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Интериорът на 2018-а е експлозия от 
цветове. Заедно с характерната палитра 
в дизайна на 80-те. Така че дизайнът на 
дома няма как да бъде скучен. 

Столове, фотьойли, мека мебел, аксе-
соари - всичко блика в различни багри. 
Независимо дали сте избрали класически 
или модерен стил на обзавеждане, цвето-
вете присъстват в цялата си гама. Това са 
топлите, земни тонове - тъмнооранжево, 
топло жълто, прасковено, бургундско и 
яркочервено. След години на светли сте-
ни в интериора сега дизайнерите преот-
криват тъмните цветове при стенните 

покрития. Цели домо-
ве или ак-

центни стени в тях ще бъдат решени в 
наситено синьо, тъмнозелено, сиво или 
черно. Това ще внесе повече уют и дълбо-
чина в пространствата. Мебелите в тези 
интересни интериори “оживяват” лесно 
на тъмния фон.  

Дизайнерите препоръчват още една 
смела хрумка - омбрето. То влиза в ди-
зайна на дома по много различни начини 
- от тъкани до възглавници, килимчета 
за постелки и боядисани акварелни сти-
лове върху абажури, произведения на 
изкуството и мебели. Друг тренд, който 
се оформя, са  “черните линии”, които ще 
подчертават геометрията в интериора. 
Срещаме ги под формата на осветителни 
тела, етажерки, плотове и мебели в прос-

транства, които имат по-мъжки характер. 
Една от ключовите думи в интериора 
днес е “комфорт”. Това важи при оформя-
нето на удобните кътове за сядане и зо-
ните за релакс в дома. 

И за да завършим „картината“, запом-
нете - тази година златото е ключовият 
акцент в интериора. Ще го видите във 
вид на копчета за врати и дръжки, златни 
лампи, рамки за картини или пък висулка 
пред огледалото. Драматичните тъмни 
стени го показват до съвършенство. Днес 
месинговите и златните листове са ак-
центи във все повече интериори. И така 
златото е сложно, но все пак доста еле-
гантно и меко допълнение във всеки дом.
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Днес обаче идва една нова естети-
ка  - древната философия "уаби-са-
би" уверено влезе в декорирането 

на дома. Това е изкуството да се открива 
красота в несъвършенството, незавър-
шеността и непостоянството. Тази фи-
лософия е пълна противоположност на 
манията на западния човек да търси съ-
вършенството. Перфектната среда съвсем 
не е в новия апартамент в лъскава сграда 
или в перфектно съчетаните мебели. „На-
слаждавайте се на простичките  неща в 
ежедневието” - на това ни учи „уаби-саби”. 
Стилът търси автентичността на пред-
мета - всяка пукнатина, крив ръб или из-
носване са ценни, тъй като символизират 
изминалите години. Старият скрин или 
масата на баба, която се предава от поко-
ление на поколение в семейство - това е 
ценното. Домът е най-добре да бъде из-
пълнен с предмети, върху  които години-
те са оставили своя белег. 

Как да подредим дома в стил „уа-
би-саби”? Заложете на естествените ма-
териали, съветват дизайнерите. „Дър-
вото и камъкът имат място навсякъде в 
дома, където е възможно. С годините те 

Стилът „уаби-саби”

Природата влиза  
в дома ни

Вещите не ни правят по-щастли-
ви. Всяка скъпа вещ остарява, тя се 
изтърква, омръзва и постепенно уми-
ра. Заместваме я с нова, но и тя не ни 

удовлетворява. По този начин влиза-
ме в един омагьосан кръг, който ни на-
товарва със своето безсмислие.  

изглеждат още по-добре, а освен това 
са естетически издържани. Заложете 
на ленените чаршафи в спалнята - те, с 
всяко изпиране, стават още по-хубави. 
Когато избирате цветовете, погледне-
те навън и вземете идеи от природата. 
Подходящо е в дома ви да влязат всич-
ки нюанси на кафявото, както и зелено, 
сиво”. 

И така стилът „уаби-саби” е на дневен 
ред - неговата философия идва от древни-
те японци. Те са открили истинското щас-
тие и спокойствие чрез проста и същевре-
менно ефективна техника за разбиране 
на живота. А тя повелява да живееш в мир 
и хармония с несъвършенството.
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Ако планирате нов дом или ремонт, не пропускайте конкурса

Моята къща с VЕLUX 2018
Наградата заслужава вашето внимание

Какво ли е усещането от покри-
ва на къщата ви да навлиза жи-
вотворна светлина? Ползите от 

поставянето на покривни прозорци 
при реновация или строеж на къща са 
от съществено значение за благоден-
ствието на съвременния човек. Увели-
чаване на енергийната ефективност, 
оптимално ползване на дневната свет-
лина в помещенията, разширяване на 
полезната жилищна площ и подобря-
ване на вътрешния климат и вентила-
ция са само част от тях. 

Ако през 2018 г. ви предстои проект за 
строеж или реновация/ремонт на къща, 
вземете участие във второто издание на 
конкурса Моята къща с VELUX 2018. Орга-
низаторите от ВЕЛУКС България за втора 
поредна година помагат за реализацията 
на един проект за строеж или ремонт на 
къща с покривни прозорци. Наградата е 
във вид на VELUX продукти на стойност 
до 10 000 лв.

