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интериор

Ж илището е в лук-
созна сграда, 
печелила награда 
за архитектура, и 
притежава добра 

локация и високо качество 
на строително изпълнение. 
Собствениците го купуват 
като четиристайно, предви-
дените три спални обаче са 
за сметка на всекидневната, 
която остава по план с твърде 
ограничена площ. А както 
обикновено днес тя трябва 
да обедини и кухнята с тра-
пезарията. Така се стига до 
решението за премахване 
на едната спалня, която и 
без това не е необходима 
на семейството. С тази про-
мяна, включваща съответ-
ните размествания на стени 
и входа към банята за гости, 
се постига достатъчно прос-
тор за оформяне на хубаво 
пространство с отворен 
план. В него сега спокойно 
и елегантно са разположени 

И бИблИотека  
в сърцето  
на хола
тозИ апартамент е прИмер за много добро 
ИнтерИорно решенИе, с което се постИга 
по-голяма дневна зона от предвИдената 
по първоначален план, без да се нарушава 
удобството на обИтаването.

текст таня Червенкова  
снимки александър новоселски

Интериор:  
арх. Десислава Драгнева
Площ: 125 кв.м
Местоположение: София

библиотеката е 
изработена по 

индивидуален проект 
от българска фирма

преди След
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обединената дневна – 
трислоен паркет на пода, 
осветление – Modular. 
маса и столове в 
трапезарията на Cattelan
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поглед от антрето  
към кухнята. кухнята е 
с мебели на Arredo, от 
„хеликс“, плотът на острова 
е от камък, а гърбът при 
работния плот е с тапет 
под кристално стъкло

кътът с меката 
мебел на Natuzzi
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основните кътове, между 
които има достатъчно място 
за преминаване и за излизане 
на терасата с външния кът за 
сядане.
Кухнята е централен елемент 
на зоната „ден“, погледът 
попада на нея още при влиза-
нето в апартамента. Защото е 
разположена в ъгъла, веднага 
срещу антрето, обособено с 
плъзгаща се стъклена врата. 
Готварският кът е доста-
тъчно широк, за да поеме 
всички необходими мебели 
и уреди. Голям остров с 
красив каменен плот допълва 
удобството тук, а застанали 
пред него, домакините имат 
гледка навън през френските 
прозорци на общото прос-
транство. Кухненското обза-
веждане е от утвърдена ита-

лианска марка и е от изцяло 
затворен тип.
На мястото на предвидената 
първоначално трета спалня 
сега се развиват основните 
дейности на дневното оби-
таване. Тук е трапезарията 
за шест души с маса с инте-
ресно оформена основа и 
тапицирани столове край 
нея. Отсреща, до френския 
прозорец, е разположен кът 
за релакс, а между тях е биб-
лиотеката. Заемаща цялата 
стена, тя включва и телевизи-
онния модул. Останалата й 
площ обаче е превзета изцяло 
от книгите, които са важен и 
неизбежен партньор на семей-
ството. Богатство, което днес 
не всички оценяват, но чието 
присъствие в интериора 
винаги носи нотка на духов-

ност и придава характер.
Още в началото клиентът е 
имал ясни желания относно 
климатизацията и отоплени-
ето на жилището. по проект 
е бил заложен само един 
климатик в дневната, но при 
интериорното оформление 
се изгражда климатизация за 
цялото жилище. В дневната 
за повече комфорт са предпо-
четени подови конвектори.
Концепцията на арх. драгнева 
следва семпла и мека линия с 
пастелни цветове и възмож-
ност за използване на раз-
лични сцени на осветление. 
Обърнато е внимание на 
всеки детайл както за функ-
ция, така и за дизайн.
изисканият образ на целия 
апартамент продължава и 
в нощните стаи, в баните и 

антрето.  Всички стени са 
покрити с тапети с високо 
качество и с нежен и нена-
трапчив дизайн по желание 
на клиентите. Корпусните 
мебели са изработени по 
индивидуален проект от бъл-
гарска фирма, осветлението 
е от белгийски производи-
тел. Меката мебел е внос от 
италия, а подът е покрит с 
трислоен естествен паркет 
в хола и спалните, докато в 
кухнята, антрето и баните 
настилката е от гранитогрес. 
С достатъчно място за съхра-
нение и с максимум удобства, 
новото жилище предлага 
приятна съвременна обста-
новка, в която обитателите да 
се чувстват добре с любимите 
си занимания, сред които 
четенето е на първо място. 

поглед навън към терасата  
с декинг и кът за релакс

основната спалня младежката спалня банята – настилки и санитарно 
обзавеждане от Volturno


