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Домът 
като 
инвестиция 
за бъдещето 

Имотът може да бъде 
добра инвестиция, но и да 
доведе до пълен банкрут 
или просто до множество 
проблеми. Изборът на жилище 
е сред най-важните решения в 
живота, затова трябва да му 
отдадем необходимите време 
и внимание и да направим 
собствено проучване. 

Има няколко принципа за инвестиране в 
недвижими имоти. Първият е да провери-
те какви приходи е носил до този момент 
и да чуете прогнози от специалисти 
за евентуални бъдещи доходи от него. 
Второто важно нещо е да разберете 
какви са реалните разходи по неговата 
поддръжка. Това обаче не са единстве-
ните фактори, които определят избора. 
Важен е вашият стил на живот, изиск-
вания и планове.  За някой апартамен-
тът е инвестиция, за други – въпрос на 
стандарт и престиж, за трети просто 
жилище, където да се приберат вечер. 
Преди да купите имот, опознайте добре 
града. Местните хора добре познават 

характеристиките на кварталите 
и знаят някои скрити техни недос-
татъци или пък са наясно какви хора 
живеят там. Ако купувате имот в чужд 
град, определете точно мотивите 
си – дали да е близо до университет, до 
транспорт или да е далеч от шума на 
центъра. Добрата локация трябва да 
бъде най-важното,  тъй като ремонт и 
преустройство лесно може да се напра-
вят. Метростанциите в София станаха 
един от основните фактори, които 
промениха пазара. Ако  животът ви е 
организиран около разходките с децата 
и обичате природата, местата около 
парковете са най-подходящи.  Младите 
семейства с деца търсят тихи, чисти 
квартали със зелени площи. Наличието 
на добро училище и детска градина 
в близост също е фактор.  Шумът, 
стресът и замърсяването накараха 
много хора да потърсят убежище извън 
централната част на града. Опитай-
те да опознаете съседите. Говорете 
с домоуправителя, искайте скица на 
сградата и разпитайте за евентуални 
проблеми по конструкцията. Преспе-
те няколко вечери в жилището, което 
планирате да купите, за да прецените, 
дали нощем не се появява шум, за който 
не знаете – от съседи, от близкия бар, 
от помпата в мазето.   

6  6  

интериорен гид



 7  7 

Какво строителство препоръчвате  да 
бъде имотът, от кои години? 
–  Ако се разсъждава по линия на здравина на 
кострукцията, всички обекти, строени след  
1987 година, са по- издръжливи на земетръс, за-
ради влезлия тогава нов правилник. Тоест,  това 
може да бъде условие при търсене на имот.
Как да разберем дали сградата е качест-
вено изпълнена?
 –  Аз препоръчвам на клиенти, които искат да 
получат по-интересно жилище, да купуват апар-
таменти в по- окаяно състояние, за да могат 
да вложат повече средства за постигане на 
по-добър ремонт,  дизайн или придадена стой-
ност на архитектурата. В перфектна степен 
на завършеност са апартаментите в някои 
от новите комплекси . Там всичко е менажира-
но - от  отоплението до чистачката, но човек 
се чувства като мравка в мравуняк и е твърде 
безинтересно.

Трябва ли ни експертна помощ при купува-
не на имот и от кого да я получим?
 – По-сериозните  клиенти се съветват с архи-
тект, преди да си купят имот. Обикновено оби-
каляме месеци наред заедно с тях и брокерите, 
докато решим, че даден апартамент или офис 
е идеалното съотношение между качество и 
цена, съобразно изискванията и възможности-
те, като средства. 
Как да разберем дали санирането и изола-
цията са качествено положени ?
- Няма гаранция за това. Ако в един апартамент 
е сложена PVC дограма , но липсва топлоизола-
ция на фасадата, може пак да се получи мухъл . 
След слагането на такава, мухълът би изчезнал.  
Как да преценим здравината на носещите 
елементи?
-  Трябва да се изисква информация от брокери-
те. Повечето от тях за съжаление не притежа-
ват нужните  компетенции. От тях клиентът 

арх. Боби Борисов: Инвестирайте 
в необходимото за момента, 
откажете се от излишествата, 
без да пестите на всяка цена
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не може да получи реални съвети относно вида 
на конструкцията или вида на строителната 
система. Клиентът трябва да е запознат с 
някои генерални неща, като видове строителни 
системи- панел, едроплощен кофраж или тухла. 
Също така и с няколко прости факта, напри-
мер че панелите са едни от най-устойчивите 
на земетръс. При тях всяка стена или под са 
корави и поемат в себе си усилие, но имат друг 
проблем - когато не са добре замонолитени, 
гният връзките между отделните елементи . 
Също така нямат много добра топлоизолация 
на външните стени, но при саниране стават 
много добри за ползване. От друга страна раз-
пределението им е мислено през  80-те години 
като екзистенц минимум, но всички помещения 
имат естествено осветление и проветрение. 
Аз с удоволствие бих живял в такова панелно 
разпределение, вместо в ново строителство, 
където кухнята е най-отдалечена от фасадата 
и няма проветрение или естествено освет-
ление , а трапезарията се явява по средата на 
стаята, което е абсурдно.
Какво трябва да съобразим по отношение 
на бъдещ ремонт или преустройство?
 –  Когато става въпрос за козметични промени, 
е хубаво да се ползва дизайнер, при по-сериозни 
промени в конструкция и пространство- за-
дължително архитект и строителен инже-

