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В Санкт Петербург започват Белите нощи…
В България времето става по-топло а кестените цъфтят.
Някак ставаме все по-усмихнати и по-добри,
и отворени за красивото и изящното.
С удоволствие ви представям новия 128-ми брой на
списание Интериор Дизайн Магазин, който е преди
всичко изящен. На фона на натовареното ежедневие
и тревожните новини, ние сме готови да ви поднесем
едно малко бижу, на страниците на което ще намерите
вдъхновение, за да направите дома си по-красив
и по-елегантен; място където да бъдете себе си.
В този специален брой обръщаме внимание
на едно от най-важните помещения в
дома - кухнята, която освен функционална
и практична, трябва да бъде и красива.
Ще ви покажем най-горещите тенденции как да
обзаведете банята си и най-подходящия под за
жилището; кои са най-новите и най-красивите
тапети, предлагани от водещите производители.
Интериорите в броя са специално подбрани от другата
страна на океана, винаги е полезно да видим как светът
разбира идеята за дом. В огромните квадратури, така
характерни за двете Америки, може би ще намерим
идея, с помощта на която да преобразим нашето помалко жилище, намиращо се в нашата по-малка Родина.
Приятно четене!

Миряна Малчева,
Главен Редактор
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HONKA ФИНЛАНДСКИ КЪЩИ
ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА

Когато мечтаеш за уникална,
екологична къща на високо
качество си дошъл у дома.
Ние вярваме в създаването
на архитектурно красиви,
функционални и най-вече
екологични дървени сглобяеми
къщи, които остават за
поколения напред.

HONKA GREEN ESTATE
Добрият живот започва тук

Предлагаме на Вашето внимание луксозен жилищен комплекс “Honka
Green Estate” произведен във Финландия, разположен в известния с
минералните си води и най-чистия въздух в София к.в Горна Баня.

ЕКОЛОГИЧНОСТ ОТ ПРИРОДАТА
Къщите от масивна дървесина са добре познати като екологично и
комфортно решение за качествен и природосъобразен живот. Освен
уют, къщите от масивна дървесина имат и изключителни
топлоизолационни качества, което означава по-ниска консумация на
енергия, спрямо монолитното строителство.

МОДЕРЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН
Домът на Вашите мечти може да бъде
модерен или класически, с уникален
дизайн или по предварително
проектиран модел, в съответствие
с най-добрите практики в бранша.
Вдъхновете се за Вашата мечтана къща.

Съобразявайки се със съвременните тенденции, нашите архитекти са
заложили на изчистени форми и простор в помещенията. Големите
фасадни прозорци, покритата тераса и веранда създават естествена
връзка между човека и заобикалящата го природа.

ОТ ПРОЕКТА, ДО ПАНТОФИТЕ

ЗДРАВОСЛОВНО И ЕКОЛОГИЧНО ЖИВЕЕНЕ
МОДЕРЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН ДИЗАЙН
СЕРТИФИЦИРАНО КАЧЕСТВO

6

Ако това звучи като Вашия мечтан дом, направете инвестиция за едно по-здравословно бъдеще!
GSM: +359 885 534 988

НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ НАШИЯТ ПРОЕКТ Е ТВОЕТО ВКЪЩИ

WWW.HONKA.COM/BG/BG/HONKA-GREEN-ESTATE/

NEWSLETTER

GROHE ПРЕДСТАВЯ
ОБНОВЕНАТА СИ
СЕРИЯ КУХНЕНСКИ
СМЕСИТЕЛИ
GROHE
EUROSMART
Освен елегантен дизайн, който да се превърне в
акцент във всяка кухня, серията осигурява гъвкавост
и удобство, благодарение на иновативни технологии.
Разнообразие от модели с нисък, среден или висок чучур
с С- или U-образна форма се предлагат в две красиви
покрития - блестящ хром или модерно матово покритие
SuperSteel, като и двата варианта позволяват лесно
почистване и са устойчиви на надраскване. С подвижния
чучур получавате пълна гъвкавост, а функцията GROHE
Fast Fixation Plus осигурява бърз и лесен монтаж, без
допълнителни инструменти. Всички модели на серията са

оборудвани с технологията GROHE Zero. Това означава, че

получавате чиста питейна вода, благодарение на отделни
вътрешни водни пътища, които не позволяват досег
между водата и частите от олово и никел на смесителя.
Допълнително предимство е и липсата на контакт между
тези водни пътища и повърхността на смесителя. По
този начин се образува бариера, която предотвратява
нагряването на тялото на смесителя и риска от изгаряне
при допир. Това прави серията Eurosmart изключително
безопасна и подходяща за домакинства с малки деца.

НОВА ВПЕЧАТЛЯВАЩА
КОЛЕКЦИЯ ТАПЕТИ
И ТЕКСТИЛ ОТ
ВЕРДЕ ИНТЕРИОРИ

Цветна, витална, енергизираща е новата
колекция текстили и тапети на Foresti Home
Collection Group. Екзотични мотиви, градски
пейзажи, лица без маски… сякаш искат да ни
кажат: загърбете тъгата от пропуснатите заради
пандемията хубави моменти, бъдете оптимисти,
защото най-доброто тепърва предстои…
8
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MagicW-Fire - ново
предложение
от Фриа
MagicW-Fire е нашето предложение за всички
които биха искали да изпитат романтиката и
красотата на огъня, но поради ред причини
не могат да използват истинска камина на
биоетанол. Сега това е осъществимо веднага,
като е необходим само един контакт.
MagicW-Fire Ви дава перфектната 3D
илюзия за огън във Вашия дом, а тъй като
не се изисква постоянно наблюдение на
камината, то тя е особено подходяща и за
офиси, хотели, спа центрове или заведения
– т.е. навсякъде където бихте желали.
MagicW-Fire работи с 3D Water Vapor Fire
технология, която представлява изпарение
на вода посредством ултразвук и постига
илюзията за огън чрез специалното осветление
на водните пари и декоративните дръвца.
Технологията е абсолютно безвредна, като
даже спомага за подобряване климата
на помещението където се използва.
Предлагаме MagicW-Fire от производители
като Glammfire, M-Design и др. като:
-Модули за вграждане в мебели или стени;
-Модули за поставяне в класически камини
на дърва, които вече не се използват;
-Тип камина за окачване на стена с различни
повърхности на видимата бленда: кожа,
лакирана стомана, Corten, инокс;
-Тип камина за вграждане с допълнително
отопление на ток с мощност до 2Кв.
Всички модели са с дистанционно управление,
CE-сертифицирани, с 25 месеца гаранция.

Всички модели са само по поръчка,
а мостра можете да видите
в нашия шоурум – адрес:
biokamini.eu/contact-us/
При интерес посетете и
Дневната с уютната камина
biokamini.eu/magicw-fire/
И нека огънят е с Вас!
www.biokamini.eu
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ВАЛИДНА ДО
КРАЯ НА МЕСЕЦ
МАЙ 2021

KBULL 5 M
Автоматика за
плъзгащи врати
портал до 500 кг.
вкл. 4 м рейки
1 бр. дистанционно

KIT JIM
Автоматика за
секционни врати
с височина до 2,50 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно

лв.

59бе3з ДДС

лв.

34бе9з ДДС

KIT BILL 30M
Автоматика за
двукрили врати
размер на крилото
до 2,50 м. и тегло до 250 кг. , вкл.
приемник и 1 бр. дистанционно

LADY 4
бариера - бърза
греда до 4,2 м.
вкл. приемник и
1 бр. дистанционно

лв.
64бе5з ДДС

в.
6л
15б9ез ДДС
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Проект Акорд на Антония Димова

За 17-ти пореден Ideal Standard отличи
най-добрите проекти в националния
конкурс „Баня на годината 2020“.
Общо 49 проекта бяха допуснати за
участие в трите категории: "Идеалната
семейна баня", "Дизайнерска
хотелска баня с Atelier Collections"
и "Санитарно помещение в офиса".
На 22 март официално бе излъчено
награждаването на победителите на
фейсбук страницата на конкурса.

