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# интериор

Лицето на града 
от посЛедния етаж

Този просторен апартамент е 
завладян от младежки дух.

Интериор: Нина Боянова, Inito 
design, Когер&Партнерс

Текст: Виктория Дишкова
Снимки: Нора Ангелова

Нина Боянова, тел. 8 505 410

# Голямата тераса е с 
изглед към София. Осно-
вата на масата е израбо-
тена от Васил Йосифов-
Маестрото. Килимът 
е от плетени кожени 
ивици от “Тонис Декор”. 
Голямата лампа крушка е 
един от акцентите.

преди преустройството

след преустройството
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# Импровизираното антре 
с голямо огледало е разде-
лено от кухнята с щора. 
Кухнята е изработена  по 
поръчка. На една от сте-
ните в дневната е тапет 
на Komar с графити.

# Островът е 
мобилен, лесно 
се премества, 
за да се отвори 
място за 
купони.

# интериор

аради прибирането на плочата в 
подпокривното пространство, което 
в оригиналния архитектурен проект 

е довело до образуване на тесни ниши в две 
от спалните,  вместо полагащите се ком-
фортни бани с прозорец, както е на долните 
етажи,  се наложило известно прекрояване, 
без да се променят функциите на отделните 
помещения. С малки промени във вътреш-
ното разпределение на пространството сега 
апартаментът разполага с много по-удобни 
санитарни помещения, като наред с това 
дизайнерката е успяла да запази просторна 
обща част и да създаде широки спални.

З
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# интериор

Концепцията при проектирането на интери-
ора е да се защити основното внушение за 
модерен градски дом на млади хора. Идеята 
дошла естествено и логично. Апартаментът 
в модерна жилищна сграда на Cleves е с 
голяма тераса, от която се разкрива уни-
кална гледка към София. В подкрепа на това 
решение се появили няколко важни детайла. 
Една цяла стена в дневната е с ... графити. 
Не, не истински, просто ефектен тапет. На 
него особено му подхожда подът от дъбово 
дюшеме със сива тинта, която се втрива в 
порите на дървото, за да му придаде състарен 
вид. Грубите мазилки на стените внасят още 
един щрих към идеята за известна суровост 

# Гредите с освет-
ление на тавана са 
от полирана неръж-
давейка и също са 
изработени от 
Васил Йосифов-
Майстора.

# Скосените 
стени отделят 
простран-
ствата.
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# интериор

в интериора. Върху тях се появяват снимки 
на коли, мотори, велосипеди.
Канапето има особена роля в общата ком-
позиция на пространството. Тапицерията и 
всичките възглавнички са от един материал, 
с еднаква структура и текстура. Различни са 
само десените – свежи и жизнени. Кулми-
нацията при интерпретирането на младеж-
ката тема е в обзавеждането на кухненския 
бокс. Той е скрит зад щора с широки ламели. 
Когато тя се вдигне, а шкафът остров се пре-
мести встрани, се открива доста място за 
купон и гости.
Мебелите са изработени изцяло от MDF с 
покритие от бял и черен лак. Масата в трапе-

# Изцяло тапи-
цираното легло 
в основната 
спалня е модел 
“Мерилин” от 
“Тонис Декор”. 
Калъфът се 
сваля лесно за 
почистване.

# Голямото 
стъкло с 

витраж между 
спалнята и 

банята

# При вдиг-
ната щора от 

банята се вижда 
спалнята.

# Банята към 
спалнята. 
Ваната е пре-
местена под 
прозореца, за 
да има повече 
светлина.
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# интериор

# Двете 
работни места 
са организи-
рани върху общ 
плот. Тапетът 
с чаши и кафе-
варки отново 
препраща 
към идеята 
апартаментът 
да се насити с 
младежки дух.

# Двете 
единични легла 

могат да се 
събират в 

двойно с общ 
гръб.

# Банята за 
гости е малка, 
но изглежда 
шик заради 
прозореца, през 
който намигва 
слънцето.

# Банята 
към втората 

спалня. Всич-
ките бани са с 

мраморни пло-
тове и шкафове, 

изработени по 
поръчка от PVC с 

гланц.

зарията е с основа, специално изпълнена от 
инокс, за да се композира по цвят и материал 
с останалите мебели. 
Размерът на основната спалня позволява в 
нея да се помести голямо легло. То е изцяло 
тапицирано, но калъфът се сваля лесно. 
Банята към тази стая е просторна и кра-
сива. Отделени са една от друга със стъкло с 
витраж. През него към ваната нахлува богата 
дневна светлина. Когато е необходимо, от 
вътрешната страна се пуска щора. 
Във втората стая младежката тема продъл-
жава отново с тапет и свежи цветове. Инте-
ресно решение е леглата да се събират в 
спалня, когато е необходимо.