нер.  Понякога клиентите имат мащабни идеи 
за ново разпределение,  но често това не е 
възможно. Или ако е възможно- то е с цената на 
неимоверни усилия и средства.  Имали сме кли-
енти, които купуват старо жилище, подмамени 
от добрата цена, но впоследствие хвърлят 
всичките си пари,защото очакват да направят 
един много лек ремонт, но се оказва, че под 
паркета има 15 см сгур и лежи върху летви, ос-
вен това всичко е криво и никога няма да може 
да се пренареди. Впоследствие всичко трябва 
да се направи наново, включително замазките 
и настилките.  И в случая не остават пари за 
дизайна.
 Препоръчвам на моите клиенти да мислят за 
настоящия момент. Тоест, ако предвиждат 
да имат деца, да не правят етаж за всяко от 
тях, а да строят къща така, че да отговаря на 
актуалните им нужди. 
В какво състояние трябва да са инстала-
циите?
 – Всички стари жилища са строени по време, 
когато не е имало никакви сериозни изисква-
ния към инсталациите. Купувачите могат да 
бъдат сигурни, че трябва да сменят цялата 
електроинсталация. Основният въпрос е дали 
електроинсталацията да се направи с обик-
новени мостови кабели, които да се скрият в 
мазилката или шпакловката, или кабелите да се 
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вкарат в тръби, които позволяват при ремонт 
лесно да се притеглят допълнителни. Разбира 
се, единият подход е доста по-скъп от другия, 
затова трябва да се съгласува с бюджета.
Ако клиентът прави къща от нулата, нека да 
мисли за топлоизолация и решения в тази посо-
ка, но да не прекалява. Модерните напоследък 
термопомпи за отопление изискват големи 
капитални вложения  и специфичното условие - 
сондаж и добър дебит. За мен не е екологично да 
се похарчат средства, които ще се изплатят 
след  25 години, вместо да се отоплява една 
сграда по традиционен начин. 
Кои настилки са добри? 
– Аз лично харесвам естествените настил-
ки, но не ги препоръчвам за хора с домашни 
любимци или апартамент на партера, защото 
ще ги поддържат по-трудно. Ние често правим 
интересно решение с пердашен бетон може 
да прилича на саморазливна настилка, но това 
зависи от стилистиката,която сме избрали за 
интериора. Не може да се каже, че една настил-
ка е по-добра от друга, трябва да се съобрази 
начинът на използване и средствата, които ще 
се отделят.
Какъв тип препоръчвате да е топлинно-
то захранване на сградата?
- Не е измислено нещо по-добро от ТЕЦ-а. Напо-

следък все по-често  хора си слагат котлета 
или камини с пелети. Излиза на подобна цена 
като отоплението с дърва, но е по-удобно зара-
ди по-малкото отпадъчен материал. Разбира 
се, ако живеете в апартамент е по –трудно, 
защото  трябва да предвидите и място за 
съхранение.
По какъв начин може да проследим бъдещ 
период на стареене на материалите при 
покупка на имот? 
- В правилника за държавно приемане на 
обектите е написано,че конструкцията има 
гаранционен срок 10 години, хидроизолацията 
и топлоизолацията - 5 години, а повечето СМР-
та, като мазилки и шпакловки – 5 години. Тоест 
купувачът би трябвало да е запознат и да „гони” 
строителя за проблеми, които са в гаранционен 
срок.
От какво можем да спестим и от какво не 
трябва да икономисваме?
Инвестирайте в необходимото за момента. 
Откажете се от излишествата, без да пести-
те на всяка цена и от всичко. Познавам хора, 
които, подведени по масовата истерия да се 
инвестира в недвижими имоти, си купиха по 
няколкоко жилища, „за черни дни”, направиха си 
къща на три ката, да има  за  младите, стари-
те и децата и така не им стигнаха парите да 
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довършат всичко както трябва. Тази филисо-
фия доведе до следната картина – къщата е 
без топлоизолация; дограмата е евтина, без 
стъклопакет;  дворът е недовършен;  децата 
учат в чужбина и вероятно няма да се върнат, 
старите си седят на село и искат там да си 
умрат, а домакините ползват само две стаи. 
В случая това дори не е истинска инвестиция 
в недвижим имот, защото е невъзможно да 
продадеш или отдадеш под наем част от 
жилищната си площ, която в момента не ти е 
нужна. Ако започваха да инвестират днес, бих 
ги посъветвал на първо място да се прости-