Награждаването на победителите се излъчи от красивия
шоурум на Ideal Standard, наречен „The Bathroom”. Водещи
на събитието бяха арх. Йонна Петрова и арх. Александър
Бояджиев, експерти дизайнерска програма на Ideal Standard.
15 проекта тази година са отличени от жури, медии и
публика. За участие в 17-тото издание на конкурса бяха
допуснати 49 проекта. Всяка категория имаше своите
предизвикателства към участниците – те трябваше
едновременно да влязат в рамката на предварително
зададен план на помещението и да предложат решение,
което да е смело, иновативно и функционално.

КАТЕГОРИЯ
"ДИЗАЙНЕРСКА ХОТЕЛСКА БАНЯ "
ATELIER COLLECTIONS

Проект Greyscale Classics с
автори Александра Петкова
и Симеон Симеонов.

Проектът Графит с автор
Жаклин Иванова

ВТОРА НАГРАДА

Дизайнерските хотелски бани са
изпълнени с Atelier – колекцията,
родена в сътрудничество с
италианското дизайнерско бюро
Palomba Serafini Associati – една
колекция, която прехвърля
своеобразен мост между
наследството, модерния дизайн и
дизайна на бъдещето.

ТРЕТА НАГРАДА

ПОБЕДИТЕЛ

Проект Greyscale
Classics с автори
Александра Петкова
и Симеон Симеонов.
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ПОБЕДИТЕЛ

КАТЕГОРИЯ „ИДЕАЛНАТА
СЕМЕЙНА БАНЯ“

КАТЕГОРИЯ „САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ
В ОФИСА“:
Обществените
санитарни помещения
се очаква да задоволят
много по-широка
палитра от вкусове.
Това, разбира се, не
прави задачата на
дизайнера особено
лека. Тези помещения
на обществени места
винаги ще бъдат
предизвикателство
за архитектите
и дизайнерите в
намирането на нови
и интересни решения.
Строго или фриволно,
класическо или
модерно, „Санитарното
помещение в офиса“ е
съобразено с характера
на средата, понякога
– и с естеството на
бизнеса, но винаги със стила времето.

ПОБЕДИТЕЛ

Проект Алкая на Божидар Иванов
Проект Калма на Боряна
Андонова и Венелин Касабов

Семейната баня е мястото, от което започват милиони
ежедневни истории всеки ден. Какъвто и да е денят
ни – спокоен или нервен, слънчев или дъждовен – той
е започнал от банята вкъщи. Удобството и уютът на
това място може да се окажат изключително важни
за целия ни ден. Който, впрочем, завършва отново
там, където е започнал – в семейната банята.

Проект Соц инфлуенс на
Десислава Лазарова

Поект Неутрално с автор
Павлина Костадинова

ВТОРА НАГРАДА
Проект Пиксел Магдалена Нонева

ТРЕТА НАГРАДА
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ВТОРА НАГРАДА

Проект Флуиди на
Маргарита Шейтанова.

ТРЕТА НАГРАДА
15

КНИГИ

Човекът, който плаче от смях
Фредерик Бегбеде
превод: Георги Ангелов, 272 стр.

ARCH & DECKO LTD
София
пл. Славейков 1
0888 636 295
a-decko@netbg.com
archdecko.com

Книгата ни среща отново с Октав Паранго,
рекламист в първия роман, ловец на модели
във втория. В третия алтер-егото на автора
се преобразява в хуморист, участник в
сутрешно радиопредаване. В тази поредна
блестяща сатира Бегбеде, самият той с
неоспорима склонност към хумористичното,
разобличава „диктатурата на смеха“,
описва едно общество, в което „смешното е
задължително“ и осмива това, което нарича
комикопопулизъм, практикуван от много
негови събратя – например от водещия
телевизионно реалити шоу Доналд Тръмп,
стигнал до Белия дом, или от известния като
„клоуна Бо-Джо“ Борис Джонсън, станал
министър-председател, и още, и още…
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Дарвин в супермаркета
Марк Нелисен
превод: Мария Енчева, 208 стр.

Кишот
Салман Рушди
превод: Надежда Розова, 472 стр.

Лес тъмен
Никол Краус
превод: Здравка Букова, 304 стр.

Според Марк Нелисен „Дарвин
в супермаркета“ е своеобразен
сборник на човешкото поведение.
Ние ще добавим само, че тази
остроумна „лекция по дарвинизъм“
отдавна плачеше да бъде издадена.
Ако на някой марсианец му
попадне документална поредица
за поведението на земляните,
направо ще се пристрасти към този
канал – толкова сме интересни. Ние
обаче не го осъзнаваме, защото сме
нагазили с двата крака в случващото
се, не слизаме от подиума и за
секунда няма как да проследим
спектакъла от разстояние.

Книгата е безмилостно
саркастичен, интелигентен
и провокативен портрет на
съвременната епоха, в която
фактите често са неотличими
от фикцията. Вдъхновен от
класическото произведение
на Сервантес, посредственият
автор на шпионски романи Сам
Дюшан създава образа на Кишот:
възрастен търговски пътник,
умопомрачен от прекомерното
седене пред синия екран,
който се влюбва отчаяно в
телевизионната звезда Салма Р.

Книгата подхваща разказ за
един адвокат, превърнал се
във филантроп, който няма
търпение да се раздели с
притежанията си („за да си
разчисти място за размисъл“),
но и за една писателка,
озовала се в задънена улица –
и в творчески, и в личен план.

Junckers Plank Black Oak Boulevard Flooring

Junckers завинаги!
Официален вносител на подове
от масивно дърво, произведени
в Junckers Дания с впечатляващи
размери и визия. Богат избор на
цветове и повърхностни покрития.

NEWSLETTER

АКТУАЛНО
със Симона Минева

Експерт по комуникации и реклама,
медиен специалист в сферите
дизайн и интериор, изследовател
на въздействието на цветовете в
заобикалящата среда и детайлите,
чрез които се постига уюта.

Жълтият цвят е един от трите основни първични цвята, (заедно с червено и синьо) и
присъствието му в интериора допринася за това да се чувстваме чудесно,защото го свързваме с
топлината на слънцето, сезоните в които се наслаждаваме на хубаво време пълноценно сред
природата. Тоналността на жълтото е отлично средство да стимулираме сетивата, за
да бъдем заредени с енергия, бодри и свежи по всяко време на годината.
Поръчкова кухня от Каса Арт

Кухнята на Клод Моне
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Мека мебел от Фейдом

Мека мебел от Фейдом
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В исторически план жълтият цвят е символ
на богатство, злато и царственост, а според
Фън Шуй всички нюанси на жълтото са
символ на величественост и вечност.
Прословутата трапезария на великият
импресионист Клод Моне в имението му в
Живерни, Франция, е емблематичен пример
за великолепно усещане за жизнерадостност
в един цветен дом. Слънчогледите и полята на
Ван Гог завинаги ни влюбват в жълтия цвят.

Съвети:
» Съчетавайте жълтото със зелено, синьо и

яркорозово – така ще постигнете усещане
за Прованс и Средиземноморието.

» Нюансите на бялото подчертават топлотата на
жълтият цвят, а в комбинация с виолетово ще
създадете среда за енергични занимания.

Мебели за градина боядисани
с тебеширена боя на Annie Sloan

» Свързването на цвета с естествената светлина го
прави идеално решение за тъмни и студени стаи.

» Жълтото е много подходящ цвят, ако искаме да
направим някой безличен коридор по-уютен.

» В детската стая използвайте акценти и

декораци в жълтите тонове, за да направите
обстановката топла и приветлива.

Тапет от Домко

Лампи на Ferroluce

Върнете се с майстора Рей Бредбъри там, където
е вечният дом на сърцето, във времето на сбогуване
и недоловима, изумителна промяна, където силният
вкус на „Вино от глухарчета“ остава по езика
като лелеян спомен...

баба; време на скърби и чудеса,
на златни пчели. Магично лято,
през което времето сякаш е
спряло в живота на

Бредбъри има своеобразен стил, на който мнозина са
подражавали, но който никой не е успял да имитира.
Портланд Орегониън

Няма по-опростен, но и по-задълбочен стил от този
на Бредбъри. От най-обикновени думи той твори
образи и настроения, които остават
завинаги у неговите читатели.
Сан Франсиско Кроникъл

Рей Бредбъри постигна онова, което е по силите
на малцина творци... Той ни промени.