За да участвате в конкурса, е необходи-
мо само да ни изпратите проекта за нова-
та ви къща или за ремонт на съществува-
щата. Единственото изискване е в плана 
да има заложени покривни прозорци или 
други VELUX решения. Документи се при-
емат от 1 април до 23 юли 2018 г. чрез 
формата на кандидатстване в нашия уеб-
сайт. Всички проекти, които бъдат пода-
дени според условията и в срок ще бъдат 
предоставени за гласуване на фенове на 
ВЕЛУКС България във Фейсбук между 1 и 
23 август. За да се гарантира прозрачност-
та на конкурса и справедливата оценка, 
десетте проекта, събрали най-много гла-
сове във Фейсбук, ще бъдат оценени от 
жури, съставено от признати професио-
налисти в областта 
на архитектурата и 
строителството. По-
бедителят ще бъде 
обявен на 25-26 сеп-
тември 2018 г. 

Н а й - в а ж н и т е 
критерии, по които 
ще бъдат оценени 
проектите, са общо 
обемно-простран-
ствено решение как-
то на цялата сграда, 
така и на подпокрив-
ната ѝ площ, ефект-
но и целесъобразно 
разпределение на 
дневната светлина, 
отношение към за-
обикалящата среда, 
интериорно реше-

ние, ако има такова, и пълнота на проект-
ната документация.

Разнообразието от VELUX покривни 
прозорци и продукти, донасящи така 
ценната светлина дори и в най-затън-
тените места на къщата, може да раз-
гледате на нашия уебсайт. Богатата па-
литра от решения включва дори система 
за покривна тераса и прозорци за плосък 
покрив. Щорите и останалите аксесоари-
те, които се предлагат специално за по-
кривните прозорци VELUX, ще прибавят 
повече уют и удобства в къщата. 

С развитието на технологиите стро-
ителната индустрия претърпява значи-
телен възход и положителни промени, 

оказващи съществено влияние върху бла-
годенствието на хората. Повечето от нас 
интуитивно търсят домове с много свет-
лина и простор, а покривните прозорци 
VЕLUX спомагат за балансиране на свет-
лината в помещенията и преобразуват 
жилищните площи в още по-просторни и 
полезни. 

За подробна информация и кандидат-
стване може да посетите уебсайта на кон-
курса: www.velux.bg/конкурс2018 

Обърнете внимание на вида построй-
ки, които могат да участват, нужните до-
кументи и сроковете за участие. 

Не спирайте да мечтаете и пуснете 
светлината във вашия дом.

Къща с богата история в центъра на София се преобрази благодарение  
на конкурса „Създай своята къща с VELUX” 2017 г. 
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Лесно е да си master chef

Умни уреди  
ни отменят в кухнята

Тухли, метал, греди и тръби могат 
да превърнат вашата кухня в инте-
ресно и различно място. Всъщност 

те са част от индустриалния стил, който 
става все по-популярен напоследък. Ако 
домът ви има високи тавани и широки 
пространства, е добре да заложите имен-
но на тази мода, вдъхновена от фабрики-
те и складовите помещения. 

Кухнята в съвременния дом все повече 
е неизменна част от интериора на жили-
щето. Затова дизайнерите визуално често 
я съчетават с дневния тракт. Днешните 
тенденции залагат на удобството и ле-
котата в ежедневните ни задължения. А 
индустриалният стил много лесно се съ-
четава с изчистените линии на модерната 
технологична кухня. В нея няма излишни 
рафтове. Дръжките по вратичките също 
изчезват, те са по-скоро “скрити” или леко 
загатнати в общия дизайн на кухнята. За 
предпочитане е ефектът на естествени-
те материали, които лесно се съчетават с 
инокс, лак и други лесни за поддържане 
детайли. 

Как да “композирате” 
пространството?  

Тухлата е един от основните материа-
ли, която се използва за стените в индус-
триалния стил. Ако домът ви няма автен-
тично запазени тухлени стени, помислете 
за облицовъчни такова. Наред с тухлите, 
използвайте ефекта на видимия бетон, 
съветват дизайнерите. Той може да при-
съства в пода, по стените, но и като ос-
нова на кухненския плот. 

Ако търсите индустриален стил в 
кухнята, изберете лампи от черна или 
неръждаема стомана, от месинг или 
мед. Може да сложите и големи абажу-
ри от дебело стъкло или само свободно 
висяща крушка. А колкото до цветове-
те, те са все по-близо до нюансите на 
естествените материали. За предпочи-
тане е дървото, съчетано с монохромни 
цветове, като сиво и бяло. Към тях може 
да се добави тюркозеносиньо или аква-
марин. И двата цвята бяха представени, 

като едни от най-предпочитаните, на из-
ложението в Милано през тази година. 

