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интериор г о д и н и20

В ноВия апартамент отскоро жиВее млада 
дВойка, която се радВа на удобстВата и 

елегантната му обстаноВка.

интериор арх. Ивета ПоПова 
текст таня Червенкова снимки асен БалаБанов

жълти щрихи 
за поВече настроение

Входното пространство откъм хола

Aрх. Ивета ПоПова, 
тел. 0896 888 495
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Ж
илището е в 
зелен квартал 
на София, в нова 
кооперация и 

има тераса, откриваща хубава 
гледка към кварталния парк. За 
своите 100 квадратни метра раз-
полага с добро разпределение от 
всекидневна, две спални, баня 
и WC за гости. И с достатъчно 
голямо антре, което внушава 
усещането за простор на целия 
дом още от входа. За да подсили 
това впечатление, арх. Ивета 
Попова добавя и огледало върху 
вратата на гардероба, което 
визуално разширява входното 
пространство допълнително. 
А красиво декорираната плочка 
на пода и модерното осветление 
внасят дизайнерско настрое-
ние. Освен това още тук, на вли-
зане, започва и интериорният 
разказ, подчинен на общата 
концепция на авторката. А тя е 
за едно съвременно обитаване, 
едновременно комфортно и 
естетически интригуващо.
С аксесоари и арт предмети 
е защитена темата за пътува-
нето, любимо занимание на 
семейството. Фигурка на кораб 
посреща гостите в тоалетната 
зона в антрето, напомняйки им 
за морски приключения. Айфе-
ловата кула, култовият знак на 

В къта срещу 
камината – 

диван, фотьойл 
на икеа и 
килим от 

„карпет макс“.

В трапезарията 
– маса, 

изработена 
у нас по 

индивидуален 
проект.

трапезарията и 
кухнята.

кухнята е 
изработена 

по детайл от 
българска 

фирма.
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световния пътешественик, при-
влича погледа от пано на сте-
ната в хола – принт върху дърво. 
Картината, дело на холандско 
студио, е подбрана специално за 
този интериор от архитектката, 
а слънчево жълтият му цвят е 
превърнат в основен акцент за 
цялата визия на жилището. Грее 
в столовете от ИКЕА около пра-
воъгълната маса за хранене, а 
също и в креслото срещу ками-
ната. В по-приглушен оттенък 
го виждаме и в килима на пода 
в същия кът, чудесен вариант на 
модерния днес пачуърк. Жъл-
тото много добре се съчетава 
със сиво и точно на тази ком-
бинация е заложила авторката 
– в циментов цвят са някои от 
стените в обединеното дневно 
пространство, останалите са в 
млечни оттенъци, заимствани 
отново от арт паното, вклю-
чително и тухлената стена зад 
телевизора. Тази облицовка е 
предпочетена и като гръб на 

столове икеа, 
осветление от 
атг. на стената 
картина, принт 
върху дърво.
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плота в кухнята, която пък е 
изцяло в бяло.
Дневната зона е отделена от 
входа с врата от прозрачно 
стъкло, която при желание 
може да остане отворена. Но 
дори и когато се затвори, тя не 
изолира хола от антрето в името 
на простора и общата концеп-
ция. Голям диван с лежанка 
разделя функционално обеди-
нената всекидневна – от едната 
страна е кътът край камината 
– истинско, а не декоративно 
огнище с елегантна бяла рамка, 
изпъкваща на тухлената стена. 
Открити лавици с художествена 
и професионална литература 
облагородяват обстановката и 
издават още едно занимание 
на обитателите – те обичат да 
четат. В новия си дом имат дос-
татъчно място и възможност да 
правят това.
Основната спалня е издър-
жана в топла гама, допълнена 
от дървен под и ефектни лампи. 
Банята е с преддверие, офор-
мено благодарение на специ-
ално проектираните и изра-
ботени за апартамента врати. 
Изнесени напред и отварящи 
се без дръжки те, пестят място и 
внасят динамика в жилищното 
пространство. А то отговаря на 
всички желания и потребности 
на младата двойка.

дизайнерски 
образ и за 

антрето, 
осветление 

Philips.

основната 
спалня – 
осветление и 
обзавеждане 
от атг.

банята