Летата идват и отминават, раждат се и отмират, но
дванайсетгодишния Дъглас
само
ако успееш да сграбчиш онзи крехък, нежен
запечатано от на това да си дете те
миг,Споулдинг
когато –вълшебството
несравнимия
Рей Бредбъри.си крилца, и да го запечаташ
докосва
със златистите
в бутилка – а защо не и в ухаеща хартия? – за да
те грее, когато преспите унесат всичко в сън и
забрава, сякаш не е било – тогава разбираш защо
Рей Бредбъри е един от великите писатели, написал
това любовно писмо до едно детство и съхранил
завинаги топлината на лятото в слънчева бутилка.

Бостън Сънди Глоуб

www.bard.bg
÷≈Õ¿: 14.99 Î‚./ 7.70 €
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преяждане с вкусните гозби на

»«ƒ¿“≈À— ¿ ⁄Ÿ¿ ¡¿–ƒ

Рей Бредбъри е сред най-известните
писатели на съвремието. Някои от
най-популярните му произведения са
„451 градуса по Фаренхайт“,
„Марсиански хроники“, „Вино от
глухарчета“. Писал е за театъра и за
киното, негов е сценарият за
превърналата се в класика
екранизация по „Моби Дик“ на
режисьора Джон Хюстън. Номиниран
е за наградата „Оскар“. Адаптирал е
шейсет и пет от своите разкази
за телевизионната поредица
„Театърът на Рей Бредбъри“. Има
награда „Еми“ за телевизионната си
пиеса „Дървото на вси светии“.
През 2000 г. Рей Бредбъри е
удостоен от Националната фондация
за книги с медал за изключителен
принос към американската
книжовност.

Любовно писмо до едно детство...

Лятото на 1928-а е златно
време за едно подрастващо
момче. Лято на ябълкови
дръвчета, окосени ливади
и нови гуменки;
на бране на глухарчета и на

¡¿–ƒ
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Æèâîòúò å …
ПРИВИЛЕГИЯТА,
КОЯТО СИ
ПОДАРЯВАШ -

Сингапур
Ако не бях очарован от Сингапур,
нямаше да съм бил там 6-7пъти.
Сингапур сякаш всеки път е подарък.
И елегантна лекота. Хапка лукс. Там
внезапно искаш да си щедър към
себе си. Да поразточителстваш, да
се поглезиш. Да си изцяло своето
"ДНЕС", в междинното слънчево

22

измерение без тревоги. Всичко
сияе от чистота, от космополитна
модерност. Някак копринено е, с
ласка. Никъде другаде нямам това
така окриляващо усещане, че отивам
някъде, че съм НА ПЪТ. Именно в това
е тайната, стойността на Сингапур :
тук поспираш за няколко дни, когато

Светлин Иванов-Лаубер
Актьор, музикант, пътешественик

прекосяваш света, започвайки
пътешествие, или пък връщайки
се от много далече: Борнео, Нова
Зеландия, Австралия, Фиджи ... И
в Сингапур зареждаш сетивата си.
Поемаш въздух. Като декомпресия на
водолаз е - изравняваш наляганията.
Така близо до самия екватор.
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А когато си в Сингапур просто трябва да отседнеш в
изумителния му хотелският комплекс Марина Бей Сандс
(Marina Bay Sands). Той е дотолкова различен от всички
други подобни хотели и сгради в своята хай-класа, че
с пълно право може да се нарече най-необичайният
и впечатляващ хотел на планетата. Просто, защото
разполага с истинско чудо на света! Върху трите
200-метрови кули има огромен трипалубен кораб,
наречен "Небесен парк" на площ от 12 400 кв.м. Там се
намира и невероятният 150-метров плувен басейн с
прозрачни стени и с водопад - най-големият открит
плувен басейн, както и барове, ресторанти и Музей
на модерното изкуство. От разстояние изглежда, че
гигантският кораб се издига над вълните на 200 метра
надморска височина. И си там, до екватора. И плуваш в
басейна на стотици метри височина, през стъклените му
стени виждаш небостъргачите ПОД теб. И осъзнаваш, че
всъщност не плуваш, а летиш. Във вода си, която се носи
във въздуха! Когато се спусне вечерта, се разхождаш
из градините на залива (Gardens by the Bay), в които
амбициозен проект е побрал всички най-редки, найекзотични растения на нашия свят. И така до орхидеите
от Амазония цъвтят Еделвайси от Алпите, до искрящорозовите лотоси от Камбоджа се поклащат гроздове
опияняващ люляк. И няма нищо друго, освен лято! И
топлата вечер никога няма да свърши. Ароматите й,
тайнствените й сенки. Ще се събудиш призори, замаян
от часови разлики, от загадъчни питиета или чувствен
сън и... с усмивка ще си кажеш, че е време за басейна на
върха. И после, докато плуваш в него, ще признаеш пред
себе си : " Сингапур е привилегията, която си подарявам."

Младият екип на Ka Design Studio
се състои от квалифицирани
професионалисти, фокусирани в
сферата на интериорния дизайн
и архитектурата. В работата си,
те се стремят да да бъдат до
своя клиент от проектирането до
реализацията.
С удоволствие представяме на
страниците на Интериор Дизайн
Магазин …(имена) и тяхната
реализация на малко сезонно
жилище, което притежава всички
качества да бъде наречено дом от
семейството, което го обитава
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Нуждата от свое кътче на всяка една функционална зона в един дом, се оказа водеща в проекта на маломерно, сезонно жилище в новопостроена сграда. Независимо от целта си,
то е дом на семейство, макар и за кратък период в годината. Уют и практичност се обединяват
в създаването на нов дом.
Цветовете са решени в светли и топли тонове,
а осветлението е с различни сценарий на управление, в зависимост от желанието на обитателя. Спецификите в архитектурата и обзавеждането на пространствата предизвикателно са
решени и реализирани от студиото по индивидуален проект, а там където е било възможно,
са използвани готови продукти от търговската
мрежа. Разнообразието на пазара от интериорен текстил и аксесоари за дома, правилно подбрани, спомагат за скромния, но очарователен
външен вид.
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КЪЩА ЗА
НАШИТЕ
БАБА И ДЯДО

Проект Dash Marshall architecture studio
Dashmarshall.com
Фотограф Bruce Damonte
Текст Миряна Малчева

ИНТЕРИОР

Дневната с уютната камина

Поглед към трапезарията

Цялата къща е изпълнена с хитроумни решения

Тази къща в Калифорния е специален,
много личен проект, създаден за възрастна
двойка, която често е посещавана от техните
деца и внуци. От екипа на архитектурното
бюро Dash Marshall се очаква да реновира
и разгърне на 430 кв.м. къща изпълнена
са младежки дух, която същевременно
да запазва връзката с миналото и
традиционната за региона архитектура.
Те са изправени пред две основни
предизвикателства – да преустроят
съществуваща сграда, превръщайки я в пофункционално пространство за забавления
и второто, много по- трудно изискване на
собствениците: „Просто я направете нова!“
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Сградата е стара 30 годишна фермерска
къща в Сан Мигел, Калифорния. В хода не
реновацията се запазва само носещата
конструкция и тя е изцяло прекроена.
За да удовлетворят желанията на
клиентите, екипът на Dash Marshall
подхождат изключително внимателно,
анализирайки всеки детайл от
ежедневието – готвене, хранене,
празнуване, спане, както за обитателите,
така и за техните чести гости.
Особено внимание е обърнато на кухнята,
в която традиционно се готви много
и често, за големи групи от хора – тя
трябва да е максимално просторна и
функционална. Помещението е отворено
към трапезарията и дневната, като
множеството плъзгащи се врати от
индустриална стомана и ажурни дървени
решетки дават допълнителни опции
за моделиране на пространството.
Реверанс към семейния бизнес,
който от десетилетия е отглеждането
на орехи, е добавената в дневната
екстравагантна колона, напомняща
ствол на дърво - почит към произхода
на семейното благосъстояние.

