
(  интериор  )

Като динамична и жизнерадостна мелодия 
звучи този малък апартамент, очаквайки 
своите обитатели. Той е едно своеобразно 
продължение на нашата тема "Музика".

Интериор: НИНА БОЯНОВА, INITO DESIGN И "КОГЕР&ПАРТНЕРС"
Текст: ВИКТОРИЯ ДИШКОВА

Снимки: НОРА АНГЕЛОВА

АВТОРИТЕ НА ИНТЕРИОРА ПРИЗНАВАТ, че когато един 
дом се обзавежда за анонимен обитател, работата се усложнява 
- липсва личният контакт, не се долавят вибрациите между 
дизайнер и собственик.

Апартаментът е в сграда, построена от обединението на 
английски инвеститори Cleves, които вече са изградили 150 
жилища у нас. Предлагат ги завършени до най-малките под-
робности и след това ги обслужват. Обикновено апартаментите 
се наемат от чуждестранни консултанти на фирми и дипломати. 
Инвеститорите търсят разнообразие в дизайна, след внимате-
лен избор се доверяват на доказали се изпълнители. В случая 
освен на Inito Design те разчитат на перфектното изпълнение 
на "Когер&Партнерс".

И тъй като няма как да се знаят вкусовете на бъдещите 
обитатели, екипът на дизайнерското студио потърсил по-неу-
трален дизайн, който да импонира на всеки вкус. Но както и 
друг път, се е постарал да внесе определено настроение и да 
даде име на интериора. Този апартамент авторите са нарекли 
Allegro vivace. В него съчетават черното и бялото като алюзия 
за клавишите на пиано с топлото малиново-лилаво на стените. 
За да постигнат по-голяма експресивост, използват стилни 
текстури и мазилки с перлен ефект. 

  Светещото петолиние, активният цвят на част от 
стените и декоративността на щорите са акцентите в 
дневната.

  Тапетите в спалнята имитират кожа с видими 
шевове. Паркетът от пода преминава по стената зад 
спалнята. На прехода към стената има допълнителен 
рафт със скрито осветление.

  По-голямата част от мебелите е 
изработена от български фирми.
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Отново за улеснение на бъдещите новодомци е осигурено 
и щедро осветление. То е зонирано така, че всеки различен 
кръг да отговаря на моментното настроение. За да се привнесе 
романтика, вечер може да остане включено само тялото с 
нотните петолиния.

По-голямата част от обзавеждането е изработена по поръч-
ка. Използван е МДФ с гланц лак и естествен фурнир. Щорите 
са на известната марка "Opera". Тяхната декоративност изпъква 
най-добре вечер, на изкуствено осветление, а щампата им 
напомня стилизиран ключ сол.

Стилизираното 
дърво в спалнята 
освен за декорация 
може да се използва 
и за закачалка.

   Осветлението в целия апартамент е от "Wo� "

  Малкият шкаф в антрето напомня клавиши на пиано.
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