	εργατικά	έξοδα	και	να	
ολοκληρώσει	την	κατασκευή	σε	θεαματικά	λιγότερο	
χρόνο.3	Επίσης	η	τρισδιάστατη	εκτύπωση	μπορεί	
προσφέρει	μια	τεράστια	επιλογή	βιώσιμων	και	
αειφόρων	υλικών	κατασκευής	τα	οποία	εφαρμόζονται	
με	ακρίβεια	και	αισθητική	αρτιότητα.	Οι	σύγχρονοι		
αρχιτέκτονες	οραματίζονται	και	έχουν	ήδη	
πραγματοποιήσει	πιλοτικές	δοκιμές	σε	κτιριακή	
κλίμακα.	Η	διαδικασία	της	εκτύπωσης	αντίθετα	με	τη	
συμβατικές	ως	τώρα	κατασκευατικές	διαδικασίες	
προμηνύουν4	μια	ελπιδοφόρα	και	ενδιαφέρουσα	
εξέλιξη	στην	αρχιτεκτονική	τεχνολογία	προσφέροντας	
οικονομικά,	περιβαλλοντικά	και	κατσκευαστικά	
πλεονεκτήματα.	Ερευνητές	και	πανεπιστήμια	ανά	τον	
κόσμο	εκδηλώνουν	το	ενδιαφέρον	τους	ώστε	να	
εξελιχθεί	ακόμη	περισσότερο	η	εφαρμογή	της	
τρισδιάστατης	εκτύπωσης	στην	κατασκευή	κτιρίων.	
	
Επιπρόσθετα,	οι	παρούσες	προκλήσεις	(ιδιαιτέρως	τα	
τελευταία	5	χρόνια)	σε	ζητήματα	ενεργειακής	
κατανάλωσης	και	αναζήτησης	ανανεώσιμων	πηγών	
ενέργειας	με	μηδενικές	επιτπώσεις	στο	περιβάλλον	
αφορούν	άμεσα	τον	κατασκευαστικό	τομέα.	Η	σχέση	
του	φυσικού	τοπίου	και	του	δομημένου	περιβάλλοντος	
ήταν	ανέκαθεν	καθοριστική	σχεδιαστική	παράμετρος	
για	την	αρχιτεκτονική.	Ιδιαιτέρως	με	την	πανδημία	
της	COVID-19,	επανεκτιμήθηκαν	οι	ευεργετικές	αξίες	
της	φύσης	για	τον	ανθρωπο	και	μέσω	του	
αρχιτεκτονικού	σχεδιασμού	επιδιώκεται	η	
ικανοποίηση	αυτών	των	βασικών	αναγκών	δίνοντας	
πρωταγωνιστικό	ρόλο	σε	σχεδιαστικά	χαρακτηριστικά	
που	συνδέονται	άμεσα	με	το	κλίμα,	τη	μορφολογία,	
την	επαφή	με	τα	φυσικά	στοιχεία	μέσω	των	σύγρονων	
αρχιτεκτονικών	συνθέσεων	και	των	χαρακτηριστικών	
του	δομημένου	περιβάλλοντος.	
	