Кухнята е отделена от общите части с ажурни
решетки от останалите общи части

В цялата къща пространството е разделено на
зони с различни видове решетки и прегради

Поглед към килера

Екипът на Десислава
Ананиева и Ши Декор
Център обзавежда
жилище в планината,
изпълнено с усещане
за топлина и любов към
ските преди началото на
зимния сезон.
30
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Следващото по важност помещение е
банята за гости, която впечатлява със своята
разточителност и превръща дори простото миене
на зъби в удоволствие. Тя е оформена, както се
изразяват архитектите, като огромен бонбон
маршмелоу, и е разделена на четири зони – зона
за миене, гардеробна, душ зона и тоалетна.
Те са разположени около островна мивка,
завършена с дървен плот от орех. Интересното
е, че в цялото пространство не присъства
така традиционното за банята огледало.
Друго от важните решения на екипа е да се
обзаведе елегантна, светла и пищна спалня за
възрастните родители, която да отговаря на
техния практичен и непретенциозен вкус.

Банята оформена като "бъбрек", със
стоящ остров и вграден умивалник

Душ зоната във втората баня

Втората баня
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Естествената дървесина е силно застъпена в
интериора, използвани са богата палитра от
фладери на ела, избелен дъб и разбира се, орех,
които да компенсират с естествената си красота
генерално изчистения от детайли интериор.
В духа на традициите, екипът на студиото
запазва на показ гредите и носещата
конструкция на тавана и ги комбинира
със стени с мазилка и дървени подове.
Добавени са нарочно уголемени детайли
като плъзгащи се и въртящи се на
една ос врати, дървени облицовки и
широкомащабен парапет на стълбището.
Стълбището е оформено с
парапет от масивна дървесина

Усещането за пространство е засилено чрез
запазената открита покривна конструкция
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АПАРТАМЕНТ С ЦВЕТОВЕТЕ
НА ТРОПИЧЕСКА ПТИЦА
Проект Electrix Studio
Снимки: courtesy of DelightFULL
Текст Миряна Малчева

Разположен в цветния и изпълнен
с живот център на Сао Пауло, този
луксозен апартамент улавя духа на града
и го трансформира в красива феерия от
лукс, изразителни цветови комбинации
и класическия стил на Art Deco.
36
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Дизайнерското студио Electrix
Design налага своят запазен
интериорен стил комбинирайки
класически лукс с модерна,
закачлива визия, който би
впечатлил всеки почитател
на интериорния дизайн.
Основната цел на екипа е да
създаде еклектична изпълнена с
живот и същевременно изтънчена
атмосфера, която да е съчетание
от уникалност и високо качество.
Апартаментът е подпокривно
пространство, обзаведено по молба
на клиентите в екстравагантен
и експресивен стил. За да
удовлетворят таи молба, екипът
на Electrix Design подбира
неутрална фонова палитра за
рамкиране на пространствата,
на фона на която да изпъкват
емблематичните дизайнерски
мебели и аксесоари, като например
елегантната Brubeck Wall Lamp.
Жилището се състои от дневна,
трапезария, кухня, спалня и
ексцентричната кино зала,
която е осъществен сън за всеки
дизайнер, който е почитател на
магията на седмото изкуство.
Поглед към кабинета

В дневната на фона на спокойните
неутрални стени изпъкват
едрите, но елегантни фотьойли в
наситено оранжев цвят, както и
широкомащабните скулптори.

Външната тераса
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Като цветови контраст се явява
банята, в която са съчетани
показни и елегантни елементи на
лукса с класическа мебелировка
в нетрадиционни цветове бонбонено розовото искри на
фона на огромните огледала и
елегантно полирания мрамор.
Жилището разполага и с прекрасна
тераса - мечта за всеки през дългите
и топли летни нощи. Обзаведена с
комфортна мека мебел и защитен
от преките слънчеви лъчи и жегите
с чадъри и вентилатори, този кът
е същински рай за желаещите
да си отдъхнат на открито.

В банята са използвани лами модел
BRUBECK WALL на DelightFULL
Кино залата

Спалнята е издържана
в по-меки, землисти
тонове, но тук
отново се забелязва
професионалната
работа на
дизайнерското
студио и прекрасните
съчетания на
различни материи
и интериорен
текстил в близки
цветови нюанси.
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БРАЗИЛСКОТО
УСЕЩАНЕ ЗА
НАТУРАЛНОСТ

Diego Revollo

Проект: Diego Revollo Architects
www.diegorevollo.com.br
Фотограф: Fran Parente
Текст Миряна Малчева

Най-новият проект на
бразилския архитект Diego
Revollo е апартамент новопридобит от млада
двойка имот, с впечатляваща
квадратура от около 200
кв.м и височина от 6 метра.
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Едно от първите решения на интериорното
студио е до усвои и терасата. Въпреки
голямата квадратура, екипът на Diego Revollo
преценява, че това пространство е от
особено значение, за да се разгърне
правилно трапезарията. Част от балкона е
запазен, за да се обособи малка зона за външно
барбекю.

Лятната кухня обособена на терасата

Залата за домашно кино
Дневната е оформена с класическа ламперия от Cumaru
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Друга оригинална идея на интериорното
студио е да приобщи кухнята, първоначално
обособена в отделно помещение към
общите дневни части. По този начин освен
новопридобитото пространство, се дава
възможност на обитателите на дома и гостите
да бъдат част от приготвянето на храната
- основно действие в домакинството.
Едно от основното предизвикателства
пред екипа на Diego Revollo е да създаде
усещане за уют в това огромно пространство.
Те основно залагат на дървото като
водещ материал, без да предозират. Изборът
пада върху Cumaru, типична за Южна
Америка дървесина. Екзотичната
шарка на това сравнително непознато
за нас дърво е видима още от входа на
жилището. Постепенно тя преминава в
дневната и присъства като модерен прочит
на класическата ламперия, за да засили
усещането за уют и комфорт.

Част от декорациите в дневната са на Erea

Трапезарията.
Маса Raj на Vermeil, столове
Clad на Micasa
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Детайл
от бара в
дневната,
изработен
по проект
на Diego
Revollo
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В контекста на пространството,
което трябва да бъде усвоено,
Diego Revollo и екипът
му са склонни да поемат риск
и да подходят нетрадиционно.
Те успешно комбинират
кехлибарните нюанси на
дървесината със землистите
тонове на останалите елементи
на интериора - текстил,
настилки и декоративни
елементи, привнасяйки
ексцентричните нюанси на
наситено синьо като акцент.

Детската стая

Спалнята

Централен елемент в дневната е
декоративната масичка Mesa Pétalas-6
Pétalas, от естествено дърво на Etel
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Екип Tato Architects
Yo Shimada, Akira Yasuda
www.tat-o.com
фотограф: Shinkenchiku Sha
текст: Миряна Малчева

Наситения с морско усещане
килим прекрасно контрастира
на неутрално белите стени
в дневната и чудесно си кореспондира
с мебелите на Petala и Jorge Zalszupin.
За оформлението на останалата
част от жилището са използвани
елегантни, меки нюанси на
синьото, сивото и натуралните
отблясъци на Cumaru дървесината. В
по-личните помещения на
жилището височината на
таваните не е двойна и това
позволява да се постигне поестествено усещане за уют и
уединеност. Все пак, дори
тук личи професионализма на
Diego Revollo, който създава
визуална и естетическа
връзка между всички
пространства в жилището.

Yo Shimada

В светлата баня един от основните
акценти е стоящата вана на Doka Amalfi

Основното предизвикателство
пред екипа на Tato Architects
за проектирането на къщата в
Осака, е ограниченото пространство. Yo Shimada и Akira
Yasuda си поставят за цел да
изследват възможностите на
пространството, вдъхновени от
естествените земни образувания в пещерите. Те залагат на
отворено пространство, което
е разделено от няколко полуетажа, обособяващити различните зони. Концепцията е да се
създаде усещане за уголемено
пространство на ограничена
квадратура, с лесен достъп
както до покрива и терасата,
така и до наземните нива.
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Един от работните чертежи на банята
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DESIGNBAR

БЕЖОВОТО E
НОВОТО
ЧЕРНО
МИРЯНА МАЛЧЕВА

Зад събирателното понятие “бежово” се
крие една от най-изтънчените, елегантни
и мечтателни палитри от цветови нюанси,
варираща според личните предпочтания
от седефения блясък на фъстъка до
кафето само с няколко капки мляко.

Безспорно това са и едни от
най-предпочитаните цветове за
интериора - те привнасят усещане за
спокойствие и естетика. Не случайно
бежовото често пъти е носител на
лукса в обзавеждането и обикновено
едни от най-скъпите елементи на
интериора са в неговите нюанси.
Често срещан в природата, този цвят
е символ на естествени натурални
материали, което и значително
оскъпява крайния продукт.
Неизбеленият лен и естествения
дъб са материали, които ще са
непреходни в своята красота дори
след години, а също може да са
спечелили за своята визия.

