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СИМФОНИЧЕН
УЮТ ЗА ТРИМА

Екип архитекти:
Деница Атанасова, Елена Рахова,
Димитър Рахов
https://hush.bg
Instagram: husharchitects
Снимки: Георги Петев
(Blenda studio)
Текст: Миряна Малчева

Нова сграда, в града,
семейство с малко дете.
Класическа симфония, за
която Hush architects трябва
да напишат партитурата. Тя
трябва да звучи младежки
но и традиционно, с много
хумор в стакатото.
Разпределението е типично
за новото строителство,
голямо пространство с
обединени в него дневна
трапезария и кухня, две
спални, за родителите
и детето, две санитарни
помещения. Желанието на
клиентите е за спокойно
цветово решение, с помалко подвижни мебели.
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Библиотеката е част от неподвижното обазвеждане в дневната

Осветителното тяло е Brass 96 на Gervasoni
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Може би една от най-интересните
идеи на екипа на архитектурното
бюро, е работата с отразяващи
плоскости. Плъзгащата се врата,
която отделя кухнята от малкото
помещение за съхранение към нея,
е огледална. Огледало присъства и
на гърба на кухнята, като то не само
оптично разширява пространството,
но и отразява зеленината, която
обгръща жилището и размива
границата между вътре и вън.
Друг важен момент в интериора е
присъствието на библиотека, нещо
не чак толкова често срещано в
модерните жилища. Изискването е на
младата двойка, които са запалени
любители на книгите.
Цялата дневна е решена в натурални,
спокойни цветове, които присъстват
както в минималистичната, изчистена
кухня, така и при доминиращия в
пространството диван. Прекрасно
са съчетани строгите прави линии
на мебелите с аморфните извивки
на осветителните тела и столовете в
трапезарията.
В зоната за хранене, както и в
спалнята на родителите дискретно
присъства облицована с декоративни
тухли стена, като е наблегнато на
текстурата, а не на цвета, който е
неутрално бял.
Цялото жилище е обзаведено с
корпусна поръчкова мебел на Трон
мебел, като по този начин е дадена
прекрасна, ненатрапчива рамка
на пространството, функционално
съчетана с големи обеми за
съхранение.
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От входа има директен поглед към дневната част на апартамента

Плъзгащата се огледална врата
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Детската стая е решена по подобен, стилен и
функционален начин, но тук вече момчешкото излъчване
е взело превес. Една от стените е изцяло посветена
на почитта към Междузвездни войни сагата, като
присъства и най-емблематичния й цитат. Създаден е и
кът за учене като продължение на корпусния гардероб, а
декоративните елементи са дизайнерски интерпретации
на животни и облаци.

Декоративни висящи облаци Clouds, Magis
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Спалнята на родителите е с минималистично и стилно обзвеждане

Обзавеждането на спалнята е отново стилно и
ненатрапчиво, като дъбовото дюшеме с фаска придава
допълнително усещане за уют. Акцента пада върху
пищната, капитонирана с графитено сива дамаска, спалня.

Банята

Тоалетната
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