рат според чергата си и да искат само това, 
което им е нужно в момента. Въобще не говоря 
за аскетизъм, а за отказ от излишества.  
След това ще ги посъветвам да не пестят на 
всяка цена и за всичко, защото англичанинът е 
прав да казва „не съм достатъчно богат, че да 
си позволя да купувам евтино”. Пространство-
то е на първо място и не можем да си позво-
лим да купим жилище с лоши разпределения и 
малки светли височини, защото не можем да 
ги прекроим и поправим впоследствие.  В едно 
жилище основният носител на цвета и уюта е 
подът. Той е свързан с първоначалния и основен 

интериорен гид
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ремонт, рядко го сменяме и  не  можем да поз-
волим сериозни компромиси с него.  
Една сериозна инвестиция са инсталациите. 
От техническа гледна точка, независимо 
какъв клас са те, вършат почти една и съща 
основна работа, а като капитални вложения 
разликата от „стандартен” до „висок клас” е 
от земята до небето.  Ако не търсим на всяка 
цена някакви особени екстри или  глезотии, 
бихме могли да спестим една прилична сума от 
това перо. Мебелите,  разбира се, са от най-
тежките части на бюджета. Основното е да 
не запълваме пространството с излишни еле-
менти.  Така ще съхраним обемите и ще спес-
тим средства.  Едно помещение изглежда по-
добре, когато е сравнително празно, вместо  
претрупано.  Нека не натоварваме нито пода, 

нито стените. Да наблегнем на мебелите с 
истинска стойност - било сантиментална, 
естетическа, или просто материална. Казват, 
че светлината в жилището прави така, че док-
торът да ви посещава по-рядко.  Съответно, 
добрата дограма пропуска слънцето и рамкира 
хубавите гледки, а освен това благоприят-
ства за топлинния и звуков комфорт. Трябва да 
мислим за осветлението в неговата цялост. 
Професионалното осветление може да бъде 
регулирано, насочвано и дирижирано, да дава 
по-добра обща осветеност и в същото време 
да включва  по-малко на брой тела, като така 
да пести енергия. Трябва да имаме предвид, 
че влагането на скъпи интериорни обшивки 
и облицовки води до необходимостта да ги 
ползваме задълго и ни връзва ръцете да правим 
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Ипотечният кредит 
трябва да е с мисъл 
за утрешния ден

14  

консулт

Как се промениха продуктите и услугите, 
свързани с ипотечното кредитиране, през 
последните години? 
Значителна промяна има не толкова в самите 
продукти, а в готовността на банките за пое-
мане на рискове. Преди да настъпи финансовата 
криза,  често се отпускаха кредити за покупка на 
имоти „на зелено”, без да има започнат строеж, 
или за финансиране 100% от стойността на жили-
щето. Наблюдаваше се и сериозен ръст на пазара 
на ипотечните кредити и на недвижимите имо-
ти. Световната криза през 2009 година засегна и 
българския имотен пазар и се отрази на теглене-
то на ипотечни кредити. Цените на имотите се 
понижиха, а пазарът изпадна в застой. Кредит-
ните портфейли бяха със занижено качество, а 
ниските цени на имотите създаваха трудности 
при покриване на задълженията с обезпечения. В 
допълнение, лихвите се повишиха. Ако днес изтег-
лите кредит за 100 000 евро за срок от 20 години 
и годишната ви лихва нарасне с 1%, то месечната 
ви вноска ще се увеличи с малко над 50 евро. За 
сравнение, по време на кризата от 2009 до 2011 
година имаше увеличения на лихвите по кредити-
те с 4 – 5%. През последните 5 години се наблю-
дава ръст на икономиката, който се отразява на 
имотния пазар и кредитирането. В голяма степен 
ситуацията напомня тази преди 2008 г., но има 
няколко ключови разлики. Първо, цените на имо-
тите в основната си част са сравнително раз-
умни. Банките финансират в по-късните етапи 
на строителство. През последните месеци някои 
банки наложиха и допълнителни ограничения при 
финансирането преди Акт 16.  От правна гледна 
точка се въведоха европейски директиви за по-
требителските и ипотечните кредити, които 
бяха отразени в българското законодателство. 
Те осигуряват защита на потребителите и на-
сърчат отговорното поведение както на банки-