Диван Otello на Pianera.
Предлага Верде Интериори
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Комод Cube на Alivar. Предлага
Верде Интериори

Кухня Nappa на Nolte.
Предлага Mebeli.net
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ТЕНДЕНЦИИ
Панели Inspiro - Beige от НОЛИНА

В модерния интериор бежовото
е широко застъпен цвят, освен
заради своята естетическа
ненатрапчивост, която създава
усещане за цвят, но същевременно
не ангажира със своето присъствие,
така и защото тази цветова гама
се комбинира успешно с почти
всичко. Неутралните топли нюанси
служат за чудесна основа, на
фона на които могат да изпъкнат
по-агресивни и завладяващи
цветове, според сезона или личните
предпочитания. Както през зимните
студени месеци бежовата фонова
рамка може да бъде обогатена
и затоплена с наситено винено
червено и успешно да създаде
усещането за празничност, така
през летния сезон акцентите
могат да се заменят с турско
синьо и да внесат атмосферата
на ваканционна прохлада.
Столове Snine на Alivar.
Предлага Верде Интериори

Тапет на WALL&DECO от Нидо
Креслoто PELLO е страхотно
допълнение към обзавеждането на
дневната. Бледо бежовото, в съчетание
с дървен акцент, са предпочитан избор
за немалко интериорни дизайнери.
Преглага Икеа

Тапет на WALL&DECO от Нидо
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Панели Dumawall Multifix Салина . Предлага Нолина

DESIGNBAR

Изплзвайте бежовите нюанси за да “рамкирате”
помещението- на пода, стените и по-големите
елементи от интериора - диван или лежанка,
библиотека. Разположете подвижната мебелировка
в този цвят близо до източник на естествена
светлина - прозорец или балкон, слънчевите лъчи са
изключително благосклонни към този цвят и коренно
го променят, в зависимост от различния час на деня.
Когато искате да оформите пространството с

Кресло VEDBO от Ikea в
цвят пепел от рози

бежово е добре да следвате някои правила, като
например да избягвате да комбинирате няколко
неутрални нюанса в различни цветови гами. Бежовото
изглежда скучно до сивото, както и до бялото, но
си подхожда изключително красиво с оранжево,
патладжанено лилаво или жълто. За декорация и
акцент подберете монохромни елементи от естествени
материали - стъклена ваза или интериорен текстил в
наситено синьо, златно или дори бебешко розово.
Тапет на WALL&DECO от Нидо

Пуфове Passpartout на Pianera.
Предлага Верде Интериори

Тапет на WALL&DECO от Нидо

Диван Posh на Samoa. Предлага
Верде Интериори
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EKTORP 3-местен диван с лежанка
е перфектно решение за дневна в
топъл и уютен бежов цвят от Ikea
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МОДЕРНАТА
КУХНЯ

Кухня от Еником М

Миряна Малчева
През последните години на пазара се предлага огромно
разнообразие от продукти и обзавеждане за кухня, които
позволяват да се създаде една модерна, функционална и
красива зона за приготвяне на храната за семейството.
Важното при оформянето на кухнята в дома е, че
тя трябва да е максимално практична и лесна за
почистване, като същевременно е естетична и отговаря
на вкусовите предпочитания на обитателите.
При моделите за 2021 продължава да се наблюдава
тенденцията за изчистена визия. Водещите
производители предлагат затворени кухни, с
почти липсващи открити зони, с изключение на
малки декоративни полички, на които готвещия да
подреди най-любимите и използвани аксесоари.
Дръжките при повечето модели липсват, вратичките и
чекмеджетата се отварят със скрити пушъп бутони. Те са
също така изчистени от по-традиционните декоративни
елементи и излагат на показ елегантна геометрия
от равномерен цвят или дървесен фладер. Когато са
монтирани дръжки, те са с уголемени, силно декоративни
силуети, цялостна лайсна или извити лостове, които освен
като завършващ елемент предлагат лесна експлоатация.

Кухян Cucinesse серия EVOLVE,
предлага Верде Интериори
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Кухня от Еником М

Кухня на Hanak, предлага Mebeli.net
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Кухня на Cucinesse, серия New
Eden предлага Верде Интериори
Кухня на Cucinesse, предлага Верде Интериори

Кухня на Cucinesse, предлага
Верде Интериори

Цветовете, преобладаващи за 2021
година са меки, неутрални и те лесно
се съчетават с останалата част от
интериора. Сред най-актуалните нюанси
са ментово зеленото, мекото и бледо
жълто и сиво-синьото. Малко понетрадиционни, те чудесно се съчетават
с цветовете на естествената дървесина
и могат да са прекрасен фон за поекстравагантни интериорни решения.
През последните години все по-често
се използват специализирани серии
на тапети за кухня, с които може да се
оформи пространството между горния
и долния ред на шкафовете. Моделите
са изключително разнообразни и
издръжливи, лесни за почистване и
поддръжка. Те са особено подходящи
за случаите и когато имате нужда от
само един ред шкафове в кухнята, тъй
като могат да придадат изключително
артистична визия на стената.
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Кухня на Cucinesse, предлага
Верде Интериори
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През 2021 продължават да са силно
предпочитани кухните с централен
остров. Той е много практичен,
особено в случаите когато в
жилището кухнята е обединена с
дневната. По този начин тя може
да се сепарира от останалите
зони (за хранене и почивка) в
голямото помещение. Кухненските
острови са малко по-сложни за
изпълнение, особено ако жилището
вече е обзаведено и само се прави
ремонт, а на острова искате да
се разположи мивката. В този
случай е добре да се посъветвате
със специалист. Все пак, дори в
тази зона да са обособени само
допълнителни модули за съхранение
и работен плот, кухненският
остров е полезна и функционална
част от модерната кухня.

Кухня на Nolte, предлага Нидо

Кухня на Nolte, предлага Нидо
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Кухня на Cucinesse, предлага
Верде Интериори
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При кухненските мивки продължават
да са силно актуални класическите
метални модели, но тази година
традиционната алпака отстъпва
място пред моделите с меден или
златист финиш. Най-елегантна се
счита комбинацията от еднородни
мивка и смесител. Много
производители вече предлагат
специализирани смесители за кухня
с интересни финиши и цветови
разновидности, които лесно могат да
се комбинират както с мивката, така
и с вградените в плота електроуреди,
или дръжките на шкафчетата.
Уеднаквяването на отделните
елементи и обкова в кухнята е
изключително актуална тенденция.

Друга особеност при моделите за
тази година е, че тенденцията на
супер тънките кухненски плотове
се запазва. Модерните материали,
като технически камък и други,
позволяват да се изработят удобни
и красиви работни плоскости,
които елегантно да “левитират”
над долния ред шкафове.
Модерните мивки също са
съобразени с тази модна тенденция,
почти всички нови модели се
предлагат за вграждане под плота,
като по този начин се избягва така
досадния ръб на мивката, труден за
почистване и не особено естетичен.

