интериор

1 Много прозорци
пълнят салона
изобилно с
естествена
светлина.
Витата стълба е
завършена с перила
от ковано желязо.
Плетениците
от метал
са изработени
във фирма
Чакрини.

1

Къща с хол
като

ветрило
м

одерна, но не и модернистична, луксозна, но

без да е помпозна, практична, но не бездушна, а с финес – такава е къщата,
която ви представяме. Всичко в нея – от идейната концепция
за разпределение на пространството до реализацията на интериорния проект, е
дело на самите собственици.
Текст: Анита Илиева
Снимки: студио A&B
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2
3

2 В къщата
не може без камина.
Тук обаче тя не е
център
на интериора и
дори
не се забелязва
от входната
врата. Присъства
ненатрапчиво,
като всички
останали вещи,
просто
за да обслужва
мекия кът
за сядане
в гостната.
3 Мебелите в къта
срещу камината
са от Индонезия.
Доставени са
от фирма Rondo
Group. Пак оттам
са и ред помощни
аксесоари – ниски
масички, стоящи
закачалки, конзоли
– които внасят
спокойствие и
романтичен финес
в интериора.
4 Непосредствено
до кухнята е
разположена
трапезарната
маса. Рамките
на столовете са
от тъмен орех.

4

Общата жилищна площ на този дом е около 350 кв.м. Той е част от кокетна, неголяма кооперация, която сама по себе си също заслужава да бъде представена. Сградата, погледната от
улицата, изглежда като еднофамилна къща с добре поддържана градина и с фасада в традиционен английски стил с червени тухли и бяла дограма. Мнозина от съкварталците обаче дори и не
предполагат, че това е малък шестетажен блок с вътрешен асансьор, в който съжителстват
няколко фамилии без никаква роднинска връзка помежду им.
Мезонетът на нашите домакини заема първите два етажа на кооперацията и има едно голямо
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5 Кухнята се
намира
в най-отдалечения
на салона кът,
така че
да не се забелязва
от входната
врата. Освен
разположения
по стените
П-образен корпус
тя включва
и просторен
централен остров
с плот от камък.
6,7 Шкафовете
са от масив,
боядисан в бяло,
и са гарнирани
с фини керамични
дръжки. Доставени
са от Италия
от фирма Rilus.

7

5
6

предимство пред останалите апартаменти – директна връзка с вътрешния двор. Първият етаж
е оформен като представителен салон. Разделен е функционално на няколко къта – кухня, трапезария, хол с камина, вестибюл. Всички те с ефекта на ветрило плавно се разгръщат около витата
стълба с прозирен парапет от ковано желязо, която води към втория етаж. Там, на високото ниво,
са разположени спалните. Те са общо четири на брой. Едната, най-голямата, е родителската, а
останалите три са превърнати в самостоятелни детски стаи за всяко от трите деца в семейството. За удобство всяка стая разполага със собствена баня и санитарен възел.
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10

9, 10 На първия
етаж се намира
и домашният
кабинет. Той е
в непосредствена
близост до входа
на жилището и е
изолиран
от останалите
кътове с врата.
Обзавеждането му
е от масив
в цвят на тъмен
орех. Мебелите
са италиански,
поръчани в Rilus.

8 Подът е покрит
с естествен дъбов
паркет, нареден
в сложни фигури
на “пачи крак”
и полиран
с лъскав лак.
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Интериорното решение до най-малкия детайл е дело на собствениците и най-вече на домакинята. “И аз, и съпругът ми сме заети хора, но и двамата обичаме да сме си вкъщи с цялото
семейство. За нас беше изключително важно домът да е комфортен – ежеминутно да предлага
удобства на всеки от фамилията, но и да изглежда добре, със стил. В този смисъл модерните, изчистени от детайли мебели нито за миг не успяха да ме изкушат. Те са много красиви, но когато
са аранжирани. Все ми се струва, че в реалния живот къщата ми с тях би изглеждала разхвърляна само ако метна ключовете на масата. А аз имам три деца все пак...” – разказва стопанката.
В интериора безкомпромисно се налага класическият стил, който се и възприема непринудено,
някак непреднамерено. По-голяма част от обзавеждането е от масив, при това с дърворезба
и интарзии, но самите мебели са малко на брой и съвсем не се натрапват. Тапетите в хола са
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12

11, 12
Родителската
спалня също е
обзаведена
в класически стил.
Мебелите са
от масив, внесени
от Индонезия.
Свежото
рустикално
настроение се
създава най-вече с
умело подбраните
материи
в неутрални земни
тонове с мотиви
на цветя.
13 Като
истински будоар е
обзаведена банята
към родителската
спалня. В центъра
є е разположена
стояща вана
с ретро дизайн,
непосредствено до
нея пък се намира
лежанка
с тапицерия
от плюш. Подът
е покрит с
естествен паркет
от куила,
а стените
са облицовани с
копринени тапети.
14 Мократа
зона в банята е
затворена в кабина.
Стените около
душа са облицовани
със ситна мозайка
от стъклокерамика.

13 14
15

15 Ваната
е испанска,
доставена
от Булгрес,
лежанката и подът
са от Rondo Group.
Санитарният
фаянс в банята
към родителската
спалня е на лидера
в класическите
колекции за баня
Devon&Devon.

копринени, с едър флорален мотив, познат от английските салони, но са в цвят на слонова кост
и сякаш се сливат с белите тавани. Кухненският корпус с остров, който заема една не малка
част от първия етаж, изглежда спокоен и небрежен, някак средиземноморски въпреки строгия си
ретро фасон. Вероятно защото е в бяло или защото е “насечен” от няколко прозореца с кокетно
надиплени пердета. Така с умело подбрани материали, багри, детайли и аксесоари къщата се
сдобива с удобства, простор и личен чар.
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16, 17 Стените
в стаята
на баткото са
облицовани
с ефектен син
тапет. Мебелите
са от масив с ръчно
рисувани вратички.
Изработени са
от българската
фирма М Мебели.
18 Банята
към стаята на
малчугана също е
решена
“по мъжки” в синьо.
19 Естествено
решение в розово
20 В стаята
на малката
дъщеричка
желаният бонбонен
цвят е постигнат
предимно в
материи и
атрактивни
облицовки.
16
17
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