те, така и на потребителите. В момента е почти 
невъзможно банка да отпусне  ипотечен кредит, 
ако не можете да докажете, че разполагате с дос-
татъчни доходи, за да го изплащате. Въведе се и 
коефициентът ГПР (Годишен процент на разходи-
те), който е задължително да бъде изчисляван при 
представяне на оферта от банката. Въпреки че 
клиентите свикнаха да питат за този процент и 
да го сравняват, практиката показва, че той сам 
по себе си не може да покаже коя банка предлага 
най-добрите условия.
От няколко години насам има ниски лихви по креди-
тите. Благодарение на това, в момента клиенти 
с добри доходи и кредитна история могат да полу-
чат лихва под 3%. С обнародваните закони за по-
требителските и ипотечните кредити отпадна-
ха и редица такси. Всичко това прави моментът 
много подходящ за теглене на ипотечен кредит.
Кога решението за взимане на ипотечен 
кредит за покупка на жилище може да се 
определи като разумно и изгодно?
Пазарът на имоти и този на ипотечни кредити 
са взаимно свързани. Ниските лихви увеличават 
търсенето на имоти. От една страна, ниските 
лихви по кредитите правят по-достъпно финан-
сирането, а ниските лихви по депозитите сти-
мулират хората да потърсят по-доходоносна ал-
тернатива за спестяванията си чрез инвестиция 
в имоти. Увеличеното търсене води до увеличава-
не на цените и това е предпоставка за увеличено 
предлагане. По този начин класическите пазарни 
механизми задвижват имотния пазар. При увели-
чение на лихвите обаче се задействат обратни-
те тенденции и се стига до намаление на цените 
и предлагането на имоти. Затова смятам, че в 
условията на ниски лихви, в каквито сме в момен-
та, е обосновано и изгодно да се изтегли кредит 
за покупка на жилище. 
От съществено значение е клиентите да подхож-

консултант ИВАН ИВАНОВ, директор дирекция „Банкиране на дребно” в БАКБ
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дат разумно при тегленето на кредит, което би 
означавало да имат достатъчен процент само-
участие в покупката на едно жилище (поне 20%) 
както и да са предвидили всички съпътстващи 
разходи – за ремонт, обзавеждане, нотариални 
такси, местен данък и други. Понякога тези раз-
ходи са сериозни и ако не са правилно бюджети-
рани, може да се наложи клиентът да търси до-
пълнително финансиране на по-висока лихва и с 
по-кратък срок и дори да се стигне до теглене на 
потребителски, стоков или бърз кредит в допъл-
нение на ипотечния.
Друг важен момент е как ще се изменя лихвата 
и вноската по кредита. В момента има различни 
прогнози накъде ще тръгнат лихвите след насто-
ящите ниски нива. Според моята преценка не се 
очаква сериозно увеличение в краткосрочен план, 
но кредитът обикновено е с дълъг срок – 20 и дори 
над 30 години. През този период ще имаме няколко 
икономически цикъла на ръст и спад в лихвите, 
затова е важно клиентът да има буфер, за да пое-
ме известно нарастване на вноската си в бъдещ 
момент. Това, което бих посъветвал моите кли-
енти, е никога да не теглят кредит на ръба на 
възможностите си.   
Как да изчислим дохода, от който имаме 
нужда, за да покриваме задълженията си 
по кредита?
Има два показателя дали доходите ви са доста-
тъчни за желания от кредит. Първият е съот-
ношението „вноски по кредити/нетен доход”. 
Той показва процента на месечните задължения 
по кредити от разполагаемия доход на домакин-
ството. Всяка  банка определя приемливата за 
нея стойност на това съотношение, като обик-
новено е около 60%. Или с други думи – максимум 60 
лева от всеки 100 лева доход трябва да отделяте 
за кредит. Аз лично препоръчвам това съотноше-
ние да е по-ниско – не повече от 40%, за да могат 
клиентите да имат точно този буфер, за който 
споменах малко по-рано.
Вторият показател е размерът на остатъчния 
доход. Той се получава, като от чистия месечен 
доход се извади жизнения минимум, размерът на 
който при всяка банка е различен и зависи от кре-
дитната й политика. Този остатъчен доход тряб-
ва да е достатъчен за покриване на месечните 
вноски по кредитите ви. Това е калкулация, която 
задължително трябва да направите, и то не със 
сумите, които използва банката, а с вашите ре-
ални месечни разходи. Само тогава ще можете 
спокойно и безпроблемно да обслужвате задълже-
нията си.
Плаващ или фиксиран лихвен процент – пре-