Кухня по поръчка от Екодом

Кухня на Cucinesse, серия New
Eden предлага Верде Интериори
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Кухня на Nolte, предлага Нидо
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Кухня по поръчка от Екодом

Кухня на Hanak, предлага Mebeli.net

Кухня от Еником М

Кухня на Nolte, предлага Нидо

В зоната на кухнята се запазва
тенденцията да се обособят различни
и независими едни от други източници
на светлина. Освен централното
осветително тяло на тавана, което
по-скоро има декоративна и обща
функция, задължително трябва
да се изгради и насочено работно
осветление, улесняващо приготвянето
на храната. Като допълнителна
екстра в различни зони на шкафовете
може да се добавят и декоративни
светодиодни ленти. Те ще придадат на
кухнята онзи завършен шикозен вид,
който всички толкова харесваме.
Освен самата кухня е добре да
се помисли и за оформлението
на стените и пода на тази зона.
Подберете внимателно финишите
на стените, те трябва да бъдат лесни
за поддържане и същевременно да
не поемат миризми от готвенето.
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Кухня на Cucinesse, предлага
Верде Интериори

Кухня на Cucinesse, серия Evolve
предлага Верде Интериори

Кухня на Cucinesse, серия New
Eden предлага Верде Интериори

Задължително обърнете внимание и на пода - кухнята
е едно от високо натоварените помещения в жилището
и подът трябва да е със здраво и издръжливо покритие.
Класическият гранитогрес традиционно е предпочитан за
кухнята поради своята водоустойчивост и издръжливост,
но на пазара се предлагат и други изключително
интересни предложения. Повечето модерни паркети
са обработени така, че да могат да издържат на
натоварването и влагата в кухнята. Друго иновативно
68

решение са композитните подове с висок клас на
износоустойчивост, които се предлагат в богата палитра
от цветове, близки до тези на естествените материали.
Кухнята е зоната в жилището на която трябва да се
отдели повече внимание при проектирането. Множество
фактори трябва да се вземат предвид и внимателно да
се обмисли всеки детайл при изработката й. Резултатът
ще бъде естетика, съчетана с функционалност, който
да служи дълги години на обитателите на жилището.
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НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ
ТЕНДЕНЦИИ
ПРИ
КУХНИТЕ
В последно време се забелязва
засилен интерес към
осветлението в кухнята.
Използвайки различните видове
лед осветяване в дизайна
на съвременните кухни,
подсветките създават визуален
простор и разчупват визията на
традиционната, класическа кухня.
Осветлението е не само практично,
но и създава усещане за лукс.
Чрез различните източници на
светлина могат да се подчертаят
отделни детайли в кухнята.
Наред с класическото бяло в
последно време се забелязва и
засилен интерес към пастелните
тонове, като се започне с
различни вариации на зелено
преминем от синьозелените към
средиземноморското небесно синьо
и стигнем до сивите тонове. Цялата
тази палитра от цветове успешно
се налага в съчетание с технически
камък, мраморният акцент и добре
познатият ни дървесен декор.
Класическото бяло в комбинация
с камък, гранит, мрамор с
допълнителен дървен акцент.
Предходни години на мода беше
лъскавият чар на гланцовите
повърхности. Най-новите
тенденции са насочени към тъмните
матови повърхности, съчетани с
разнообразието на камък, мрамор.
Популярна е и класическата,
елегантна визия. Разнообразието
на мебелният обков, като сребърни,
златни и месингови елементи в
съчетание с цветовите тенденции
са един елегантен завършек и
разчупват класиката. Рамкирането
в черно или графит, като металната
рамка е детайл на едно ново
течение с който се създава усещане
за завършеност на кухнята.
Метална вложка, като акцент за
рамкиране на кухнята, рафтовете
или конструкциите на кухненски
шкафове е изключително популярна.
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Най предпочитаните модели кухни са: Бяло в съчетание
с дървесни нотки, залага се на Скандинавското
течение. Бяло с дървесно и мраморни елементи.Тъмните тонове
като сиво с дърво, мрамор.Засилва се интересът към пастелните
тонове, тъмнотосиньото. Акцентира се на дървото, мрамора,
технически камък, различни плочки с цветни детайли.

Мебелно студио Екодом
+359 878 889 005
+359 878 818 820
www.mebeliekodom.com

АКТУАЛНО

ТЕНДЕНЦИИ
ПРИ ПОДОВИТЕ
НАСТИЛКИ
Миряна Малчева
Как точно да изглежда подът в
жилището е проблем, пред който
се изправя всеки новодомец или
ремонтиращ ентусиаст. Това е може
би един от най-важните избори, които
притежателите на жилище трябва да
вземат. Настилката трябва да бъде
издръжлива и същевременно красива.
Ако сте се ориентирали към настилка,
която да е от естествено дърво или
наподобяваща такава, е хубаво да сте
наясно и с най-новите тенденции при
подредбата. Купувачът вече знае, че е
по-добре да подбере по-неутрален цвят
на настилката. През последните години
бяхме свидетели на бума на червените
настилки, после на черните, последвани
от избелените. Нюансите, близки до
естествения цвят на дървото са много
по-неподвластни на времето и модата.
Но все пак, никой не е казал, че
подът трябва да е скучен. Така
познатата в България „рибена кост”
изживява своя ренесанс и е все попопулярна. Нейната разновидност
– „шеврон” е също така актуална.

Подови настилки от Нолина

Подови настилки колекция Amaron модел Дъб Панама, предлага Нолина

Подови настилки колекция Amaron
XL Stone design- модел Бетон
Глетчер, предлага Нолина

Подови настилки колекция
Amaron - модел Дъб Уилямсбърг,
предлага Нолина
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Подови настилки Rondine,
предлага Нидо

При по-големите размери на
елементите, освен класическото
подреждане все по-популярна е
офицерската шарка и реденето
по диагонал на помещението.
При настилките има огромен
избор от вариации за подреждане,
които зависят основно от вкуса
на потребителя на първо място
и размера на елементите - на
второ. ТЕ са не по-малко важни
от цвета на пода и, ако се
подходи внимателно, може да се
постигне прекрасен декоративен
ефект, дори с привидно
неутрална подова настилка.

Подови настилки Rondine,
предлага Нидо

Подови настилки Rondine,
предлага Нидо
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Подови настилки Rondine,
предлага Нидо
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НОВА ГЕНЕРАЦИЯ
SPC ВИНИЛОВ ПОД
КРАСИВ КАТО
ДЪРВО И
ПРАКТИЧЕН КАТО
КЕРАМИЧНИ
ПЛОЧКИ
SPC (Stone polymer core) винилов под от фирма НОЛИНА е
настилка от ново поколение, изключително функционална
и с модерен дизайн: клиентите могат да избират между
вечната класика дървото или така популярните декори на
камък и бетон. Това е максимално усъвършенствана подова
настилка с ядро от естествени скални минерали и съвременни
полимери, изключително издръжлива във времето със своята
здрава клик система. HD (high density) минералното ядро
гарантира високата стабилност на размерите дори в много
слънчеви помещения, а ниското термично съпротивление на

настилката прави по-ефективно
използването на подово отопление.
Тази настилка е 100% водоустойчива,
което спокойно позволява полагането
й, както в кухнята, така и в коридора.
Така лесно може да създадете
перфектно свързано пространство
– един под за всички помещения в
жилището ви: кухня, хол, дневна,
коридор и спалня. Възможността за
монтиране без прекъсване е 200 кв.м.
SPC подът има много предимства!
Това е изключително тих и топъл под,
с красиви широки дъски (229мм),
с естествена дървесна структура
и приятен на допир. Високият клас
на износоустойчивост AC5 и на
противоплъзгане R9, реакцията
на огън Bfl-s1 (трудногорим),
както и по-добрата акустика в
сравнение с ламината, го правят
изключително подходящ за силно
натоварени обществени сгради
и заведения, помещения с висок
трафик като магазини, офиси,
учебни зали, работилници, складове,
но и за всички стаи на дома.

Подовете с марка Arbiton са безопасни, клас A+
без формалдехиди, не отделят вредни токсични
вещества, също така са екологични, защото
са 100% рециклируеми. Поради малката си
дебелина SPC подът е много добро решение и
при реновация: може да се постави директно
върху стара равна настилка. За модерните
винилови LVT & Rigid подове на клик система
НОЛИНА предлага специализирани подложки,
които имат важни функции, подобряват
издръжливостта и комфорта и ударния шум
до 20 dB. Препоръчват се за помещения с
висок трафик, както и при подово отопление.

