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ЦВетоВете

В къщата

са В nogoBama
настuлка

uВuтражuте

на Юрuu ВасuлеВ.

Красимира ВасилеВа,

тел. 0887517575

ПРОСТОР И КОМФОРТ ХАРАКТЕ

РИЗИРАТ ТАЗИ КЬША В ПОЛИТЕ

НА ВИТОША, ЧИV1ТО ИНТЕРИОР Е

ОФОРМЕН ОТ ЬИЗАV1НЕРКАТА

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА.

Вuкторuя AuwKo6a
CHUMKU: Румяна Чапано6а

ПЪРВИ ЕТАЖ

1. Антре
2. АнеВна
3. Малка гостна

4. Кухненски бокс

5. ТрапезаРИА

6, 7 СтаА и баНА

за гости
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Настилките

В кьщата, gocmaBeHU
и изпълнени от

"ЕВроплан", прелиВат

от зона В зона

и слеgВат

xogoBume линии.

Камината

е изработена

В "KaMuHu център"

по проект

на Красимира

ВасилеВа.

Малката гостна

се използВа

и за библиотека.

Мебелите

са от "Тентацuоне",

аВтор на оглеgалото

е IOрии ВасилеВ.

Красимира ВасилеВа от гоgини се занимаВа с пространстВено оформле

ние. ТоВа жилище поела още ВъВ фазата на грубия строеж и работuла В

синхрон със строuтелите. Всъщност стаВа gyMa за ноВа къща, проекти

рана и изграgена от "Юнионтреиg", съобразена с нужguте на семеистВо

то и с изискВанията за комфорт В MogepHomo жилище. ПространстВата

тук не притесняВат обитателuте - те са обширни, но не и go разточи

телност, която ga потиска с мащабите си. Благоgарение на балансuра

ното обзаВежgане, на gетаилuте и акцентите В г лямата къща Витае

gyx на топлота и уют.

СобстВениците мечтаели за гостоприемен gOM, В които ga има място за
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ДнеВната

не е натоВарена

с мебелu.

Окаченuят таВан

CKpuBa носеща

zpega
Hag Вратата

uскат от nOKpuBa
Hag прозореца.

ЗаВесuте

са от "Велекс",

"KopmuHa"
u"Хармонuя",

а кuлuмuте

от "Клер".
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много uлюбими приятели. ЗатоВа и на gBama етажа са npegBugeHU стаи

и бани за гости, както и кътчета за yegUHeHue и разгоВори.

В преgстаВителната част на пърВото ниВо - gHeBHama, се Влиза от

малко антре. Стилно обзаВеgена с уgобна мека мебел, gHeBHama е

изчистена от архитектурни заиграВания. ДетаОлите присъстВат пес

телиВо, но праВят Впечатление и имат сериозен принос ВъВ Възприемане

то на пространстВото. EgUH от тях - окаченият таВан, осВен че носи

скритото осВетление, има и gpyza роля - Hag BxogHama Врата тоО скриВа

zpega, а Hag прозореца - скат от покриВа. Друг акцент са настилките. Те

обеgиняВат пространстВата на пърВото ниВо. Воgещ материал тук е

мраморът, коОто преминаВа през част от gHeBHama, Kopugopa, стълбите
към кухнята и трапезарията, проgължаВа и към Втория етаж. В зоните с

меката мебел и В трапезарията мраморът е съчетан с масиВен паркет

от "Канор", преgпочетен зараgи Високите му качестВа.

На няколко стъпала Hag gHeBHama се намира малка стая-библиотека. Тя

има gupeKmHa Връзка с терасата към gBopa и е приятно място за

усамотение и приятелски разгоВори особено когато къщата е пълна с

гости. Три стъпала отВежgат и към кухненския бокс, коОто пък е сВързан

gupeKmHo с трапезарията. Тук Красимира ВасилеВа си позВолила ga
разчупи геометрията на стълбите с egHo логично cnopeg нея закръгляне



Кожената

гapHumypa е

от "Тентацuоне",

а 8pamume
В цялата кьща 
от КарабулеВ.

Стъкленuте

cъgo8e

са от но8ата

колекцuя

на "Крео".
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Шкафът

В трапезарuята

от "Linea decor"
е с матоВи стъкла

uалумuнuеВu

профuлu.

Кухненскuят бокс

заема межguнна

позuцuя межgу

gHeBHama
u трапезарuята.

3акръгленuето

на стъпалата

поВтаря лuнuята

на окаченuя таВан.

трапезарuята

е отВорена uзцяло

към gругuте gBe
пространстВа 
на кухненскuя бокс

ugHeBHama.

42

около сьщестВуВащата колона. Тозu полукрьг поgВежgа u крьглат

форма на окаченuя таВан с няколко "лунu" Hag барплота. Интересно

решенuето кухненскuят кьт ga се uзползВа за npexog межgу gHeBHama
трапезарuята - така тоО обслужВа egHaKBo gобре ugBeme зонu. Шкафч

то go барплота е noBguaHamo на крачета, за ga зВучu по-елегантно,

KyxHeHcKume шкафоВе са с цокьл зараgu BapageHume електроуреgu. Обзз

Вежgането на кухнята u на трапезарuята е от "Linea decor", ОсноВнuя
акцент тук, разбuра се, е голямата маса, но не тряБВа ga се nogMuHe
npUCbcmBuemo на елегантнuя шкаф с MamoBu стькла u алумuнuеВ

профuлu.
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ВТОРИ ЕТАЖ

1. Аетсна стая

2. Ане8на
3. Стая

на gоманините

4. Баня
5, 6. Баня и стая

за гости

Стаята

на gOMaKuHume
е обзаВеgена

със спалня от

"Тенmацuоне",

СВоеобразен акцент

са стъкленuте

тоалетка u стол.

По ugея

на guзаuнерката,

моgелuран

от сnецuалuстuте

на "Мегатрон",

таВанът CKpuBa
KpuBomo бuло.
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BapageHume
гарgеробu

с оглеgало

са от "Кохана",

спалното бельо

"Версаче"

е от магазuн

"Сатен".

ДuзаОнерката uзцяло се е съобразuла с настоя8ането на gOMaKuHume
ц8ето8ете ga са MeKu u топлu, ga няма сuлнu KOHmpacmu. Ц8етнuте

петна тук са eguHcm8eHO 8uтражuте на ЮрuО Васuле8 u KapmuHume на

Влаguмuр Чукuч u Нuкола CmaOKo8cKU.
На 8торuя етаж голямата семеОна спалня е разположена 8 просторна

стая. Сполуката на KpacuMupa Васuле8а тук се Cbcmou 8оформянето на

та8ана. С auncOKapmOH тя скрuла скося8анuята uтака спасuла gOMaKuHu
те от непрuятната глеgка към Kpu8omo бuло u ocmpume лuнuu, не

особено поgхоgящu за помещенuе, преgназначено за отмора. Сложната

окачена конструкцuя, npoeKmupaHa от guзаОнерката, е uзпълнена от

"Мегатрон".

Към cmaume на 8торuя етаж са uзграgенu u g8e елегантнu банu,

обза8еgенu с KepaMuKa u мебелu от "Дuляна guзаОн", "Форма Д", "Лустрu".

Ц8ето8ете тук също са прuглушенu u MeKu, KOHmpacmu умuшлено не са

gonycHamu.



Баните на

собстВениците

и за гости

са от "Лустрu"

с оборуgВане

от "Волтурно"

и "АиВарuус".

--~----......--

Стаята

за гости,

обзаВеgена

от "Тентацuоне".

,
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