димства и недостатъци?
Фиксираният лихвен процент дава предвидимост 
на разходите по кредита. В момента обаче пред-
ложенията на пазара с фиксиран лихвен процент 
са много малко и обикновено са при по-високи 
лихви от актуалните. За да може предложение-
то да е ефективно, то трябва да е за минимум 
5 години, а такива оферти са рядкост. Предвид, 
че в близката година не се очаква лихвите да за-
почнат да се повишават, а когато това се случи 
– не би трябвало да е с бързи темпове, в момента 
по-добрата алтернатива е да се ползва плаващ 
лихвен процент. Освен това, конкуренцията при 
банките е много засилена. Дори лихвата по креди-
та да нарасне по някаква причина над пазарните 
нива, винаги можете да поискате предоговаряне 
от вашата банка, или да рефинансирате задъл-
жението си. 
Можем ли да предвидим евентуални риско-
ве при обслужване на кредита? Предлагат 
ли се гратисни периоди в случаи на труд-
ности?
Винаги съществуват рискове. На първо място е 
валутният риск. Той се изразява в това при те-
глене на кредит в чуждестранна валута, при про-
мяна на обменния й курс да се промени както ме-
сечната вноска, така и сумата на задължението 
– пример са кредитите в швейцарски франкове. 
Преди кризата през 2009 г.  те бяха хит на пазара 
поради значително по-ниските си лихви. Привле-
чени от атрактивните лихвени нива, клиентите 
не осъзнаваха, че поемат сериозен валутен риск  
и със сигурност не бяха подготвени за промените 
в курса на франка, които увеличиха много техни-
те задължения до степен, в която не успяваха да 
ги обслужват. Този риск е най-лесно да бъде прео-
долян – просто теглете кредита във валутата, в 
която са вашите доходи. 
Друг риск е цената на имота да намалее и да не 
покрива задължението. Тогава в случай, че спре-
те да плащате кредита, банката ще продаде имо-
та и въпреки това задължението ви няма да бъде 
погасено и разликата ще продължи да бъде дължи-
ма. За целта, ако имате затруднения с изплаща-
нето на кредита, моят съвет е незабавно да се 
свържете с вашата банка и да обясните ситуаци-
ята. Банките имат достатъчен арсенал от въз-
можности за предоговаряне и преструктуриране 
на дълга. Гратисният период е само една от въз-
можностите и не е универсално лекарство. Всеки 
случай се разглежда индивидуално. Най-сериозни-
ят риск е влизането в дългова спирала. Това се 
случва тогава, когато се теглят нови кредити, 
за да се погасят вноските по съществуващите. 
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консулт
Какви препоръчителни застраховки трябва 
да направим при взимане на кредит?
Задължително е да се направи застраховка имуще-
ство на имота, ипотекиран като обезпечение по 
кредита. Тази застраховка обикновено се плаща 
веднъж годишно. Банките предлагат и вариант за 
сключване на застраховка “Живот” чрез еднократ-
на или месечна премия. Тук следва да се обърне вни-
мание на рисковете, които са включени в застра-
ховката, както и доколко тя оскъпява кредита. Има 
и допълнителни застраховки – най-често клиен-
тите сключват застраховка срещу безработица, 
застраховка домашно имущество и други. За мен 
застраховките са важен елемент от кредита и 
към тях трябва да се подходи с особено внимание и 
отговорност. 
Кои са трите най-важни въпроса, които 
трябва да зададем, когато подписваме дого-
вор за кредит?
 „Наясно ли съм с общия размер на необходимите ми 
средства и отчетох ли всички бъдещи разходи?”. 
„Мога ли да изплащам такъв размер кредит/вноска 
в момента?”. „Ще мога ли да обслужвам кредита при 
евентуално бъдещо повишаване на лихвите и внос-
ката?”
Трябва ли да четем „малките букви”?
Те не са фактор от известно време насам. „Малки-
те букви” изчезнаха от договорите, от рекламите, 
и от брошурите. Всичко е в еднакъв шрифт, както е 
и по закон. В момента на клиентите се предоставя 
ясна и изчерпателна преддоговорна информация с 
всички параметри на кредита. В никакъв случай не 
трябва да се сравнява само лихвата, а да се отче-
тат таксите, задължителните пакетни продукти, 
застраховките и допълнителните условия. ГПР не е 
достатъчен критерий. Необходимо е да се сравнят 
и общите месечни разходи (вноска, застраховки, 
такси), както и общата сума, която клиентът ще 
е изплатил към края на срока на кредита,  и други. 
Най-често срещаната грешка при избор на 
кредитен продукт?
Когато се тегли ипотечен кредит, клиентът тряб-
ва да има ясна представа как ще бъде погасен. Също 
така се надценяват възможностите и не се пред-
вижда защитен буфер за покриване на извънредни 
разходи. Бих посъветвал да постъпите по следния 
начин: няколко месеца преди да изтеглите кредита, 
започнете да спестявате всеки месец сума, равна 
на бъдещата ви месечна вноска. По този начин ще 
си осигурите част от необходимото самоучастие 
и, по-важното е, че ще усетите доколко ще можете 
да покривате месечните си задължения с остана-
лите средства. Ако не успеете със спестяването 
на сумата няколко поредни месеца, значи е добре да 

преосмислите решението да теглите кредит.
Кое е най-голямото предимство на ипоте-
чен кредит „За утрешния ден”, който пред-
лагате?
Ипотечен кредит „За утрешния ден” е иновативен 
продукт на Българо-американска кредитна банка с 
няколко ключови предимства:
 Изгодна лихва при непредвидими обстоятел-

ства: с гъвкавата си схема на олихвяване той ви 
дава спокойствие, че лихвата ви няма да нарасне при 
промяна на ОЛП или 6-месечен Euribor до 0,5 пункта. 
И по-важното – тук не става въпрос за лихвен буфер, 
а за предварително зададена схема на олихвяване с 
различни надбавки. По този начин, ако лихвите не 
нараснат след 1 или 2 години, то лихвата по вашия 
кредит ще намалее, и то автоматично. Така ви га-
рантираме, че и в бъдеще ще имате много добри лих-
ви по кредита.
  Промоционални условия:  нашата оферта е из-