Този стил преплита индустриалния 
дизайн със съвременните технологии от 
гледна точка на новите уреди с висока 
ефективност. Новите фурни например 
улесняват готвенето, те пестят време и 
могат да превърнат всяка домакиня в 
истински master chef: Възможно е темпе-
ратурата да се поддържа в специфична 
амплитуда (например между 71 и 85°C), 
за да се предотврати прегаряне и изсъхва-
не. Така храната запазва естествения си 
цвят, сокове и вкус. Модерната фурна, в 
най-простия случай, показва продължи-
телността на готвене или оставащото 
време преди изключване. По-луксозните 
модели разполагат с меню за избор на 
програми за готвене на различни видове 
продукти, дори има възможност за запа-
метяване на рецепти. 

Кухня по дизайн на арх. Христина Стефанова от “Арконт дизайн”
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Използвайте пространството ин-
телигентно, съветват специали-
стите. Това е ключът към вълшеб-

ството на компактната малка градинка. 
Първо е важно да оформите места за ся-
дане, с подходящи сгъваеми градински 
мебели. С малко въображение може да ги 
приспособите дори като отвори за съхра-
нение на вещи. Украсете пространството с 
няколко стенни саксии за цветя или бил-
ки. И накрая се огледайте за една малка 
дървена  беседка, за подслон в дъждовни-
те вечери. Дворният дизайн може да се съ-
четае добре със захранваните със слънче-
ва енергия градински лампи или фенери. 
Те са безопасни и с тях ще имате перфект-
ното осветление за по-дълго време. 

Погрижете се и за цветята в градината. 
Според дизайнерите може да ги подреди-
те в малки лехи, под формата на окръж-
ност край басейна. Цъфтящите растения 
ще създадат още по-приятна обстановка 
там през почивните летни дни. Другият 
вариант е да изградите дълги, криволи-
чещи пътеки - досущ като тези в гората. 

Зелените листа и цветята само ще заси-
лят този ефект. Ако лехите не са по вкуса 
ви, заложете на саксиите. С тях дворът ви 
ще ухае на цъфтящи свежи растения. Ви-
сящите контейнери, големите сандъци и 
плоските повърхности с вази и саксии са 
няколко от вариантите как точно да ги 
разположите.

Помислете върху тази идея

Слънчеви фенери  
за градината

Дневна форма на обучение
Прием след VII клас

EМашинен техник 
– Технология на машиностроенето
– Машини и съоръжения за заваряване

EТехник по транспортна техника
– Автотранспортна техника  (безплатно - кат „В“)
    /с разширено изучаване на английски език/
– Пътностроителна техника (безплатно - кат „В“)

ПРИЕМА
за учебната 2018/2019 год. 

ученици в следните специалности

EТехник по подемно-транспортна техника
– Подемно-транспортна техника,  
     монтиранa на пътни транспортни средства 
    (безплатно - кат. „В‘ и „С“)

• Изучаване на английски език
• Практики в Испания, Италия, Португалия

Записване на приетите ученици:
I-ви етап:  04.07 – 06.07.2018 г.
II-ри етап: 13.07 – 17.07.2018 г.

III-ти етап:  27.07 – 30.07.2018 г.
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За и против

Пердета или щори?

Пердета или щори? Има ли 
златно правило в този избор, 
който е сред най-важните при 
оформлението на дома. 

По принцип дамите си падат повече по 
пердетата, а господата - по щорите. Но как 
да изберем най-доброто за своето кътче? 
Разбира се, и пердетата, и щорите си имат 
своите предимства и недостатъци.  

През 2018 година на мода ще бъдат за-
качливите къси перденца. Завесите са в 
кънтри стил или изпъстрени с флорални 
мотиви - твърдят дизайнерите. И напом-
нят, че пердетата винаги носят усещане за 
уют, топлина и изисканост. Важно е перде-
тата да са в тон с интериора на дома като 
цяло. Това не означава цветовете им да са 
досущ като дамаската на мебелите. Просто 
не допускайте да се получи голяма разли-

ка в двете декорации. Разнообразието от 
материи е голямо: памук, лен, полиестер, 
вискоза, тафта, сатен, вълна. Добре е оба-
че да имате предвид някои неща. Прахът 
и мръсотията са пагубни за много тъка-
ни. Светло оцветените платове отразяват 
по-добре светлината и са по-устойчиви на 
промяната в цветовете им. Докато тъмни-
те платове и памучните материи абсорби-
рат слънчевите лъчи и по-лесно избеляват. 

В момента римските щори са най-акту-
ални - те са от специални материи с втъ-
кани алуминиеви тежести и фабрични 
улеи. Всичко това гарантира плътно при-

лепване. Почистват се лесно, а създават 
чувство на уют, почти колкото завесите. 
Вертикалните щори са най-доброто реше-
ние при засенчване на големи прозорци, 
витрини, плъзгащи се прозорци или цели 
стени. Затова често ги наричат модерна-
та алтернатива на завесите. Съчетават 
предимствата на ламелната щора, която 
позволява пълен контрол на светлината, 
с тези на текстила. А колкото до плиси-
раните щори, те са добър избор за много 
слънчеви помещения. Осигуряват не само 
добре затъмнени прозорци, но и понижа-
ват температурата в стаята.
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Система  
за домашно почистване
KOBOLD VK200 - 
Следваща генерация  
KOBOLD.