Στο	πλαίσιο	αυτό,	αξίζει	να	αναλυθεί	ένα	πρόσφατα	
κατασκευασμένο	παράδειγμα	ξενοδοχείου	όπου	ο	
ιδιοκτήτης	Lewis	Yakich	με	την	ιδιότητα	του	
μηχανικού	υλικών	σε	συνεργασία	με	τον	εξειδικευμένο	
στις	τρισδιάστατες	εκτυπώσεις	Anthony	Rudenko	
εκτύπωσαν	από	ειδικό	σκυρόδεμα	που	εμπεριείχε	
άμμο	και	ηφαιστειακή	στάχτη	δημιουργώντας	μία	
σουίτα	ξενοδοχείου.	(fig.	1)	Συμφωνα	με	τον	Α.	
Rudenko5,	η	τρισδιάστατη	εκτύπωση	στα	
ξενοδοχειακά	κτίρια	είναι	πλέον	πραγματικότητα	και	
επιβεβαιώνεται	από	την	εν	λόγω	επέκταση	του	Lewis	
Grand	Hotel	(Φιλιππίνες).	Το	όραμα	του	ιδιοκτήτη	L.	
Yakich	που	ήθελε	να	είναι	πρωτοπόρος	σε	αυτόν	τον	
τομέα	πραγματοποιήθηκε	στο	κτίριο	αυτό	
(διαστάσεων	10,50μ.	πλάτος	Χ	12,50μ.	Μήκος	και	
3,00μ.	ύψος)	το	οποίο	χρειάστηκε	100	ώρες	για	να	
κατασκευασθεί.	Στο	χρονικό	αυτό	διαστημά	δε	
συμπεριλαμβάνονται	οι	τοποθετήσεις	των	
ηλεκτομηχανολογικών	και	υδραυλικών	
εγκαταστάσεων.	Τα	μηχανολογικά	τμήματα	του	
εκτυπωτή	αναπτύχθηκαν	στις	ΗΠΑ	και	
συναρμολογήθηκαν	στις	Φιλιππίνες	όπου	
δημιουργήθηκε	και	το	σκυρόδεμα	από	αμιγώς	τοπικά	
υλικά.6	Σύμφωνα	με	τους	προγραμματιστές	του	
πιλοτικού	αυτού	εγχειρήματος	η	συγκεκριμένη	τεχνική	
κατέστησε	δυνατή	τη	μείωση	του	κόστους	κατά	60%.	
	
Το	καινοτόμο	και	πρόσφατα	κατασκευασμένο	
παράδειγμα	του	Kisawa	Sanctuary	Mozambique	Resort	
είναι	μοναδικό	λόγω	της	κατασκευής	του	που	
συνδυάζει	την	τεχνολογία	της	τρισδιάστατης	
εκτύπωσης	με	τον	παραδοσιακό	τρόπο	δόμησης	της	
περιοχής.	Πιο	αναλυτικά,	οι	μικρές	κατοικίες	του	
ξενοδοχειακού	συγκροτήματος	εκτυπώθηκαν	με	
τρισδιάστατο	εκτυπωτή	όπου	χρησιμοποιήθηκε	ένα	
μείγμα	άμμου	και	θαλασσινού	νερού	από	τις	

γειτονικές	παραλίες	και	στη	συνέχεια	επενδύθηκαν	
εξωτερικά	με	τα	τοπικά	καλάμια	και	άχυρα	
(παραδοσιακή	τεχνοτροπία	κατασκευής)	και	
εσωτερικά	με	παραδοσιακές	ξυλουργικές	και	
υφαντουργικές	δημιουργίες	από	τοπικούς	τεχνίτες	της	
Μοζαμβίκης.	(fig.	2)		Η	φιλάνθρωπος	και	υπεύθυνη	
του	έργου	Nina	Flohr	συνεργάστηκε	στενά	με	μια	
ομάδα	αρχιτεκτόνων	και	μηχανικών	ώστε	να	
υλοποιήσει	το	όραμά	της.	Η	ίδια	αναφέρε	7	ότι	η	
αποστολή	της	στην	Kisawa	είναι	να	δημιουργήσει	ένα	
επίπεδο	φιλοξενίας		που	δεν	υπάρχει	σε	άλλο	
ξενοδοχείο,	ένα	μέρος	που	να	εμπνέει	συναισθήματα	
ελευθερίας	και	πολυτέλειας	που	γεννιούνται	από	την	
ίδια	τη	φύση	και	τον	κατασκευασμένο	χώρο.	
Συμπληρώνοντας	ότι	ο	σχεδιασμός	και	οι	νέες	
τεχνολογίες	έχουν	χρησιμοποιηθεί	ως	εργαλεία	που	θα	
διασφαλίζουν	την	ενσωμάτωση	της	Kisawa	,	τόσο	
πολιτιστικά	όσο	και	περιβαλλοντικά	στη	Μοζαμβίκη.	
Σύμφωνα	με	τον	L.	Sunkara8	μελλοντικά	η	Kisawa	θα	
μπορούσε	να	ξεχωρίζει	ως	παράδειγμα	όπου	τα	
φυσικά	στοιχεία	και	τεχνολογία	συνυπάρχουν	
αρμονικά	για	να	παρέχουν	μια	οικολογική	απόδραση.	
Προς	το	παρόν,	είναι	το	πρώτο	στο	είδος	του	κτρίριο	
που	συνδυάζει	-τουλάχιστον	σε	επίπεδο	κατασκευής-	
την	απόλυτη	τεχνολογία	με	αρχέγονους	και	
παραδοσιακούς	τρόπους	δόμησης.	
	