ключително изгодна спрямо потребителя, тъй като 
не е задължително да се включват допълнителни 
пакети към сделката. Вследствие на това ГПР-то 
е по-ниско от средните стойности за пазара. В 
момента продуктът се предлага на промоционал-
ни условия - без такса за кандидатстване, т.е. не 
дължите нищо на Банката, преди да получите одо-
брение. Единствената такса е за експертна оценка 
на имота, но тя се дължи на лицензирания оценител.
  Сигурност в бъдещето:  Продуктът е създаден, 

за да бъде гъвкав към пазарните промени и стабилен 
към вас. Можете да закупите апартамент или да 
рефинансирате друг ипотечен кредит, като макси-
малният ви срок е 35 години, а максималната сума, 
от която можете да се възползвате, е 500 000 лв. 
Дори лихвите да се вдигнат, бъдете сигурни, че ва-
шата няма с ипотечен кредит „За утрешния ден”.
За нас ще бъде удоволствие да ви посрещнем в на-
шите офиси и да ви направим индивидуална оферта. 
А за тези, които нямат възможност да го направят, 
сме създали услугата „видео-чат”, чрез която само с 
натискането на един бутон на сайта на БАКБ
www.bacb.bg можете да проведете чат или видео 
разговор с наш кредитен консултант.



https://www.bacb.bg/bg
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Salone del Mobile 2019 – 
голямото прет-а-порте в интериора  

СИМОНА МИНЕВА 
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Панаирният комплекс Rho Fiera беше домакин  
на повече от 2000 изложители, вариращи от 
прочути архитектурни студия и архитекти, 
утвърдени брандове с дългогодишен статут 
на креативни лидери,  до бъдещи дизайнери, 
които дебютират за първи път. Списъкът на 
известните дизайн-студия включва Zaha Hadid 
Design, Renzo Piano, John Pawson, UNStudio и 
множество световноизвестни имена.
Като всяка година, подкатегориите на 
изложението са няколко: биеналето  Euroluce 
представи всички новости в сектор „Осветле-
ние”, International Furnishing Accessories Exhibition 
беше с около 200 изложители в сектор „Декора-
ция и домашни мебелни системи”,  Workplace 3.0 
показа иновациите в интериора за работните 
пространства,  SaloneSatellite бе посветено на 
свежите дизайнери под 35-годишна възраст, 
които сега встъпват в света на креативен 
обмен и предстои идеите им да бъдат под-
крепени от утвърдените брандове,  S.Project 
пък бе абсолютно нова, многоизмерна плат-
форма, която свързва всичко, като осигурява 
„360-градусова перспектива за вътрешната 
архитектура“, събирайки вътрешно и външно 
обзавеждане, текстил, акустика, осветление, 
покрития и финиши. 
Над 300 хиляди души посетиха или участваха 
в Salone del Mobile.Milano, което не е само тър-
говско изложение, а място, където се събират 
креативност и иновации. 
Тази година в чест на 500 години от смъртта 
на Леонардо да Винчи събитието беше под 
наслова  "Изобретателност“. Две мащабни 
инсталации бяха посветени на визията и 
творчеството на този легендарен креативен 
човек: Aqua. Leonardo’s Vision – разположена в 
централната част на Милано, в началото на ка-
нала Conca dell‘Incoronata, проектиран от самия 
Леонардо да Винчи, с един светодиоден екран 
с непрекъснато променящ се силует на града, 
действаше като прозорец към бъдещето на 
Милано, видяно от художника Марко Балич. 

От 9 до 14 април в Италия се 
проведе 58-мото издание на Salone 

del Mobile, част от Milan Design 
Week. Това е времето в годината, 

когато улиците в Милано са 
изпълнени с любители на дизайна 
и професионалисти, очакващи да 
разгледат най-новите продукти, 

артинсталации и изложби. Градът е 
пъстър пъзел с плътната програма, 
наситена с цветове и форми, като  

буквално в почти всяка галерия, 
дворец и салон има събития.

тенденции
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Другата инсталация в чест на Леонардо е De-
Signo, разположена в рамките на панаира в 
павилион 24, показа постиженията на Леонардо 
в подхода му към сградите и дизайна и творе-
нията  на ренесансовите работилници като 
основа на постиженията на съвременните 
италиански дизайнерски компании. С много 
снимки, документални филми и светлинни 
ефекти, инсталацията на Давид Рампело и 
Алесандро Коломбо представи на площ от 
400 квадратни метра голяма част от това, с 
което се гордеят съвременните наследници на 
Леонардо. Невероятно вълнуващо е как всичко 
в Милано е въвлечено в емоцията на Salone del 
Mobile. Дизайн, изкуство, мода и социален жи-
вот се сливат в пълнокръвна емоция в рамките 
на една седмица, в която хиляди хора оставят 
отпечатък в света на интериора.
 Ще ви представим селекция от събития с 
влияние в дизайна, които устойчиво задават 
посока:
1. Чилийското архитектурно студио 
Pezo von Ellrichshausen представи обемната 