Иновативните идеи, това да мислим напред и това винаги да намираме 
по-добри решения е това, което ни прави различни. С нов дизайн и нови тех-
нологии за повече мощност и производителност. Kobold постига следващо 
еволюционно ниво на комфорт като достига революция в изсмукването. 
Всичко това, за да направи живота ни още по-лесен, по-чист и по-красив.
Eто как:
Новата система на Kobold VK200 е точно това, което една модерна сис-
тема за домашно почистване трябва да бъде: лесна, компактна, гъвкава, 
мощна и енергийно ефективна.
За отлична чистота и здрава атмосфера в нашия дом:
•	 Постигане	 на	 първокласни	 резултати	 на	 почистван	 на	 килими	 и	

твърди	подове.•	 Защитава	околната	среда	и	портфейла	ни	с	ниско	потребле-
ние	на	енергия.•	 Осигурява	чист	въздух	като	задържа	във	филтъра	99.9%	
от	всички	частици,	които	предизвикват	алергии.

					гр.	Пловдив,	ул.	Парчевич	2,		
								Бизнес	център,	ет.3,	
				032	621	632
			info@zdravdom.com

				facebook.com/Eurodom.Zdravdom
www  zdravdom.com

KOBOLD  EB400 
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРИСТАВКА
С	напълно	автоматичното	разпознаване	
на	вида	на	подовите	настилки	Kobold	
EB400	е		„специалист"	по	всички	видове	
настилки	и	безкомпромисното	им	по-

чистване.	Истинска	иновация!

ДУОКЛИЙН  SP530

Новият	Дуоклийн	SP530	едновременно	
прахосмучи	и	мие	твърдия	под.	Пести	

50%	от	времето!	Получи	100%	почиства-
не	само	с	едно	минаване!

KOBOLD  VF 200 
СУХО ПРАНЕ НА КИЛИМИ

Със	сухото	пране	на	килими	превръщаш	
къщата	в	неповторим	уютен	дом.	Нови-
ят	VF200	поддържа	килимите	свежи	и	
красиви	много	по-дълго	с	уникалното	

сухо	пране	в	дълбочина.

Системата	 Kobold VK200	 е	 подходяща	 както	 за	 твърди	 подове,	 така	 и	 за	 килими.	 Благодарение	 на	
интелигентни	приставки	модулната	система	Kobold VK200	може	да	се	адаптира	към	всички	функции	на	дома

Фирма Vorwerk е създадена преди 135 години в германския град Вупертал. В началото тя започва да произвежда килими, а 30 години по-късно или преди 
105 година започва да произвежда и системи за почистването им. В България Vorwerk е представена от своя официален дистрибутор и партньор Юро-
дом ООД. През последните 12 години двете фирми предлагат в България своята гордост и най-добра система за домашно почистване в света Kobold.

Тествай безплатно своя бъдещ KOBOLD у дома Свържете се с нас  
за повече информация

МАЛКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТУПАЛКА  
И СУХО ПРАНЕ НА МАТРАЦИ

АКСЕСОАРИ  
зА ТРУДНО ДОСТъПНИ МЕСТА

С	нея	можем	да	тупаме	тапицерията	на	нашия	автомобил	
и	различни	видове	мека	мебел	дори	на	трудно	достъп-
ните	места.	С	допълнителните	приставки	можем	след	
изтупване	на	матрака	да	го	изперем	на	място	без	да	го	

вдигаме	или	изнасяме	от	нашия	дом.	

В	допълнение	има	и	комплект	аксесоари	за	трудно	достъпни	
места	като	стени	и	тавани,	дрехи,	книги,	картини	и	всякакви	
видове	техника,	домашен	майстор	и	разбира	се	телескопична	
дръжка,	за	да	достигнете	и	до	най-високите	места	във	вашия	

дом.
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За добрите съседи

Две фамилни къщи в пейзажа на склона

Еднофамилната къща все повече 
привлича инвеститорите с бли-
зостта си с природата и възмож-

ността за повече спокойствие в оби-
таването. Самостоятелното жилище 
предлага несравнимо ниво на комфорт, 
както и възможността да се насладиш 
на дом, изработен спрямо индивидуал-
ните нужди на едно семейство и разби-
ранията му за хармония и удобство.

Показваме ви две къщи, които се нами-
рат на северния склон между Пловдив и 
с. Марково, в местността Исака. Собстве-
ниците им се наслаждават на красота и 
прохлада само на 5 минути от големия 
град. Проектирането им е възложено на 
архитектите от двама различни инвести-
тори, които желаят свързано застрояване 
на първо ниво, с цел увеличаване на по-
лезната площ на партера. 

Сходните изисквания на 
двамата инвеститори обаче 
далеч не водят до еднакви 
къщи във функционално 
отношение  - така всеки 
един дом притежава 
особеностите на битието на 
своя собственик. 

