
Ефектните стъпаловидни

шкафове с огпедanни

вратички оживяват

пространството под стьпбата.
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ВИКТОРИЯ ДИШКОВА

Снимки: ДЕЯНА СТАМАТОВА

СЕМЕЙСТВО С ДВЕ ГОЛЕМИ

МОМЧЕТА ИЗБРАЛО ТОЗИ

МЕЗОНЕТ ЗАРАДИ

ВЪЗМОЖНОСТТА ВСЕКИ ДА ИМА

СВОЯ, МАКАР И МАЛКА И

ВМЕСТЕНА ПОД СКОСЕНИТЕ

ТАВАНИ, СТАН АПАРТАМЕНТЪТ

НЕ Е ГОЛЯМ, НО И ТОВА ИМА

СВОИТЕ ПРЕДИМСТВА -
ПЛОЩТА Е ИЗПОЛЗВАНА

МАКСИМАЛНО, ПОДДЪРЖАНЕТО

НЕ ИЗИСКВА МНОГО ВРЕМ[

ПРОСТРАНСТВАТА НЕ СА

РАЗТОЧИТЕЛНИ И ЛЕСНО СЕ

ПОДДАВАТ НА ПРАКТИЧНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ.
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Огледалата в коридора са

поставени така, че да отразяват

пространството на дневната.

Металната колона, поставена

заради конструктивни изисквания

под трегера, се преврьща в един

от акцентите на дома.
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Около камината

е оформен

розов кьт за отмора.

Поглед от кухнята през

пльзгащата се стькпена

врата кьм дневната.



Меката мебел

в дневната

е от 'Фуроре'.

динствената намеса на дизайнерката Красимира Василева в

разпределението на апартамента се свежда до премахването на

вратата между антрето и дневната. От една страна, това е

направено, за да не остане ефектната стълба изолирана в коридора.

Но от друга - решаващ се оказал ръстът на единия син, който

надвишавал височината на трегера - 1,90 м. Ето защо били оформени

два свода, на които е придадена и декоративна функция 
стилизираните капители и металната колона са единствените

архитектурни детайли в мезонета. След перфектните довършителни

работи на фирма "Баев и Ко", цялата тежест при оформянето на

характера на дома паднала върху обзавеждането.

Стила определили двамата синове - съвременни младежи със свои

нужди и изисквания, а проектите за мебели изработила Йонка Канева.

Голямото антре придобило собствен облик благодарение на

Закачалката в антрето

е скрита зад

огледален параван.
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Зад барплота

е работният кьт в кухнята.

Надолу по

металната стьлба.

LфЕКТНАТА МЕТАЛНА СТЬЛБА

обща работа на Красимира 8асиnева и Здравко

Иванов. Тъкмо стъnбата е водеща в оформянето

на общия стиn на мезонета и подвежда към

търсене на по-съвременни решения във

вътрешното му оформяне и в избора на

материаnите - метаn за стъпаnата и

обnицовката на копаната, стоманени въжета за

перипата, ефектни бои от нов кnас.

С испанската керамика на "Vives" асиметрично
е оформен подът на коридора - попожените под

ьгъn спрямо стените декоративни пnочки

обединяват коридора с кухнята, дневната и

сервизните помещения.

Под стъnбата са поставени шкафове за обувки

с огnедаnни вратички, в чиито отражения се разбива обширното

пространство наокоnо. Другите огnедanа тук също имат своя роnя в

търсенето на ефектно разиграване на семпnото входно антре.

Маnкото тоаnетно огnедаnо и по-гоnямото, монтирано на паравана

пред закачаnката, са поставени така, че в тях се отразяват

пространствата от разnични гnедни точки. Бnагодарение на това

коридорът не остава изоnиран, а се вкnючва активно

в първоначапното възприемане на дома.

ЕDИНСТВЕНОТО ПОМЕШЕНИЕ

БЕЗ СКОСЕНИ ТАВАНИ



Част от кухненските

шкафове обспужват

трапезарната маса.

фаянсовите плочки

в два цвята са попожени

косо спрямо стените.
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Родителската спалня

с мебели от "Кохана",

Малките конзоли

са симпатичен ефект
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За едната

младежкастая

е избран

синият цвят



Още два варианта

за етажерки

под скосените тавани.

фотьойла е оформен малък оазис в розово. Този цвят е избран и за

ефирните пердета с окачване по последна мода от "Кортина". Като

своеобразен контрапункт е поставена плъзгащата се врата със

затъмнено стъкло, която свързва кухнята с дневната.

С изчистената си линия кухнята звучи ефектно и е образец на

функционалност. Шкафовете са разположени по цялата дължина на

едната стена. Част от тях оформят пространството около трапезарната

маса, отделено от същинската кухненска част с барплот.

Изработена от "Кохана" , кухнята е съчетание на меламинави плоскости

с матирано стъкло и алуминий. Осветлението от "Икис"

е локализирано над работните плотове. Диагоналите от подовата

настилка в коридора продължават и в кухнята. Те са повторени и при

нареждането на фаянса върху стената и така внасят динамика в

подредбата. Особено присъствие в модерната концепция на кухнята

има романтичната лампа на Юрий Василев.

На втория етаж са трите спални. Най-голямата е отделена за

родителите. Както тук, така и в другите стаи мебелите са изработени по

размер в "Кохана". Ефектът тук е търсен в огъването на таблите на

леглото и в малките конзоли, подредени над спалнята.

Особено горди са стопаните със стенния аплик на Инго Маурер.

Благодарение на етажерките и малките симпатични шкафчета в

другите две стаи са оползотворени и най-тесните пространства.

Според характера и нуждите на младежите двете стаи изглеждат

различно, макар и обзаведени със стандартните мебели - легло, бюро,

гардероб. Разнообразие внасят избраните цветове на текстила, както и

ефектната мазилка на "Кроун", положена върху една от стените и

различна по цвят за всяка стая.

/' Баланс и ритъм в обзавеждането, подобаващо съчетаване на......_...---
материалите и придържане към домашния уют - това са критериите,

обединили възгледите на домакините и на дизайнерката. Резултатът е

едно спокойно елегантно жилище със собствен стил.

45

Стъпаловиднатаетажерка

е от меламинавиплоскости

и матирано стъкло.
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