огледална инсталация Echo в двора на Palazzo 
Litta, впечатляваща павилионна структура, 
която обедини интериора с екстериора, отра-
зявайки бароковата колонада и околните две 
нива на двора, като от вътрешната страна 
посетителите можеха да видят небето отго-
ре. Сградата бе едновременно отдалечена и 
разширена, видима и невидима, солидна и ефир-
на, обект на измама, фигура, която резонира с 
размерите и пропорциите на съществуващия 
бароков дворец, същевременно магически 
приличайки на Кутията на Пандора.
2. Pleasure & Treasure by Advantage Austria 
На площ 400 квадратни метра в Sala Reale – 
стая, която някога е била частната чакалня на 
кралското семейство в централната жп гара 
в Милано, Advantage Austria показаха мебелни и 
интериорни продукти на повече от 40 ав-
стрийски дизайнери и архитекти. Посетители-
те преминаваха през море от мебелна пяна на 
фона на розов декор, за да разгледат предме-
тите. Концепцията бе дело на архитектите 
Michael Vasku и Andreas Klug
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3. Осем интериорни дизайнери преобразиха централния офис на Vogue 
Italia в Милано  Mario Bellini, Patricia Urquiola, Michael Bargo, Antonio Citterio, Patricia 
Viel, Sabine Marcelis, Muller Van Severen и Quinconces–Dragò – поканени от главния 
редактор на миланската централа на модната медия, Emanuele Farneti, успяват 
да направят уникална визия на работно пространство под наслов Life In Vogue.
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4. Инсталацията на Google показва какви 
пространства ви карат да се чувствате по-
добре. В зала Spazio Maiocchi в Милано, Ivy Ross, 
вицепрезидент на дизайна в Google, съвместно 
с International Arts + Mind Lab към университета 
John Hopkins и Suchi Reddy от Reddymade пред-
ставиха специалната интериорна многостай-
на инсталация, оборудвана с датски мебели 
от студио Muuto. На входа на инсталацията 
гостите бяха помолени да поставят гривна по 
поръчка на Google Hardware, която проследява 
специфични физични и физиологични реакции 
като пулс и проводимост на кожата. След това 

им бяха дадени по пет минути във всяка от 
трите добре обособени дневни: Essential, Vital 
и Transformative. В резултат всеки посетител 
разбра за себе си изненадващи подробности 
относно това каква интериорна среда, цвето-
ве, текстури и финиши му дават сензитивен 
комфорт. 
5. Design Holding  - новата мебелна и осве-
тителна група, съставена от B&B Italia, Flos и 
Louis Poulsen, отбеляза първото си шоу в Salone 
del Mobile, като представи най-голямата из-
ложбена площ, която миланският панаир е виж-
дал от десетилетия. Огромният щанд обхвана 
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4000 квадратни метра и включваше дисплеи от 
трите марки плюс частна зона и мецанин. 
6. The Manzoni – ресторантът на Tom 
Dixon в Милано След много години на изло-
жения, дизайнерът реши генерално да има 
постоянно свое пространство, намиращо се 
в близост до La Scala opera, на Via Manzoni 5. 
Ресторантът представи ексклузивните нови 
модели от марката Tom Dixon: серия от тапи-

цирани столове, наречени Fat, the Spring series 
от висящи лампи и прозрачните глобуси Opal .
7. "Феминистите не са разбрали смисъла 
на моята работа“, казва Gaetano Pesce след 
протеста за креслото Up. Феминистката 
група Non Una Di Meno организира демонстра-
цията по време на    дизайнерската седмица в 
Милано, след като в Piazza del Duomo в центъра 
на града бяха инсталирани осемметрова вер-
сия на креслото Up5 и табуретката Up6. Зад 
инсталацията стои мебелна марка B&B Italia. 
Тази година станаха 50 години от представяне-
то на креслото Up в света на интериора, кое-
то според дизайнера Gaetano Pesce е трибют 
към женствените форми.



 23 

8. „Създавам функционални предмети с много емоция” 
Израснал в Лос Анджелис, сега живеещ и творящ в Швейцария, дизайнерът от нигерий-
ски произход Ini Archibong представи инсталацията си от мебели Below the Heavens за 
базирания в Лондон бранд Sѓ. Митология и духовност се преплитат в дизайна му, който 
беше високооценен и спечели специална награда от медиите.
9. Мобилен дом  Италианската архитектка Beatrice Bonzanigo представи своя патен-
тован дизайн за Casa Ojala - микродом, който е лесен за транспортиране и сглобяване 
навсякъде. Предлаганата сграда е с площ от само 27 квадратни метра, но може да бъде 
конфигурирана в 20 различни оформления. Тя може да бъде сглобена на всяко място, от 
всеки. Bonzanigo проектира къщата, така че да предложи алтернатива на "Света на 
статичната архитектура“,  осигурявайки на пътешествениците възможност да имат 
дом сред природата. Casa Ojala е устойчив, минимален, компактен и гъвкав продукт за 
нов комфорт, далеч от телевизия или климатик.