Сградите са двуетажни, входът е от 
север. Желанието е северните фасади да 
представляват лицето на къщите, тъй 
като те обуславят панорамната гледка  
към Пловдив. Това създава пред проек-
тантите нелекото предизвикателство да 
съчетаят идеята за “гледащите на север 
към Пловдив” дневни пространства, с кла-
сическите разбирания за уют и комфорт в 
една еднофамилна къща. В просторните 
дневни се оформят по-сенчести и по-ос-
лънчени кътове чрез цялостно остъклени 
северна и южна фасада. Така обитателите 
могат да се възползват, както от простор-
на северна веранда, така и от един уютен 

южен вътрешен двор. Вътрешното прос-
транство следва денивелацията на те-
рена, за да впише къщата по най-добрия 
начин в двора. По този начин се оформят 

Проектанти:  

“АРКОНТ Дизайн“ ООД  

арх. Христина Стефанова, 
арх. Радка Стефанова 

С 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

eurostarbg.eu
произведено 

в България

ПРОМОЦИЯ ОТ 1 ЮНИ ДО 31 АВГУСТ
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Две фамилни къщи в пейзажа на склона

дневна и трапезария с различни височи-
ни. Отново на първо ниво в едната къща е 
разположена и стая със санитарен възел, 
плюс обслужващи домакинството поме-

щения. В другата къща има фитнес 
зала с кабинет.  

При изкачване до втория етаж 
човек попада в просторно и ослънче-
но емпоре с панорамна южна гледка 
към склона. Трите спални на това 
ниво са снабдени със самостоятелни 
санитарни възли и излаз към пано-
рамна тераса. Тук, разбира се, е по-
местено и пералното помещение, с 
което всяка модерна домакиня вече 
държи да разполага. 

Двете къщи сe вписват в пейзажа 
на склона, като се отличават със своя 
минималистичен силует. Всяка една 

от тях представлява продължение на дру-
гата до степен, в която те са създадени 
да въздействат едновременно. Отзвукът 
на това въздействие отеква и в дворното 
пространство, богато озеленено и аран-
жирано в сходен стил - то ги разделя само 
чрез живия плет. Това преплитане на за-
обикалящата ги среда създава усещането 
за по-голям простор и свобода на погледа.  

Единният архитектурен облик на две-
те къщи е не само във формообразува-
нето, но и като използвани материали. 
Предвидено е съчетание на съвременни, 
лесни за поддръжка материали, каквито 
са фасадните облицовки от дърво и ка-
мък. Добре обмисленото им използване 
подчертава допълнително играта на обе-
ми. Парапетите са стъклени, със „скрита“ 
ръкохватка, а висококачествената догра-
ма улеснява отварянето на интериорните 
пространства към двора. 

Двамата собственици имат различни 
изисквания относно паркирането. При 
едната къща то е решено в северната стра-
на на парцела, непосредствено до входа, а 
при другата - каменна алея води до закрит 
гараж с топла връзка към склада, котелно-
то, но и към входното преддверие. 

Всяка от сградите има и прилежащ ба-
сейн - единият е с преливник и е разпо-
ложен класически по средата на двора на 
първата къща. Другият, със скимери, иг-
рае ролята на водно огледало пред входа 
на къщата, явявайки се част от покритата 
веранда.

Проектиране на жилищни и обществени сгради, еднофамилни къщи, градоустройство, 
реставрация на сгради-паметници на културно-историческото наследство

Проектанти
арх. Радка Стефанова
0896846039

арх. Христина Стефанова
0896846038

Офис сграда на Райфайзен банк в Пловдив Сграда на фирма Донатекс Левъл център

Снимки Стоян Илиев и личен архив



Марица Дом | юли 2018 | 10

Индустриален 
дизайн или 
кадифен уют

Индустриалният дизайн 
завладя интериора на дома. 
Открити тухлени стени, 
повърхности с ефект бе-
тон, видими метални греди 
оформят индустриалния 
стил. Стил, в който функ-
цията стои преди всичко 
останало - дори преди кра-
сотата. В тази палитра се 
избират дори боите и ма-
зилките, които задават 
финалния щрих в интерио-
ра. 

За да постигнат индустри-
алния шик в дома, на дизайне-
рите им трябва палитра от не-
утрални и натурални цветове. 
Това е микс от различни нюан-
си  - сиви, черни, керемидени 
или дървесни. В комбинация 
с мазилки с ефект бетон тези 
лесни цветове са идеалната 
основа, върху която да съчe-

таете мебелите и декорациите 
на дома си.

И така боите и мазилките 
следват модата. Но не само - 
те дават възможност за уни-
кални интериорни решения, 
така че превръщат стените и 
колоните в място за рисуване 
и споделяне на идеи. Нови са 
и техниките за тяхното нана-
сяне, обясняват експерти от 
фирмите производители. 

Ако все пак сте настроени 
по-традиционно, заложете на 
мазилките, които „обгръщат” 
стените с ефекта на кадифе. 
Както и тези с текстилен и 
копринен нюанс. Специалната 
текстура на коприна в боите 
създава мека топла повърх-
ност и акустичен комфорт. 
Ако пипнете стената с нане-
сена копринена мазилка, ще 
усетите колко мека и топла на 

допир е тя. Стената може да 
диша, а това предпазва от об-
разуване на конденз и мухъл. 