За повече информация посетете
офисите на НОЛИНА в страната: София,
Варна,Бургас, Пловдив и Стара Загора.
ЗА КОНТАКТИ:
София, бул. Асен Йорданов 9
тел./факс: 0886 087 267
nolina-sf@nolina.bg
www.nolina.bg
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ХУДОЖЕСТВЕН
ПАРКЕТ ОТ
ПАРКЕТЕН СТИЛ

Историята на художествения паркет започва във Франция
през 17-ти век. В този период по нареждане на крал Луи
XIV мраморните подове в двореца Версай са подменени
с дървени. Тези квадрати с преплетени правоъгълници и
триъгълници дават началото на изцяло нов подход при
изработването на подовете в аристократичните сгради.
Този прочут начин на изработка на паркет, повечето
производители и до днес наричат стил ”Версай“. Интарзията
е вид приложно изкуство , което се прилага и в изработката
на паркет . Думата intarsio означава изрязване.
Реализира се като се изрязват малки парченца от
дърво (мрамор) от различни цветове и впоследствие
се инкастрират върху плоскост по предварително
направена рисунка и накрая се полира. Интарсията от
дърво е изящна мозайка от дървени парченца или фурнир,
залепени върху дървена плоскост, полирана и лакирана.
Изкуството интарзия е практикувано още от времето на
древен Египет, тогава то е съществувало под формата
на инкрустации на дърво, полускъпоценни камъни и
слонова кост. По времето на Новото царство (1600 – 1100
г. пр.н.е.) мебели и саркофази са били украсявани с
геометрични фигури от абаносово дърво и слонова кост.
В Средновековието Венеция и Византия са
основните центрове на това изкуство. По времето на
Ренесанса в Италия (XV – XVI в.) интарзията намира
голямоприложение и достига високо художествено ниво.
През Ренесанса древният метод intarsio, използван
от римляните преди всичко за декорация на подове
и стени (opus sectile) се възражда във Флоренция.
Във Флоренция-сърцето на Италианския
ренесанс, през средата на XV столетие е имало
около 80 работилници, които са произвеждали
прекрасни интарзии от дърво и мрамор.
През 17 век интарзията става изключително модна
в Холандия и Франция. Днес тя е неконвенционален
метод за създаване на изкуство с помощта на дърво.

Естествените паркети Kahrs са част от продуктите на
добре познатата група Kahrs Group, която тази година
празнува 160 години от своето създаване. Kahrs е
компанията – създател на трислойния паркет. Паркетите
Kahrs се различават с удивително разнообразие на
цветовете и покритията, съчетани с високо качество.
Трислойният паркет Kahrs е перфектният избор за
вашия под - натурален, екологичен и топъл. Още само
като докоснете Kahrs и ще усетите шведското качество,
съчетано с грижа към околната среда.
Информация за паркетите Kahrs може да получите в
нашите шоуруми
Може да разгледате и онлайн католог на адрес:
www.parketenstil.com
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Национален телефон за връзка: 0700 800 14
Верига магазини Паркетен стил
Магазин 1 София 1505, бул. „Мадрид” 58
Магазин 2 София 1680, бул. „България” 60 В
Магазин 3 София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” 46
Магазин 4 София 1700, бул. „Никола Мушанов” 120
Магазин 5 Бургас 8000, ул. „Цар Симеон I-ви“ 36, Бургас Център
Склад 1 София 1330, бул. „Никола Мушанов” 120
Склад 2 Айтос 8500, Индустриална зона
имейл: info@parketenstil.com
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ВАНИТЕ С ХИДРОМАСАЖ
ИМАТ СЛЕДНИТЕ
БЛАГОТВОРНИ ЕФЕКТИ

топлинен (термален) - разширяват
kапилярите, постигайки релакс и
детоксикация;
механичен - хидромасажирането
засилва кръвообръщението, което води
до по-добро хранене на кожата;
химичен - веществата, добавени
във ваната, могат да тонизират и
почистят кожата, да я релаксират,
да проникнат в тялото и да окажат
цялостен ефект, както и да намалят
задържането на подкожна вода (соли).

Хидромасажните вани от „Викард“ Ви
предлагат хидротерапия, хромотерапия и
аромотерапия. Съчетани в едно, те имат
силно релаксиращо въздействие. Стресът
е неизбежна част от живота на много
хора. Топлата, въртяща се вода намалява
стреса и Ви позволява да почивате и спите
по-добре, а хидромасажът спомага да се
възстанови гъвкавостта и да се премахне
нееластичността на мускулите. Твърди
се също, че редовното използване на
хидромасажна вана води до намаляне на
теглото и целулита.
Докато си почивате във ваната,
различните цветове съдействат за
подобряване на здравословното Ви
състояние. Ярко червеният цвят ускорява
пулса и кръвообръщението, повишава

MADE IN BULGARIA

адреналина. Оранжевият цвят зарежда
с енергия. Той активира мозъчната
дейност, засилва чувството на радост
и доволство. Жълтият цвят създава
бодро и оптимистично настроение и
помага при депресия. Зеленият цвят
понижава действието на стреса. Светло
и тъмносиният цвят, подобно на зеления
цвят, действат успокояващо.
Ние Ви предлагаме и аромати, които
стимулират по различен начин тялото и
нервната система. Някои от тях имат
антисептично действие, други помагат
за преодоляване на стресови състояния.
Нежната музика оказва успокоително и
възстановително влияние върху организма
и благоприятства за пълната му почивка и
релаксация.

www.vicard.bg

АКТУАЛНО

ЕСТЕСТВЕНИ
МАТЕРИАЛИ
В БАНЯТА

Тоалетна и биде The One - новаторство,
оптимална естетика и заоблен
силует, проектирана от дизайнерско
студио Meneghello Paolelli за The
Artceram. Италия. Предлага Булгрес

Ирина Станоева

Шкаф за баня Livit на Riho.
Предлага Верде Интериори

Естествената дървесина отдавна не е
новост при обзавеждането на банята в
жилището. От иновативна и смела модна
тенденция преди години, сега оформлението
на това помещение с истинско дърво
или различни негови имитации е поскоро обичана традиция. Разбира се,
това дава безкраен асортимент от опции
как банята да добие “дървен” вид.
Най-разпространеният вариант е да се
използват шкафове за баня, изработени
или от имитация, или от естествен дървен
фурнир. Разбира се, освен естетиката, при
избора е водеща и цената. Шкафовете за
баня с естествено дърво са значително
по-скъпи от пластмасовите изделия, които
имитират само визията им. Не трябва
да се забравя, че когато има дървесина
в банята, помещението трябва да бъде
поддържано сухо и с добро проветрение,
за да се избегне деформация и промяна в
цветовете на този естествен материал.

Шкаф за баня Tiny wash на Riho.
Предлага Верде Интериори

Панели Dumawall Multifix - Светъл
цимент 37,5x65см. Предлага Нолина

Шкаф за баня Livit на Riho.
Предлага Верде Интериори
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Освен около умивалника, като
аксесоари или декоративни
елементи, дървесните шарки могат
да присъстват и на стените и пода в
банята. Разбира се най-идеалната
опция е това да е естествена дървесина
с екзотичен произход като ипе или
тик. Характерното за тези дървета от
далечни страни са силно издръжливи
на мокрене и гниене. Но дори при тези
условия, те изискват допълнителни
и редовни грижи, подновяване на
масленото им покритие и качествено
проветряване на помещението.
Един от най-предпочитаните
варианти, за да се внесе характерната
дървена шарка в банята е да се
използват плочки или гранитогрес
имитиращи естествено дърво.
По този начин се съчетава найдоброто от естетиката на фладера
с издръжливостта и устойчивостта
на специално създадените за баня
серии плочки и гранитогреси.

Тапет за баня на Wall&Deco, серия
Voyage Prive, дизайн на Christian
Benini. Предлага Верде Интериори

Шкафче за баня от Ikea
Шкафче за баня от Ikea

Шкафче за баня от Ikea

Тапет за баня на Londonart, колекция
Malaysia, дизайн на Ricardo Zulato.
Предлага Верде Интериори
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DESIGNBAR
Тапет за баня на Londonart, колекция
Sink in it, дизайн на Ricardo Zulato.
Предлага Верде Интериори

КАК БЪРЗО И ЛЕСНО ДА ОБНОВИМ БАНЯТА?
НОВА БАНЯ ЗА 24 ЧАСА - БЪРЗО,
ЛЕСНО И СТИЛНО!
Димитър Христов
НОЛИНА

При ремонт или изграждане на нова баня обикновено
се залага на фаянс или гранитогрес, като изпитани във
времето материали. Не се обръща внимание на дългия
период на поставяне, мокрите процеси, поддръжката
и почистването на фугите, както и появата на мухъл,
които крадат от времето на съвременния зает човек.
Днес всички търсим бързи, лесни, качествени и
ефектни решения. Водоустойчивите стенни панели
Dumawall, направени с уникалната RCB®(Rigid Core
Board – борд с твърдо ядро) са революция в бързото
обновяване на интериора! Монтажът може да бъде
осъществен директно върху старите плочки чрез лепене
или с приковаване посредством крепежни елементи
като пирони, такер и скоби върху скара. Без да се налага
къртене, мръсотия и без дълги ремонтни дейности! Тези
иновативни плочки се произвеждат в различни размери,
така че да отговорят на всеки интериорен проект,
включително и XL панели за оформяне на душ зоната.
Широкоформатните плочки улесняват процеса на работа,
което води до бързото завършване на банятаи и до помалко разходи за труд. За тавана на банята ще
препоръчаме PVC ламперия или така нареченият хънтър,
чийто монтаж е изключително лесен и бърз на принципа
“нут-перо” и не на последно място – без мокри и мръсни

