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Hotel Zquala i Addis Abeba,Ethiopia
AIP ABAKO International Partner AB
ABAKO arkitektkontor AB
Mr Feleke, Adama Real Estate, Zquala Hotel Project, Addis Abeba
Ombyggnad 5000m² 
2011-2013

Lobby/Lounge, Förslag textil- och kulörkonceptLobby/Lounge, Möbleringsplan

Vy över Addis Abeba Projektgrupp, presentation av koncept

ABAKO arkitektkontor fick i uppdrag hösten 2011 att ta fram hotellkoncept gällande möbleringsplaner, förslag av möbler 
och kulörer/material till 4-stjärniga hotell Zquala i centrum av Addis Abeba, Etiopien.  
Uppdraget bestod först och främst i att godkänna planlösningen enligt internationell standard. Beställaren ville ha en hög nivå 
på hotellet med 5 restauranger, 2-3 barer, olika mötes- och konferenslokaler för större evenemang, olika servicebutiker i 
den publika delen och på 10:de våningen en stor pool med relaxavdelning och gym. Vi bestämde oss för 2 koncept till sov-/
badrum där första konceptet skulle avspegla den lokala atmosfären med en internationell touch och andra konceptet en 
internationell Worldwide-feeling med afrikansk touch. Det finns en ocean av inspiration i den afrikanska kulturen med färger, 
form och tradition. Färgförslaget gick i varma, dova jordfärger med ett diskret inslag av guld och silver.

HOTELL ZQUALA, blad 1 Addis Abeba, Etiopien
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Hotel Zquala i Addis Abeba,Ethiopia
AIP ABAKO International Partner AB
ABAKO arkitektkontor AB
Mr Feleke, Adama Real Estate, Zquala Hotel Project, Addis Abeba
Ombyggnad 5000m² 
2011-2013

Sovrum, förslag på möbler och material-/kulörerSovrum, möbleringsplan 

Kulörer att inspireras av, gatumarknad i Addis Abeba Byggarbetsplats för hotell Zquala i centrala Addis Abeba

Vårt val av träslag i trämöbler representerades av platsens lokala utbud, träslagen wengé, zebrano och jakaranda.
I de etiopiska koncepten valde vi accentfärger i klara kulörer som turkos och lime. Tygvalet var genomgående sammet. Sovrum 
och korridorer fick heltäckningsmatta. Hela hotellet andas lyx och inte ett spår av minimalism.
Vi tog fram presentationsmaterial och åkte till Addis Abeba för att träffa beställaren, presentera projektet och vidare projek-
tering på plats. Här besökte vi bygget och olika möbeltillverkare för ev. alternativa förslag av de etiopiska koncepten.
Hösten 2012 åker vi ner igen till Addis Abeba för att bistå beställaren med inköp av inredning. Årsskiftet  2013/2014 skall 
Hotell Zquala stå färdigt.

HOTELL ZQUALA, blad 2 Addis Abeba, Etiopien


