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АРХИТЕКТУРА:
ЗАХА ХАДИД И МАТЕМАТИКАТА
КРИСТАЛНАТА КЪЩА
ИЗЛОЖЕНИЯ:
ЕКЗОТИКА И ЖИВОПИС ОТ ПАРИЖ
НОВАТА КЕРАМИКА

Благодарение на компактната и тясна конструкция на НВ 445 маневрирането с тази
мотофреза се извършва със забележителна лекота. Нейното оборудване и принадлежности дават възможност да бъде използвана универсално при различни условия на
работа. Така например работната ширина може от 45 см да се увеличи на 60 см или
да се намали на 25 см. За повече информация посетете най-близкия дилър на АНДРЕАС
ШТИЛ ЕООД или нашия уебсайт.
VIKING - компания от групата STIHL
www.stihl.bg
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За работа в тесни междуредия
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ОБЗАВЕЖДАНЕ
ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО - АКЦЕНТ
ЦВЯТ В БАНЯТА
АНТРЕТО

ИНТЕРИОРИ:
ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА СТАРА КЪЩА В ЛОФТ
ДОМ ЗА АВАНТЮРИСТИ
РЕЗИДЕНЦИЯ ЧЕРЕШОВА ГРАДИНА
www.stihl.bg
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Дом за хора
и изкуство

Един нюйоркски лофт, изпълнен с много творческа енергия
Благослава Банчева, интериор Axis Mundi Design, снимки Durston Saylor, Mark Roskams

Млада двойка от Ню Йорк търси подходящо
жилище за себе си и колекцията си произведения на изкуството от млади артисти.
Двамата не могат да повярват на своя късмет, когато попадат на просторен лофт с
площ 315 кв.м в историческа сграда от 1870
г. в НоХо. Изненадата е още по-голяма, когато разбират, че предишният собственик на
жилището е китаристът на известната рок
група „Дженезис”. Той реновирал лофта, но
сценичните му ангажименти го принудили да
го продаде. Така младото семейство се сдо-

бива с почти готово жилище, което изисквало минимална намеса, за да отговаря напълно
на изискванията им. За целта се обърнали
към Джон Бекман и Ник Месерлиън от студио
Axis Mundi Design. „Искахме акцентът да бъде
върху изкуството, а не върху обзавеждането
- разказва собственикът. - Това означаваше
едрите мебели да бъдат подбрани внимателно и с минималистичен дизайн. Освен това
искахме Джон да си поиграе с текстурите, за
да получим допълнително усещане за топлина
и уют, особено в библиотеката.”

1. Входът на жилището.
2. Поглед към библиотеката. Чугунените колони,
боядисани в бяло, са
наследство от реновацията, направена от китариста на “Дженезис”.
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1, 3. За дневната Джон Бекман и Ник Месерлиън избират ниска мека мебел – дивани
Michel от B&B Italia, три стъклени масички
Alice от Glas Italia и мраморната масичка
Vietri по дизайн на Паола Навоне за Baxter.
Неутралната цветова палитра създава
необходимия фон за тотемичната скулптура на Aaron Curry. Допълнителни цветни
акценти са фотьойлът Metropolitan в охра и
тюркоазените възглавнички от колекцията на B&B Italia.

2. В непосредствена близост до дневната
е разположена библиотеката, обзаведена със секционен диван в естествена
материя, дървени рафтове и кожени холни
маси от колекция Groundpiece на Антонио
Читерио за Flexform. За пода са избрани рошави килими Touch-Me на турската фабрика
Stepevi.
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1. В дъното на помещението е разположена
отворена кухня с остров.
Цялостният й дизайн,
както и изборът на
материали и цветове, е в
синхрон с индустриалното излъчване на лофта.
2. Зоната на трапезарията е обзаведена с
внушителна дървена
маса с дължина 3,7 метра
и столове Ginger от
Poltrona Frau.
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1. Вратата в дъното води до
основната спалня в жилището.
Люлеещият се стол J.J. на B&B
Italia, наметнат с монголска
агнешка кожа с косъм, е израз на
търсения контраст в материите в интериора.
2. В основната спалня също се
наблюдава дискретна комбинация на различни материали и
текстури. Спалнята е Stil Novo
на Flou, нощното шкафче – на
Niels Bendtsen, а висящите лампи – на Bocci.
3, 4. Банята към основната
спалня е оборудвана с Duravit
– наследство от интериорните решения на китариста на
Дженезис.
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