# интериор
Арх. Десислава Драгнева,
тел. 0888 789 257

М

еланж между бордо и виолет, досущ като оттенък
на бургундското младо вино, задава настроенията
в този неголям столичен апартамент.
Жилището е около 100 квадрата, разпределени
между дневна с кухня, спалня, детска стая и две удобни бани.
Още при първите срещи между собствениците – семейство с
две деца, и авторката на интериора ясно се очертава водещата
стилистична линия. Домакините държат бъдещият им дом да
е с изчистена планировка. Общата атмосфера да е класическа, но по-скоро като намигване за ретро и без излишна
декорация. “Желанието на клиентите за кухня в ренесансов
стил е всъщност елементът, който поведе целия интериорен
проект” – разказва арх. Драгнева.
Заради рустикалната кухня в дневната зона някак естествено
намира място комфортен диван с лежанка, тапициран с мека
дамаска на Laura Ashley с мотиви на едро райе и рози в бордо.
В синхрон са и и коприненият тапет със сходни флорални
мотиви, пищният кристален полилей, трапезарната маса с
подчертан класически елемент, настилката от дъбов паркет,
частично покрит с вълнени килими в светлокремав цвят.
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(вдясно)
# Мекият диван с комфортна лежанка са
изпълнени от българска фирма. Дамаската е на
марката Laura Ashley. Килимът е изработен по
индивидуален проект от Carpet House.

11

Интериор: арх. Десислава Драгнева
Текст: Антоанета Салфидж
Снимки: Асен Балабанов

с цвят на
божоле

(горе)
# Дневната зона е решена в класическото съчетание на бордо и екрю. Меланхоличната обстановка на сладка нега се постига от умелото
съчетание между мебели, текстил, облицовки
и аксесоари с класическа, но изчистена от едри
детайли визия.

ид

Атмосферата на нежна романтика и носталгично безвремие арх. Деси Драгнева постига с български мебели и френска изтънченост.
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# В центъра на дневната е оформен
трапезарен кът с маса и столове
Provencale от колекция на Laura
Ashley. Аксесоари от Dada Project
Studio и ЕЕЕЕЕ..
Кухнята е изработена по проект
на архитектката от фирма Кедър.
Корпусът плавно преминава в TV
кът, съобразен с естетическата
визия на съвременната техника.

# интериор
# Родителската
спалня е потопена в
нежновиолетово. След
преустройството
в нея има място за
голямо легло, два гардероба, тоалетка и баня.

# Мебелите са изработени по проект
на арх. Деси Драгнева от Кедър.
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# Дългият коридор поддържа класическата линия на дневната. Стените му
са “превърнати” в колонади с дизайна на
вратичките на иначе функционалния вграден гардероб. Дълбочината на коридора е
ефектно прекъсната от изящна конзола
в група с кристално огледало и от дузина
стъклени осветителни кубове на тавана.

“С моите клиенти стигнахме до консенсус, че съвременните
материали (метални повърхности, стъкло, полиран гранитогрес) плюс монохромната гама не са достатъчни да създадат
усещане за топлина и комфорт на домашната среда. Нужно е
всичко това умело да се съчетае с класическата изящност на
форми и цветен колорит. Това се постарах да направя и аз – да
моделирам класическа атмосфера, но пречупена през погледа
на съвременния обитател” – споделя арх. Деси Драгнева.
Умелият баланс между модерна функционалност и ретро
естетика оформя визията и на спалнята. Настоящата планировка на стаята се постига след едно неголямо преустройство.
Преди спалнята е била тясна и с неправилна форма, като в
съседство с нея е имало самостоятелна тоалетна с вход от
коридора. По проект на арх. Драгнева бившата тоалетна се
приобщава към спалнята, като поема функциите на баня,
обърната към стаята. Благодарение на стъклената стена и
двете пространства изглеждат просторни и светли, без да си
пречат или да си отнемат визуално от свободата.
Родителската спалня и прилежащата є баня подкрепят стилистиката на дневната, като тук преобладаващият цвят е нежен
виолет. Този тон продължава и по мекия мокет, в завесите и в
окачения таван. Тапетите по стените, покритието по вратичките
на гардеробите, гранитогресът на пода също са с подчертани
класически елементи. Ефирните флорални мотиви от различните повърхности и текстила се отразяват в стъклената стена
на банята и правят незабележимо приплъзването между
минало безвремие и съвременна функционалност.

# интериор

# След преустройството спалнята се сдобива с
прилежаща баня.
Пространството
в нея е разделено с
параван на мокра и
суха зона. Стената
е от стъкло, частично матирано с
флоралния мотив
от копринения
тапет. Плочките
са италиански, от
фирма Волтурно.

# В апартамента
има и самостоятелна баня.
Акцентът в нея е
дизайнерско пано
с визия на стилизирана роза, което
прави връзка с
декора в дневната.
Плочките и оборудването са от
Мартинели.
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