Макар че напоследък се 
ползват съвременни строи-
телни материали, продължа-
ваме да търсим уют в дърво 
или тухлена стена в интерио-
ра. Актуалните мазилки доста 
артистично успяват да напо-
добят тези финиши, така че 
стената да изглежда досущ 
като тухлена. Модерните на-
турални акценти навлизат 
във вътрешните пространства 
и с ефектни имитации на ес-

тествения камък. Така с подхо-
дяща боя може да моделирате 
лесно стената или колоната в 
помещението.

Независимо дали следвате 
модните тенденции, или пред-
почитате класическия стил в 
интериора, опитайте се да на-
мерите вашето лично уютно 
решение.

Доверете се на доказани 
консултанти и материали, 
както и на опитни майстори, 
които да осъществят вашата 
идея как да изглежда домът 
ви.
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Пловдив 032/62 42 32 
София 02/952 10 20 
Бургас 056/ 82 07 51
В. Търново 062/60 19 94
Варна 052/61 05 33
Благоевград 073/88 30 80
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Stylish  
на Daikin
Елегантният 
стил  
среща 
иновациите

Днес повечето потребители търсят 
климатична система, която съчета-
ва най-добрата ефективност и ди-

зайн.   Stylish - новото стенно климатично 
тяло на Daikin - постига перфектния ба-
ланс. Stylish поддържа своя чар дискрет-
но: с размери от само 798 (ш) x 189 (д) x 
295 (в) мм, това е най-тънкото и най-ком-
пактното вътрешно тяло в пазарния си 
сегмент. Можете да избирате измежду 
три различни цвята: бял, сребрист и чер-
но дърво. Заоблените ъгли добавят към 
цялостната естетическа привлекателност 

на климатика. Това елегантно 
климатично тяло допълва инте-
риора на стаята, като същевре-
менно предлага отлични харак-
теристики и ефективност. 

Максимална ефективност
Това, което отличава Stylish 

от конкуренцията, е изключи-
телната му ефективност - тялото 
предоставя най-високата ефек-
тивност в дизайнерския сегмент 
и има А+++ * както за отопление, 
така и за охлаждане. Освен това 
хладилният агент R-32 гаранти-
ра по-висока енергийна ефек-
тивност и по-ниско въздействие 
върху околната среда.

Сензорът "мрежово око“ 
Stylish използва сензор 

„мрежово око“ за измерване на 
температурата на повърхност-

та в помещението, за да създаде по-ком-
фортен климат. Сензорът „мрежово око“ 
измерва повърхностната температура в 
помещението, като го разделя на мрежа 
от 64 различни квадрата. След като опре-
дели текущата стайна температура, сен-
зорът равномерно разпределя въздуха в 
помещението, преди да превключи към 
модел на въздушен поток, насочващ то-
пъл или студен въздух към зони, в които 
е необходим. 

Свеж и чист въздух 
Stylish използва технологията Flash 

Streamer за отстраняване на частици, 
алергени и миризми от вътрешността на 
климатика и за осигуряване най-висо-
ко качество на въздуха в помещението. 
Той е проектиран да предоставя отличен 
комфорт, експлоатационни качества и 
ефективност и е елегантно и дискрет-
но решение за климатизация, налично в 
множество различни цветове и текстури 
за лесно вписване във всяка стая.  

Интелигентно и лесно управление 

С онлайн контролера на Daikin, който 
вече е стандартна функция, серията Stylish 
може изцяло да се управлява от смартфон, 
независимо къде се намирате. Всичко, от 
което се нуждаете, за да създадете перфек-
тен климат у дома, е Wi-Fi връзка и без-
платното приложение за онлайн контроле-
ра на Daikin. Като допринася за отличната 
оценка на ефективността на Stylish, при-
ложението предоставя информация за по-
треблението на енергия от тялото.

ПОВИШИ СТАНДАРТА,
ПОНИЖИ РАЗХОДИТЕ
С ПРИРОДЕН ГАЗ У ДОМА

Отопление Готвене Топла вода



Марица Дом | юли 2018 | 13

Оптически ефект

Малката баня изглежда  
по-просторна в светли нюанси
Главната концепция в дизайна на ба-

нята на 2018 г. е в срещата на тех-
нологиите с разнообразието от 

природни материали. Модни са и органич-
ните бамбук, камък, дървесина също имат 
място в нея. Те лесно влизат в хармония 
с характерните ѝ чисти цветове: бяло, 
сиво, лимонено, зелено. 

Цветовете са сред основните предпос-
тавки това помещение да носи приятен 

заряд. Ако банята ви е малка и ви се иска 
да добавите някой друг метър ширина, 
дължина и височина, просто боядисайте 
стените в светъл нюанс. Прекрасна атмос-
фера създават цветове като шампанско, 
бледо розово, кремаво, оранжево, мляко 
с какао, свежо зелено, синьо и млечноли-
лаво. Освен стените обаче, в светъл и мек 

нюанс трябва да са мивката, 
тоалетната чиния, душ заве-
сата, също хавлиите. 

