# интериор
Карето, носещо елегантното очарование на
шотландското наследство, е ключовият елемент в дизайна на този малък апартамент.
Интериор: Нина Боянова, студио Inito design

Нина Боянова,
студио Inito design,
тел. 8 505 410

и “Когер & Партнерс”

Текст: Виктория Дишкова
Снимки: Нора Ангелова

Благородно каре
по шотландски

# Стенната композиция е съобразена с размера на дома. Металните ръчно изработени
елементи и обковът са
вдъхновени от шотландските традиции.

# Малкото
пространство
искри в яркочервено.
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# Контрапункт
на характерните трапезарна маса
и столове е
кухнята в два
цвята с изчистен силует.
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опулярният десен, тачен по целия свят, е използван като декорация, създаваща елегантна и благородна атмосфера в жилището,
разположено в новопостроена сграда на Cleves-bg. Вълненият плат
е използван за дамаска на столовете в трапезарията. Нестандартен акцент е
столът, облечен с пуловер, ръчно изплетен специално по неговите размери.
Интериорът е композиция от много елементи – някои, характерни за Шотландия, и други, носещи белезите на съвременния дизайн. Диванът с модерен
силует е тапициран с естествена кожа. Контрастни по цвят са едрите тегели.
Дървеният паркет е от състарен дъб. Корпусните мебели, изпълнени по проект,
също са от естествено дърво. Използвани са ефектни текстури за пердетата
и щорите, а килимът е от чиста вълна.
За спалнята е избрано легло от ковано желязо, съчетано с дървен гардероб в
традиционен шотландски стил. Тапет, имитиращ кожени плочи с едри шевове,
декорира стената зад таблата на леглото. Класическите стоящи лампи са
комбинирани с дискретно скрито осветление. Римските щори и специално
подбраните пердета допълват уютната обстановка.
Банята е облицована с плочи в пастелни и меки нюанси на бяло, кремаво,
кафяво. Специални профилирани контрастни рамки пресичат плочите, а
отливки от чугун допълват духа на целия интериор и подемат една достолепна
рицарска тема.
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# За стария
стол е изплетен специален пуловер
закачка.
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# Тапицерията
е обточена с
гъсто подредени тапицерски кабари.

# За основа на
кафе масичката
е използвана
реплика на стар
модел сандък за
пътуване.

83

юл
иид

11
20

82

ст
гу
ав

ав
гу
ст

июл

20
11

ид

# интериор

85

юл
и-

ав
гу
ст

20
11

# В спалнята
присъстват метал
и дърво. Зад таблата на леглото е
поставен ефектен
тапет, имитиращ кожа, с едри
тегели.
# Акцент в банята
са детайлите –
метални ръчно
изработени
елементи и контрастни рамки,
които пресичат
плочите.

ид

# Гардеробът
от дърво е в
традиционен
стил.

