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# малкото жилище

Дизайнът на този апартамент е вдъхновен от 
напевната ритмика на японското хайку. Той 
е композиция от типичните за Азия чисти и 

геометрични форми на мебелировката и семплата 
красота на съвременното графично изкуство. Общото 
пространство с три зони, двете спални и баните са 
превърнати в приятна композиция, подчинена на 
общата концепция. 
Неголямата дневна звучи компактно благодарение 
на изчистените форми на мебелите. Дизайнерът 
се е стремил да спази един от принципите на фън 
шуй – домът да не се претрупва с прекалено много 
вещи. Плавното преливане на трите зони внушава 
спокойствие и с цветовете, и с подбраните с мярка  
аксесоари. Централна роля е отредена на трапезар-
ната маса, разположена между кухненския бокс и 
дивана. Визуално мястото за хранене е обособено 
под окачен таван със скрито осветление. Симетрично 
на съществуваща колона е изградена още една, но 
вече с ниши. Мебелната група в тази част на инте-
риора впечатлява веднага с характерната форма 
на масата, придружена от четири стола. Двата са 
авторски, а другите два са в контрастно черно, деко-
рирани с едри тегели. Внушението за източна сти-
листика завършва с подходяща етажерка. Меките 
тонове и разчупените линии са обединени от богато 
скрито осветление. Характерните лампиони от ори-
зова хартия са композирани с модерно осветление 
от т.нар. индустриален тип. В търсенето на усещане 
за спокойствие за този дом са предпочетени светли, 
меки, пастелни тонове, които се допълват ненатрап-
чиво с контрастни детайли. В дневната преоблада-
ват бяло и екрю с малко акценти в черно и зелено. 
Кухненските мебели са проектирани с изчистени 
форми, така че да останат сякаш незабележими. 
Тапетите и щорите са със стилизирани клонки на 
цъфнала японска вишна. Премерената декорация 
се изчерпва с няколко съда в нишите и специална 
стойка за бамбукова зеленина. Подът е покрит с 
естествен бамбуков паркет.
Двете спални споделят характера на общото обза-
веждане. Подбрани са тапети и текстил, подходящи 
за цялостното звучене на интериора.

Малкото жилище е предизвикателство – 
дизайнерът търси акценти и елементи, 

които да му придадат характер.

Интериор: Нина Боянова
Текст: Виктория Дишкова

Снимки: Нора Ангелова

БамБук  
и пролетен цвят

Нина Боянова, Inito design,  
тел. 02 8 505 410, “Когер&Партнерс”

#  Мястото 
за хранене 

е център на 
дома.

#  Масата и два 
от столовете 
са проектирани 
от дизайнера 
Константин Ачков.
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# Естестве-
ната бамбу-
кова зеленина 
и тапетите 
с клонки 
на японска 
вишна са 
лайтмотив в 
този дом.

# Кухненските мебели 
присъстват деликатно и 
ненатрапчиво в общото 

пространство.
Мебелите са произведени по 
проект в чисти форми и от 

съвременни материали: глан-
цови покрития, гранит, метал, 

естествени фурнири, стъкло.
Покритията на стените са 

комбинация от сатенирани бои 
и перлени мазилки на Oikos и 

елегантни тапети със стили-
зирани графики на английската 

фабрика Graham and Brown.

# Работното 
място на 
домакинята е 
разположено близо 
до терасата.

# малкото жилище
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# Големите  
гардеробни зони  
в коридорите  
са преградени  
от елегантни  
плъзгащи врати 
от стъкло  
с графичен печат.

# Младежката 
стая е практична. 
Контейнерът на 
малкото работно 
място и леглото на 
колела позволяват 
лесното им 
придвижване в 
пространството.

# В банята активно 
присъстват свежи 
зелени растения, а 

акцент са дървените 
аксесоари.

# малкото жилище
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# Над леглото 
в спалнята са 
отпечатани 
четирите японски 
знака  
за годишните 
сезони, като 
символично 
се изразява 
кръговратът на 
живота.

# Втората 
баня е с плочки 

с флорални 
мотиви.

# Лампите в 
родителската 

стая 
напомнят на 
малки слънца.

# малкото жилище