Когато оформяте банята, 
оптимизирайте простран-
ството - съветват дизайнери-
те. Тук е особено важно как 
ще подберете санитарната 
техника и мебелите. Препо-
ръката за мебелите е да се 
използват повече природни 
ергономични форми, като 
овалните. Те ще създадат усе-
щане за уют. 

Ако обаче искате да си я 
увеличите, използвайте ста-
рия трик - огледалото. Ако 

вече сте го поставили, удължете живота 
му с интересна и стилна рамка. Дори може 

да я боядисате в цвета, в който са издър-
жани другите акценти от банята.

ПОВИШИ СТАНДАРТА,
ПОНИЖИ РАЗХОДИТЕ
С ПРИРОДЕН ГАЗ У ДОМА

Отопление Готвене Топла вода
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СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ

РЕМОНТ НА ЦЯЛАТА ГАМА 
БИТОВА ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

Ремонт на всички видове

www.morel-service.com

Ремонт на вс

www.

• Телевизори, LCD, монитори
• Аудио системи, CD, DVD
• Цифрови фотоапарати 

обективи, светкавици
• Микровълнови печки
• Кафе машини
• Прахосмукачки, епилатори, 

миксери, парни станции
• Дребна бяла техника

 гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ 198
 032/63 59 36, 0897 99 62 94

За повече светлина в дома

Вратата - бяла или от стъкло
Ето няколко съвета как 

да ги подберем:  
Вратите са онези елемен-

ти от цялостния интериор на 
дома, които разграничават 
помещенията и допринасят 
за красотата му. Контрасти-

те и крещящите цветове 
отстъпиха място на бялото, 
във всички негови нюанси  - 
полярнобяло, алпийско, си-
бирско, бял лак. Белите врати 
лесно се сливат със стените, 
което увеличава стаята опти-

чески. И създава усещане за 
пространство и въздух. Затова 
дизайнери препоръчват бяла-
та врата. Тенденциите са тя да 
е актуална през цялата 2018-а. 

Другият вариант е да за-
ложите на остъклените мо-
дели, вместо плътните врати. 
Те внасят повече уют в дома 
и много светлина. Често избо-
рът пада върху  матираните 
стъкла, които пазят личното 
пространство. Те са особено 
подходящи за дневната, но 
и за спалнята в жилището. 
Стъклените панели могат да 
варират от напълно прозрач-
но стъкло до екстравагантни 
цветни елементи с големи или 
малки фрезовани орнамен-
ти, които рамкират стъклото. 
Често клиентите съчетават 
остъклените врати в дневна-
та и спалнята, с неостъклени 
от същия модел - за килера 

или мокрото помещение. Така 
запазват интериорния стил в 
дома, а дискретните места ос-
тават скрити от очите на гос-
тите.   

Вратите от дървен ма-
териал са най-скъпи, но и 
най-качествени. Има два 
възможни варианти при дър-
вените интериорни врати - 
такива, които са изработени 
от масивно дърво, и такива 
от кухо дърво, за да са по-ле-
ки. Важно е, когато купувате 
вратите, да вземете правилно 
размера на отворите за идеал-
но пасване на касата, съветват 
майстори. Предварително да 
се уточни как ще протече мон-
тажната дейност. Дали ще има 
голям зидарски отвор, или 
монтирането ще се извърши 
върху съществуваща метална 
каса, ако жилището примерно 
е панелен апартамент.

Домът се познава по вратите!  
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Panorama Park West
Пловдив, ул. „Рая“ №6  
  0 882 111 777, 0 882 333 777

Panorama Park East
Пловдив, бул. „Освобождение“ 3, 
 0 882 111 666, 0 883 777 666

Gert group
гр. Пловдив,  ул. "Тодор Хрулев" №7, ет.3
 032 280 072

• Строителство на сгради и съоръжения •Инфраструктурно строителство; 
•Проектиране и инженеринг •Инвестиционно строителство •Туризъм •Текстил

Panorama 
Park West

Panorama 
Park East

С жилище в "Панорама парк" на ул. "Рая"

Да избягаш от градския шум  
в зеленото сърце на Пловдив

25 000 квадратни метра спа-
сение от шума, от авторитъма на 
града, в „зеленото сърце” на Пло-
вдив. Това предлага Panorama Park 
Plovdiv West  – най-новата жилищ-
на композиция под тепетата.

 
Модерният затворен жилищен ком-
плекс се намира в парк „Отдих и култу-
ра” край Гребната база, на улица „Рая“. 
Той ще разполага с луксозни жилища, 
детска площадка, спортен кът, тър-
говска част и много други удобства. 
В него са планирани апартаменти с 
обща площ 25 000 кв. м, 700 кв. м офи-
си и над 200 гаража.  

„Инвестиция в бъдещето” е слога-
нът на компанията „ГЕРТ груп”, която 
се е нагърбила с нелеката задача да 
съгради този ултрамодерен жилищен 
комплекс, който ще вдигне летвата в 
сектор „Строителство”. 

