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интериор

Пясъчна имПресия 
в мезонета

още Преди да заживеят обитателите, 

влизаме ние от екиПа на “идеален дом”, за 

да Представим този съвсем нов аПартамент 

на две нива и с Площ от 120 квадратни метра.  

архитектура и интериор арх.радосвета ПоПова 

текст таня червенкова    снимки асен балабанов

дневната 
заема цялото 

първо ниво. 
мебели и 

лампи от AтГ.
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ж
илището е в току-що завършена фамилна 
кооперация на наследници на хубав имот 
в престижен столичен квартал. И понеже 
заема първите два етажа, разполага с един 

плюс – неголям вътрешен двор с пряка връзка към пър-
вото ниво. Това типично патийо, характерно за стан-
дартната американска къща, наистина носи “принадена 
стойност” на апартамента, защото му осигурява така 
желаната връзка с външната среда. Макар че е малък, 
дворът дава достатъчна глътка въздух и свежа зеле-
нина в хубавото време. Зиме пък ще осигурява красива 
гледка през френските прозорци. Веднага зад тях на 
малка площадка е разположена лятната трапезария с 
необходимите мебели – маса със столове и дори висок 
трапезарен шкаф.
Вътре на първия етаж е дневната зона, изцяло отворен 
тип, но изолирана със стъклена врата към просторното 
антре. Един след друг се редуват основните кътове – 
този с мекото сядане пред прозорците, трапезарията в 
центъра и кухнята в дъното. Тя е изработена по проект 
от българската фирма Biond – с изцяло затворени мебели 
в Г-образна композиция. Нежни LED лъчове я правят 
по-загадъчна, когато се включи осветлението, вградено 

арх. радосвета ПоПова

тел.: 0896 888 481

дворът с 
лятната 
трапезария. 
на преден план 
– кресло от 
Kare. мебели и 
аксесоари от 
атГл
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линеарно на няколко места. На стената срещу трапеза-
рията поредица от скрити шкафове, облечени в тапети, 
се редуват с лавици. Те са боядисани в бяло, също като 
масата, столовете, кухнята. Бяла е и леката корпусна 
композиция на отсрещната стена, играеща роля на тв 
секция и малка библиотека. Всички корпусни мебели са 
направени по поръчка от Biond. Арх. Попова е намерила 
място и за вградена камина, любим неин елемент при 
оформяне на интериора. Домашното огнище, дори когато 
не е запалено, внася допълнителна нотка на топлина и 
уют, убедена е тя. И винаги успява да вмести огън, дори 
и символичен понякога.  
Целият апартамент е потънал в много светла гама от бяло 
и пясъчно бежово. На пръв поглед твърде монохромна, 
тя обаче излъчва усещане за релакс, не натоварва и е 
благоприятна за игра с различни допълнения, картини и 
други неща, които тепърва ще се внасят от обитателите. 
Охра и бяло властват и на второто ниво, където е разпо-
ложена зоната “нощ”. Тук има две спални с различен стил 
– минималистична и по-романтична плюс голяма баня с 
две мивки. За нея е предпочетана винаги красивата мра-
морна облицовка, още един полъх на средиземноморския 
разкош, който се усеща навсякъде в апартамента. 

кухнята, 
изработена 
по проект от 
българската 
фирма Biond

в хола е намерено 
място и за 
вградена камина. 
стените са 
облечени в 
тапети, хай-тек 
лампи внасят 
модерна нотка в 
пространството. 
Удобна стълба 
отвежда към 
втория етаж.
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родителската 
спалня е в 
същата 
пясъчна гама, 
с луксозни 
тапети на 
стената и 
тапицирана 
спалня.
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банята на 
втория етаж 
е с мраморна 
облицовка, две 
мивки и душ- 
кабина с пара.
   

банята за 
гости на 

първия етаж 
е с ефектен 

светещ таван 
със свеж 

мотив.

втората 
спалня е в 
по-романтичен 
вид – двойно 
легло в ретро 
стил,  
от атГ.