Ως	προς	τη	βιωσιμότητα,	τον	σεβασμό	προς	το	
περιβάλλον	και	τη	νέα	τεχνολογία	της	τρισδιάστατης	
εκτύπωσης	το	πρόσφατα	κατασκευασμένο	
παράδειγμα	“Habitas”	παρουσιάζει	ιδιαίτερο	
ενδιαφέρον.	Η	αλυσίδα	των	πολυτελών	ξενοδοχείων	
εστιάζει	στην	χρήση	του	3d	εκτυπωτή	ώστε	να	
μειώσει	το	αποτύπωμα	άνθρακα	στο	περιβάλλον.	Στην	
παρούσα	φάση	έχει	ήδη	δύο	παραρτήματα,	στο	Tulum	
(Μεξικό)	και	στη	Ναμιμπια.	Οι	καινοτόμες	τεχνικές	
εκτύπωσης	δημιουργούν	τα	βασικά	δομικά	στοιχεία	
των	δωματίων	στο	Μεξικό	και	στη	συνέχεια	
αποστέλλονται	στον	προορισμό	συναρμολόγησης	του	
ξενοδοχείου	ώστε	να	ελαχιστοποιήσουν	τη	ζημιά	στο	
φυσικό	περιβάλλον.	Ο	Oliver	Ripley	(CEO)	
χαρακτηριστικά	αναφέρει	ότι	τα	προκατασκευασμένα	
στοιχεία	συναρμολογούνται	όπως	τα	lego.	9	Αυτή	η	
αρχιτεκτονική	πρακτική	συμβάλλει	στο	να	μπορούν	να	
κατασκευαστούν	τα	ξενοδοχεία		“Habitas”	μέσα	σε	6-9	
μήνες	και	να	κερδίζουν	την	απόδοση	της	επένδυσης	
μέσα	σε	δύο	χρόνια	-	πολύ	ταχύτερα	από	ότι	τα	
περισσότερα	παραδοσιακά	ξενοδοχεία.	Σύμφωνα	με	
τη	φιλοσοφία	των	“Habitas”	αυτές	οι	βιώσιμες	
πρακτικές	κατασκευής	βοήθησαν	στο	να	επιτραπεί	η	
κατασκευή	τουριστικών	καταλυμάτων	σε	«μερικές	
από	τις	πιο	μοναδικές	τοποθεσίες	στον	κόσμο	
προστατεύοντας	παράλληλα	τη	φύση».	(fig.	3)		Στα	
μελλοντικά	σχέδια	της	εταιρείας	συμπεριλαμβάνεται	η	
κατασκευή	αντίστοιχων	καταλυμάτων	στην	Κόστα	
Ρίκα,	σε	ακόμη	δύο	τοποθεσίες	στο	Μεξικό	(Todos	
Santos	και	San	Miguel	De	Allende)	και	τη	Σαουδική	
Αραβία.	Σε	αυτό	το	3d	εκτυπωμένο	ξενοδοχείο,	η	ιδέα	
βασίζεται	σε	μια	«καθηλωτική	εμπειρία»	για	τους	
επισκέπτες	του	ξενοδοχείου	που	εστιάζει	σε	έξι	
βασικούς	πυλώνες:	ευεξία,	περιπέτεια,	μουσική,	
φαγητό,	πολιτισμός	και	μάθηση.	Η	ιδέα	είναι	ότι	οι	
πελάτες	θα	βιώνουν	τις	δικές	τους	τελετουργίες	στο	
Habitas	σε	συνδυασμό	με	τις	τοπικές	παραδόσεις	με	
σεβασμό	πάντα	στο	φυσικό	περιβάλλον.	
	