„Това е съвсем нова концеп-
ция за развитието на жилищното 
строителство. Ние не предлага-
ме просто поредния недвижим 
имот. Ние даваме възможност на 
хората да инвестират в спокой-
ствие, спорт, дори в чист въздух 
и природа. Един малък комплекс 
на удобствата от всякакво житей-
ско естество, който е разположен 
в „белите дробове” на Пловдив”,  
 
категорични са от строителната 
компания. Тя има дълъг опит в тър-
сенето на иновации с една-един-
ствена цел - „пълен комфорт и 
удобство” в грижата за клиента. 

Локацията на комплекса е в квар-
тал “Отдих и култура“ - само на броени 
минути от центъра на града. 

В съседство се намира Mall Plovdiv, 
два от големите хипермаркети, както 

и най-реномираните лечебни заведе-
ния в цяла Южна България. Кварта-
лът разполага и с едни от най-добрите 
детски градини и училища. 

Концепцията на проекта е вдъ-
хновена от стремежа за създаване на 
приятна и балансирана архитектура, 
която да се впише безупречно в ця-
лостната визия на квартала и да обо-
гати допълнително съществуващата 
паркова зона.

panoramapark.bg
gertgroup.com



Уют и комфорт сред рая на зеленината

"Магнолия Резиденс" - 
насладата да живееш в дом шедьовър 

„Животът ни отвежда на нео-
чаквани места, а любовта ни води 
у дома." Ето защо жилището за 
българина е инвестиция с нара-
стваща финансова и емоционална 
стойност. Един нов жилищен ком-
плекс в най-зеления квартал на 
Пловдив  - „Западен” - следва това 
неизменно правило. 

„Магнолия Резиденс" е проект на 
„ХЪС'' ООД и „Арх Ситистрой” ЕООД. „Ние 
строим с мисъл за хората, искаме бъде-
щите обитатели да получат от нас първо-
качествено строителство, уют и комфорт. 
Предлагаме най-добрата среда, където да 
отгледат децата си”, сподели г-н Симеон 
Пищалов, управител на „Арх Ситистрой”. 

Новият жилищен комплекс е от за-
творен тип и строителството му вече за-
почна. Той се намира само на три минути 
пеша от емблематичния за Пловдив Гре-
бен канал, Зоологическата градина и зао-
бикалящият ги парк. Паркът предоставя 
уникална възможност за разходка, релак-
сация, спорт и игри за цялото семейство. 
Мястото е спокойно и уникално, близо до 
болниците - УМБАЛ „Св. Георги” и СБЛАГ 
„Селена”. В района на пет минути пеша 
са МОЛ Пловдив и едно от най-елитните 
училища в града – Математическа гимна-
зия „Академик Кирил Попов”. 

Предприемачите търсят уникал-
ността във всеки един детайл. Успешно 

съчетават редките предимства на добра 
локация и здравословна среда. Създа-
ден е модерен архитектурен ансамбъл, 
отговарящ на съвременните норми за 
функционалност, естетика и простор на 
разумна цена. Осем секции - по четири 
етажа - предлагат разнообразие от двус-
тайни, тристайни и четиристайни апар-
таменти, с квадратури от 60 до 130 кв. 
м. С доброто си разположение комплекса 
постига оптимална ослънченост на жи-
лищата. Вътрешните архитектурните ре-
шения не допускат начупени, трудни за 
обзавеждане и обитаване пространства, 
нито компромисно малки спални. Жили-
щата са просторни, с реални размери на 
помещенията. 

Фасадата впечатлява с елегантен ар-
хитектурен детайл и плавно съчетание 
на естествен камък и стъкло. Вечер тя 
ще изпъква „огряна” от леко външно 
осветление. Достатъчно светлина има и 
вътре в жилищата. Това се постига с оп-
тимално съотношение - подходяща ори-
ентацията на апартаментите и "светла" 
част между пода и тавана от 2.75 м. За да 
задоволят нуждите на съвременното се-
мейство, което често разполага с повече 
от една кола, инвеститорите са предви-
дили в комплекса повече гаражи и пар-
коместа, отколкото са апартаментите. 
За комфорта на живущите комплекса ще 
разполага с 2,5 дка богато озеленен въ-
трешен двор. 24-часовото видеонаблю-
дение и контролиран достъп ще осигу-
рят спокойствие и сигурност.

За повече информация и контакти:  
0885 300 510, 0885 300 150  

ул. "Рая" №12 - комплекс "Магнолия Гардънс" 

www.magnoliaresidence.bg

„В „Магнолия Резиденс“ общи-
те части ще бъдат луксозно изпъл-
нение. Фоайетата  и коридорите 
ще са декорирани с дизайнерски 
мазилки, камък, дискретно ос-
ветени – елементи, дизайнерски 
блиндирани врати, тавани с раз-
лични равнини, материалиq осве-
теност и картини, които придават 
на жилищната среда допълнител-
но усещане за комфорт. Въвежда-
ме иновации като скрито освет-
ление, оптична връзка директно 
до всеки апартамент, видео-до-
мофонна система с контрол на 
достъпа и други. Дограмата, коя-
то влагаме е с троен стъклопакет, 
топлоизолациите ни задължител-
но са пакетни системи от 10 см”, 
обясни г-н Пищалов.     