Друг изключително революционен
начин да се използват тъй наречените
иновационни композитни пана, който
са най-новото предложение на пазара.
Модерни, леки, лесни за монтаж,
на достъпни цени, те са идеалното
решение за бързо преобразяване на
банята, а производителите предлагат
широка гама от цветове и дървесни
фладери, подходящи за всеки вкус.
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процеси. Ламперията лесно прикрива
кривини и неравности по стени и тавани
и те няма нужда да бъдат изправяни и
шпакловани предварително, което ще
ви спести допълнителни средства. С
ламперията лесно може да прикриете тръби,
кабели и петна. Освен това самите панели
имат звуко-термоизолиращи свойства
и се почистват само с кърпа и вода. При
равни и сухи повърхности облицовките
се поставят директно върху тавана. При
неравни и влажни повърхности се изгражда
скара от дървени летви или метална.
С НОЛИНА обновяването на банята за 24 часа
без мръсотия и къртене е вече възможно.
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АКЦЕНТИ

ТЕНДЕНЦИИ ПРИ
ИНТЕРИОРНИТЕ
ТАПЕТИ
Ирина Станова

Дизайнерите и производителите на тапети
ни изненадват всяка година с нови поинтересни и завладяващи модели.
През последните години все по-голяма
популярност набират десените със силно
естетическо присъствие. Дори ако шарката
е деликатна и ненатрапчива, дизайнерите
наблягат на силни, експресивни цветове.
Тенденцията, тапетите по-скоро да са
декоративно рамкиране на пространството,
отколкото деликатен фон се засилва.

Колекция тапети на Londonart, Family
Portrait. предлага Верде Интериори
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Колекция тапети Terracotta на
Wall&Deco. Предлага Верде Интериори

Ръчно произведени тапети от
100% естествени влакна – трайни
материали, като вискоза, лен, юта.
Предлага Стилстрой Трейдинг

Текстилни тапети от Стилстрой
Трейдинг, на бранда Disama.

Интериорни тапети и текстил на
Foresti home collection, серия Faces.
Предлага Верде Интериори
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Колекция тапети Tubes Pipes на
Wall&Deco. Предлага Верде Интериори

Колекция тапети Hotspot на Wall&Deco.
Предлага Верде Интериори

Най-новите модели на водещите
фирми изобилстват от тюркоаз,
бутилково зелено и цвят на кафе.
Шарките варират от приглушени
абстрактни извивки, които да
омекотяват острата геометрия на
помещението, до строги линии,
които я репликират, създавайки
една по-строга, но и по-издържана
стилово атмосфера.
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Колекция тапети You Too на Wall&Deco.
Предлага Верде Интериори

Колекция тапети на Londonart, The
Lady Baby. предлага Верде Интериори

Колекция тапети Caruso на Wall&Deco.
Предлага Верде Интериори

Колекция тапети Moon River на
Wall&Deco. Предлага Верде Интериори

91

Едни от най-предпочитаните мотиви
- флоралните, са силно застъпени в
колекциите тапети за 2021. За разлика
от предишните години, когато на мода
бяха предимно хиперреалистичните и
силно уголемените листа и цветя, тази
година се наблюдава едно смекчаване
при интерпретацията на разтителни
обекти. Те са по-стилизирани в
нетрадиционни и нетипични цветове,
но с визия, близка до естествената
красота на природата. Така модерните
преди, силно стилизирани дигитални
разцъфнали цветове са напълно
забравени, градиентите са заменени
от акварелни петна и изображения,
изпълнени със суха игла. Много
повече внимание се обръща на общото
внушение за естетическа естественост
и се отделя внимание на малкия детайл.
Един от най-новите и силно
интригуващи мотиви са лицата. В стил,
взаимстван от поп арта, най-новите
дизайнери щедро изпълват стените
с наблюдаващи очи и преплитащи
се физиономии. Тези шарки още
повече затвърждават тенденцията, че
тапетите са по-скоро достъпна форма
на изкуство, отколкото стенен финиш.

Колекция тапети Jungle of Signs на
Wall&Deco. Предлага Верде Интериори

Колекция тапети Kuma на Wall&Deco.
Предлага Верде Интериори

Колекция тапети Dance with Time на
Wall&Deco. Предлага Верде Интериори

Колекция Out of Focus на London
Art. Предлага Верде Интериори

Италианските текстилни
тапети на бранда Portofino
- Portofino Home и Portofino
1 Classe са от 100%
вискоза и 100% полиестер
и дизайн , вдъхновен
от средиземноморските
традиции в декорирането.
Предлагат се от
Стилстрой Трейдинг.
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Висококачествени
употребявани антични мебели

от XVII – XX век

Внос от Франция, Англия, Белгия и Холандия

гр. Бургас
комплекс “Славейков” бл. 160
(срещу МОЛ Галерия)

тел.: 0888512479; 056/823838
e-mail: antikbs@abv.bg
skype: antikbs
94

www.antiquebg.net

АДРЕСИ НА ФИРМИТЕ В ТЕМИТЕ

56
модела

вътрешни

ЩОРИ
• Öÿëîñòíî îáçàâåæäàíå
ïî èíäèâèäóàëåí ïðîåêò
çà äîìà, îôèñà, õîòåëà.
• Îáçàâåæäàíå íà êóõíè,
áàíè è àíòðå
• Ñïàëíè è äåòñêî þíîøåñêè ñòàè
• Âãðàäåíè ãàðäåðîáè,
ãàðäåðîáíè ñòàè
• Ïîðòàëíè ïëúçãàùè ñå
âðàòè
• Íîâèòå ñèñòåìè ïëúçãàùè
âðàòè îò SOGAL
• Ïðåãðàæäàíå íà ïîìåùåíèÿ
ïîðòàëíè ïëúçãàùè âðàòè çà ñåïàðèðàíå íà ïðîñòðàíñòâà
â èíòåðèîðà, ñèñòåìà íà ïëúçãàíå îò KOMANDOR,
ñàòåí îãëåäàëî, ìàò ñòúêëî è îãëåäàëî â àëóìèíèåâà ðàìêà

EXPERT
NoBG.121457Q/U

13

info@kamax.bg
www.facebook.com/kamax
0700 10 121

модела

Фабрика
гр. Тетевен ул. Бели Вит 70
тел: 0678 / 550 05, 555 01
089 985 15 11

външни

ЩОРИ
ÍÅÃÎÂÀ ÑÒÈË
Øîóðóì ãð. Ñîôèÿ,
óë. „Ïèðîòñêà“ 85
òåë. 02/929 37 31
e-mail: negova_style@yahoo.com
www.negova-style.com

SOGAL
Ìåáåëåí ñàëîí: Ñîôèÿ, Ñòóäåíòñêè ãðàä
óë. „Íèêîëà Ãàáðîâñêè“ 110,
òåë.02/421 11 87
office_sogal@yahoo.com
www.sogal-bg.com

Магазин 1
бул. Хр. Ботев 41
тел: 02 953 25 90
089 673 32 70

М
Магазин 5
бул. Сливница 84
тел: 02 821 88 00
089 669 20 69

Магазин 2
бул. Хр. Ботев 153
тел: 02 931 1000
089 667 90 81

Магазин 6
бул. Ломско шосе 4-6
тел: 02 936 50 53
089 669 20 68

Магазин 3
бул.Шипченски проход 17
тел: 02 971 10 16
089 789 81 31

Магазин 7
кв.Младост 3 бл.304
тел: 02 974 34 24
089 911 99 28

PARA

перголи и

СЕННИЦИ

в www.kamax.bg може да намерите адреси на магазини за щори и сенници в цялата страна

22
модела