Σύμφωνα	με	τη	βιβλιογραφία10,	η	3d	εκτύπωση	στον	
κατασκευαστικό	τομέα	φαίνεται	να	πλεονεκετεί	ως	
προς	για	την	αυτοματοποίηση	των	διαδικασιών	και	
την	εξοικονόμηση	επίπονης	εργασίας,	την	
ελαχιστοποίηση	της	σπατάλης	υλικών	και	του	χρόνου	
κατασκευής,	της	επικινδυνότητας	για	τον	άνθρωπο	
κ.α.	Πραμγατοποιούνται	συστηματικές	έρευνες	και	
πιλοτικές	δοκιμές	την	υιοθέτηση	της	τρισδιάστατης	
εκτύπωσης	σε	κατασκευαστικά	έργα.	Από	την	άλλη	
πλευρά,	σε	αντίθεση	με	οποιοδήποτε	άλλο	προϊόν,	
κάθε	κτίριο	είναι	ένα	πρωτότυπο	και	ξεχωριστό.	Αυτό	
συμβαίνει	επειδή	ο	σχεδιασμός	κάθε	κτιρίου	είναι	
μοναδικός	και	εξαρτάται	από	την	τοποθεσία,	τη	
λειτουργικότητα,	τα	χρησιμοποιούμενα	υλικά	και	τα	



127 FOCUS 

έξοδα.	Ως	εκ	τούτου,	είναι	μάλλον	δύσκολο	να	
τυποποιηθούν	τα	κτιριακά	έργα	αλλά	η	θετική	πλευρά	
του	«ρομπότ»/3d	εκτυπωτή	είναι	ότι	πρόκειται	για	
ένα	πολύ	ευέλικτο	μηχάνημα	το	οποίο	ρυθμίζεται	για	
να	προσαρμόζεται.	Επίσης,	υπάρχουν	πολλοί	άλλοι	
παράγοντες	που	συνδέονται	με	την	τοποθεσία	και	
παίζουν	σημαντικό	ρόλο	στην	κατασκευή	της	
τρισδιάστατης	εκτύπωσης,	όπως	το	τοπικό	κλίμα,	η	
θερμοκρασία	και	η	υγρασία.	Για	παράδειγμα,	στο	
Ντουμπάι	(όπου	βρίσκεται	το	μεγαλύτερο	3D-
εκτυπωμένο	κτίριο	γραφείων	στον	κόσμο),	το	

μεγαλύτερο	μέρος	της	3D	εκτύπωσης	της	κατασκευής	
πραγματοποιήθηκε	τη	νύχτα		λόγω	της	έντονης	ζέστης	
που	έφτασε	τους	50	oC	τον	Ιούνιο	του	2019.	
	
Η	τεχνολογία	της	τρισδιάστατης	εκτύπωσης	είναι	ένα	
πολλά	υποσχόμενο	πεδίο	έρευνας	και	ειδικότερα	για	
τον	σχεδιασμό	ξενοδοχείων.	Στις	μελέτες	
περιπτώσεων	που	αναλύθηκαν	στην	παρούσα	εργασία	
φαίνεται	ως	μια	βιώσιμη	και	οικονομικά	αποδοτική	
λύση	για	την	κατασκευή	τους.	Ο	σύγχρονος	
ξενοδοχειακός	σχεδιασμός	έχει	στρέψει	την	προσοχή	

στις	εμπειρίες	των	τουριστών,	την	ποιοτική	
κατανόηση	του	τοπικού	πολιτισμού,	το	σεβασμό	στο	
φυσικό	περιβάλλον	και	αυτό	μπορεί	να	εντοπιστεί	
ακόμα	και	από	τις	επιλογές	των	υλικών	τρισδιάστατης	
εκτύπωσης	σε	συνδυασμό	με	τις	τοπικές	μεθόδους	
κατασκευής.	Μπορεί	να	αναγνωριστεί	μια	πιο	ολιστική	
τουριστική	προσέγγιση	για	την	εμπειρία	νέων	τόπων	
και	η	νέα	τεχνολογία	της	τρισδιάστατης	εκτύπωσης	
πιθανότατα	θα	παίξει	σημαντικό	ρόλο	στο	άμεσο	
μέλλον.	
	

	
	


