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AIR BUSINESS LOUNGE

NJË ZONË VIP NË AEROPORT
HAPËSIRË E DEDIKUAR NDAJ PASAGJERËVE QË UDHËTOJNË NË BUSSINES 
CLASS, KU LEHTËSIRA TË NDRYSHME OFROHEN PËR NJË KOMODITET ABSOLUT. 
PËRPOS SHËRBIMIT, E GJITHË ZONA VIP, ËSHTË ARREDUAR ME NJË KONCEPT 
BASHKËKOHOR. ARKITEKTJA E KËTIJ PROJEKTI FLET PËR DETAJET, NGJYRAT, 
MATERIALET DHE GJITHÇKA TJETËR TË PËRDORUR NË AIR BUSINESS LOUNGE.



93

INTERIOR  Elegance

Air Business Lounge është një sallë e veçantë me trajtim VIP e rezer-

vuar për biznesmenë e njerëz, të cilët kërkojnë eksperiencë të person-

alizuar në aeroport. Business Lounge tashmë ka një ambient totalisht 

të ri të rikrijuar nga themeli dhe i gjithë projekti mban firmën e arkitek-

tes së njohur Rovena Agolli. Ky ambient ofron për pasagjerët një hapë-

sirë krejtësisht të shkëputur e të veçantë nga pamja e zakonshme e 

terminaleve të aeroportit. Hapësira është konceptuar duke vendosur 

fillimisht në qendër një pasagjer, i cili dëshiron një eksperiencë të 

ndryshme nga ajo standarde e ofruar në aeroporte, dhe është ndër-

tuar në mënyrë koncentrike rreth kërkesave, pritshmërive dhe ekspe-

riencës së kësaj kategorie pasagjerësh. Duke ofruar çdo komoditet 

të mundshëm, qetësi, relaks, ushqim, akses në sisteme të avancuara 

kompjuterike dhe lidhje online. Air Business Lounge mund të ako-

modojë njëkohësisht mbi 75 pasagjerë, duke ruajtur të pacënuara 

standardet e larta dhe të domosdoshme të performacës dhe cilësisë së 

nevojshme për një ambient të tillë. Hapësira është ndryshuar totalisht 

nga pjesa tjetër e aeroportit, e lidhur ngushtësisht me natyrën dhe 

jashtëzakonisht relaksues; një ndriçim i ngrohtë, dysheme dhe dekore 

druri, gjelbërim i gjerë me bimë të vërteta, të cilat ndihmojnë procesin 

e relaksimit, mobilim i standardeve të larta italiane e gjermane, koll-

tuqe që shtrihen, etj.
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Biblioteka
Në hyrje të lounge është pozicionuar recepsioni, i cili 
orienton me informacione dhe akomodon pasagjerët. 
Përballë tij u krijua zona e internetit dhe këndi i lexim-
it, e cila pasurohet nga prezenca e një minilibrarie të 
pasur ku mund të gjesh botime shqiptare dhe të huaja. 

Gjelbërimi
Për të krijuar privatësi për klientët, hapësira është ndarë 
në separe’ të larta me gjelbërim duke përftuar kënde 
ndenje komode për ta. Kjo zonë është trajtuar ndryshe 
nga pjesa tjetër, duke e pasuruar me trarë druri tavanin 
dhe tapete të butë në ndenje, për t’i bërë pasagjerët të 
ndihen më afër shtëpisë. Në krahë të ndenjes zhvillohet 
pjesa e ngrënies që shoqërohet me tipologji të ndrys-
hme akomodimi për t’i krijuar mundësinë pasagjerëve 
të ndihen komodë e të zgjedhin ulje standarde apo të 
lartë e sportive, vetëm ose në grup. 

Paleta e ngjyrave
Paleta e ngrohtë e ngjyrave të tokës, si dhe materia-
let që janë përdorur bashkë me prezencën e theksuar 
të gjelbërimit, të transferojnë në një situatë relaksuese 
dhe të qetë larg atmosferës së zhurmshme të aeropor-
tit. Prania e drurit në ngjyrë natyrale, hekurit të lyer, si 
dhe gjelbërimit që shfaqet që në hyrje në pjesën e re-
cepsionit e më pas shpërndahet në të gjithë ambientin 
të jep ndjesinë e të qenit më pranë natyrës. Dyshemeja 
është e gjitha e trajtuar në finiturën e drurit, e cila vi-
zualisht zë sipërfaqen më të madhe. Ajo pasurohet nga 
siluetat e strukturave metalike të lyera në antracite që 
në këtë rast ndërhyjnë grafikisht në këtë telajo të mad-
he druri. 

Relaks
Backgroundi vjen në formën e një peizazhi tre dimen-
sional. Ndërsa, pylli, duke u ndriçuar nga pas jep 
ndjesinë e thellësisë dhe të çon më pranë natyrës. Ky 
është vendi i duhur për të dëgjuar muzikë relaksuese 
dhe tinguj të huazuar nga natyra. I zhytur në rehatinë e 
kolltuqeve të bollshëm e i rrethuar nga ky lloj ambien-
ti relaksues, dikush mund të meditojë apo ndoshta të 
marrë një sy gjumë. 

Ndriçimi 
Ndriçimi është një tjetër pikë e rëndësishme në këtë 
ambient, pasi është trajtuar i ngrohtë dhe në intens-
itetin e duhur për të krijuar dritëhijet e veta duke i 
dhënë privatësi e gjendje çdo zone në Vip Lounge. 
Ai është shpërndarë në harmoni me objektet dhe zo-
nat që duhen ndriçuar duke u përcjellë nga kënde e 
lartësi të ndryshme. Koncepti që prodhoi më pas këtë 
interior kishte për qëllim që ky ambient të përcjellë 
një vibracion pozitiv, të ngrohtë, komod e tërheqës 
për këdo që ka zgjedhur të udhëtojë me linjat ajrore 
biznes klas.


