èíòåðèîð
1. В дъното на дневната е оформен
декоративен кът с осветление и
истински речни камъни, които според
китайското учение фън шуй носят
мъдрост и спокойствие.
Архитектурната даденост на
жилището – колона на входа на
дневната, е превърната в
декоративен елемент.

2. Поглед към дневната. Белите
тапети от Rash на черни цветя са
използвани за акцент само на едно
място и внасят японски дух. Лампата
е от „Комо“.
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All we need is... flowers

ñíèìêè Êðàñèìèðà Äå÷åâà è Âàñèë Ïèïåâ
èíòåðèîð Íèíà Áîÿíîâà, áþðî çà âúòðåøíà àðõèòåêòóðà è äèçàéí êúì ñòðîèòåëíî äðóæåñòâî “Òîðèí”

СЪЗДАВАНЕТО НА ТОВА ЖИЛИЩЕ Е
ПОДЧИНЕНО НА ЕНЕРГИЯТА НА
ОБИТАТЕЛИТЕ И НА ЗАКОНИТЕ НА ФЪН ШУЙ.
ЦВЕТЯТА ТУК СА НАВСЯКЪДЕ, КАТО
ИЗОБРАЖЕНИЯ И КАТО НАСТРОЕНИЕ

Äîìúò òðÿáâà äà áúäå â õàðìîíèÿ ñ äóõà íà ñâîÿ ñîáñòâåíèê
è âñè÷êî â íåãî äà å êîìïîçèðàíî òàêà, ÷å äà áëàãîïðèÿòñòâà
ïîòîêà íà ïîëîæèòåëíàòà åíåðãèÿ. Òîâà å èçõîäíàòà òî÷êà,
îò êîÿòî òðúãâà ïðåóñòðîéñòâîòî íà òîâà æèëèùå, êîåòî
ïúðâîíà÷àëíî áèëî ñ òåñåí êîðèäîð, ñ ìíîãî âðàòè è ñòåíè.
Æåëàíèåòî íà ñîáñòâåíèöèòå îò âõîäíàòà âðàòà äèðåêòíî
äà ñå îòêðèâà äíåâíàòà çîíà å èçïúëíåíî. Ñåãà ïúðâîòî âïå÷àòëåíèå îùå îò ïðàãà å çà øèðîêî ïðîñòðàíñòâî. Âðàòèòå

ñà íàìàëåíè äî ìèíèìóì, êàêòî å ñïîðåä ïðåïîðúêèòå íà
ôúí øóé, çà äà íå ñå ðàçïèëÿâà åíåðãèÿòà íà õîðàòà, êîèòî
æèâåÿò òóê. Ñ òåõíèòå õàðàêòåðè è ñ îãíåíèòå èì íàòóðè å ñúîáðàçåí èçáîðúò íà öâåòîâåòå – îðàíæåâî, ÷åðâåíî,
ðîçîâî. Öâåòÿòà â ðàçëè÷íè ôîðìè è öâåòîâå ñà íàâñÿêúäå
– âúðõó ñòåíèòå êàòî òàïåòè è ïàíà, ïîä ôîðìàòà íà ëàìïè èëè êàðòèíè, æèâè. Òå âíàñÿò åñòåòèêà è íàñòðîåíèå.
Îáèòàòåëèòå íà æèëèùåòî ñà õîðà ñ øèðîêî ñêðîåíè íàòó-

ðè, êîèòî îáè÷àò äà ïðåêàðâàò ñâîáîäíîòî ñè âðåìå ñ ïðèÿòåëè. Çàòîâà íàé-ìíîãî âíèìàíèå è ìÿñòî å îòäåëåíî çà
äíåâíàòà, êîÿòî å îáåäèíåíà ñ òðàïåçàðèÿòà. Ñ îáåäèíÿâàíåòî íà ïîìåùåíèÿòà îáà÷å íå ñå ãóáè îò ìÿñòîòî, à íàïðîòèâ – îïîëçîòâîðÿâàò ñå ñ ïîâå÷å âúçìîæíîñòè çà ïðèáèðàíå íà âåùè. Æèëèùåòî å ðàçïîëîæåíî íà 102 êâ. ì,
ñúäúðæà õîë ñ òðàïåçàðèÿ è êóõíÿ, äâå ñïàëíè, äâå áàíè.
Âñè÷êè âãðàäåíè ìåáåëè ñà ïî ïðîåêò íà “Òîðèí”.

102

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Õ¿ÿ ƒŒÃ 102

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Õ¿ÿ ƒŒÃ 103

èíòåðèîð

2

1

2
3
4

1

7
6

5

1 – вход
2 – родителска спалня
3 – детска стая
4 – дневна
5 – трапезария
6, 7 – бани
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1. Поглед от дневната към трапезарията.
Усещането е за много широко
пространство. Мебелите са от „Канор“.
Полиците на стената са част от
естественото разделяне на помещенията.
В зоната с масата за хранене е обособен
кът за кафе с две места.
2. На пода на мястото на съборените
стени от подовата настилка са направени
квадрати, оградени с плочки за басейн 2х2.
Същият детайл се повтаря на тавана,
подкрепен с богато осветление. Така се
постига непосредствено и красиво отделяне
на двете зони в дневната, като в същото
време коминът става разделителна колона и
тв стена. Цветето и вазата са от „Идея
Каза“. Светещо пано вдясно стилизира
„сребърното цвете“ – скулптура, която се
намира в Буенос Айрес. Паното е опънато
със стоманени въжета, зад него има
скрито осветление.
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1. Кухнята е уединена в отделен ъгъл, като
мивката е максимално скрита. Закръгленият
кухненски плот е много удобен за домакинята.
Всичко е MDF с лаково покритие с каменни
плотове. Боксът е малък, но съдържа всичко
необходимо. Кухнята е произведена по поръчка от
„Валиан“.
2. Младежката стая. Осветлението върви по
колоната, която минава през средата на стаята.
Мотивите с цветя са изрязани от тапетите и са
направени на лампи и картини. Не е прекалено с
детайли и материали. Работното място е с
бъбрековидна форма – максимално удобно, без да
заема много място и без остри ъгли, както
трябва да бъде според фън шуй.
Вратите на чекмеджетата са от висококачествен
белгийски ратан. Леглото наподобява подиум и е
удобно и за седене през деня. Оригинално решение
са стъпаловидно разположените ракли и места за
книги от двете му страни.
3. Стаята първоначално е била квадратна, а сега е
преустроена в триъгълна, като чупката е
оползотворена с дрешник.
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1. Спалнята на родителите. Тук отново е
разигран основният декоративен елемент в
дома – цветето.
2, 3. Банята към младежката стая е в
същите цветове като самата стая.
Интересното тук е, че в комбинация с
плочките на Azahar са ползвани плочки за
басейн за ограждане на душ-кабината, като в
същото време така се е получила и
своеобразна етажерка. Отново има много
стъкло за повече ефирност. Всичко е
композирано така, че да е комфортно, без да
е претрупано. Не липсват и флоралните
мотиви, които са акцент навсякъде в дома.
4, 5. Банята към спалнята на родителите.
За нея е избрано зеленото – спокоен цвят,
който балансира огнените цветове в
останалата част на жилището. Ползвано е
много стъкло, за да се създаде илюзия за
повече пространство в иначе тясното
помещение. Плочките са на Vives, испански.
Мястото вдясно от конзолната тоалетна е
оползотворено в шкаф със стъклена
вратичка
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