ГАЗОВИТЕ КАМИНИ – ЛУКС, УДОБСТВО И ТОПЛИНА 

Камината е сърцето на дома. Тя е не само източник на топлина, 
но и място за събиране на семейство и приятели, символ на 
романтика и комфорт. 
Освен традиционните камини на дърва, на пазара се 
предлага и голямо разнообразие от газови камини, което със 
стремителното газифициране у нас вече дава алтернативна 
възможност на всички, които искат да се наслаждават на уюта, 
предлаган от камините. 
Газовите камини могат да бъдат инсталирани като напълно нова 
камина или като трансформация на вече съществуваща камина.
Това е и една от причините газовите камини все повече да 
увеличават своята популярност през последните няколко години. 
Те предлагат безопасна, енергийно ефективна и екологична 
алтернатива на конвенционалните камини на дърва.
Газовата камина е лукс и топлина на един клик разстояние: 
  удобството на включване и изключване посредством 

дистанционно управление;
  увеличаване и намаляване на пламъка, ECO режим на работа, 

таймер за автоматично включване и изключване;
  факторът чистота (газовите камини спестяват 

почистването на пепел, дървени стърготини, кори, и т.н.);
 няма нужда от почистване на комина;
 чисто и ефективно изгаряне;
  опазват околната среда, в сравнение употребата на 

конвенционални камини на дърва;
 голямо разнообразие на модели за всеки вид инсталация;
  те са толкова гъвкави, че могат да бъдат инсталирани 

почти навсякъде в дома освен при липса на комин.
Газовите камини се отличават с различен дизайн и номинална 
топлинна мощност. Могат да бъдат еднолицеви, ъглови, 
двулицеви, както и кръгли. Размерите им достигат и над 2 метра. 
Естетичният вид на газовата камина се подсилва от различния 
вид интериор и окомплектацията с керамични дърва, камъчета 
или система за постигане на ефект „танцуващи пламъци”.  
Газовите камини позволяват да се любуваме на играта на живия 
огън, излъчван от най–икономичните горива – метан (природен 
газ) или пропан бутан. Те притежават висок топлинен ефект, 
мигновено затопляне, лесна експлоатация и не на последно място 
пожаробезопасност. 
Високият клас газови камини са с патентована система, при 
която пламъците обхващат дървата, а не излизат от горелка 
на дъното. 
 горелки, интегрирани в дървата с 3D пламък;
  HYBRID функция с LED осветление под жарта на дъното, 

подпомагащо ефекта на газовия пламък;
  искрогенератор система NATURAL SPARK GENERATOR (NSG), 

създаваща искри както при естествена камина на дърва; 
  нов вид дистанционно управление с 9 функции, последната от 

които е ECO функцията, с която разходът на газ и отопление 
пада до 40%;

  системата позволява и дистанционен контрол през смартфон 
или таблет - IPhone и ANDROID

ArtPro е лидер на българския пазар в областта на камините с повече от 20 години опит. Екипът 
се състои от професионалисти, които могат да ви помогнат да реализирате вашите желания и 

идеи. ArtPro инсталира камини в хотели и луксозни хотелски комплекси, в СПА и уелнес центрове, 
ресторанти и в частни жилища



ПЛАМТЯЩА СТРАСТ

КАМИНИ
ПЕЧКИ

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ
 БАРБЕКЮТА

Печки PIAZZETTA - Италия - 
модели на пелети, дърва и комбинирани

Компактни пелетни котли 
PIAZZETTA - Италия 
от 14 kW до 32 kW

Комбинирани пелетни котли и 
топловъздушни генератори TATANO - 
Италия - от 24 kW до 33 MW- от 24 kW до 33 MW

Барбекюта SUNDAY - Италия - на газ, дърва и дървени въглища

-  Работят с пелети, дърва, чипс, 
костилки, ядки

-  Изцяло автоматизирани и 
самопочистващи се

-  Дистанционен контрол през 
мобилен телефон

-  Допълнителен външен бункер

- Изцяло автоматизирани
-  Дистанционен контрол през 

мобилен телефон
-  Пневматично зареждане от 

външен бункер
-  5 години гаранция

Изграждане на индивидуални модулни конфигурации

Разнообразие от модели за ефективно 
отопление с въздуховоди или с водна риза.
-  Сертифицирани за пасивни къщи
-  Дистанционен контрол през мобилен 

телефон
-  5 години гаранция

Фирмата е с 20 годишен опит в 
проектирането и изграждането на 
дизайнерски камини и системи за 

ефективно отоплениеАРТПРО ДИЗАЙН ЕООД 
София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 62, тел.: 02/ 984 89 40, 02/ 984 89 41, моб. тел.: 0888/ 884 641, 0887/ 400 254

e-mail: office@artpro.bg, www.artpro.bg

1000 София, ул. „Раковски” 62, 

тел. 02/984 89 40

арх. Христо Тодоров

0888 884 641

инж. Светла Тодорова

0887 400 254

www.artpro.bg

ArtPro Design е официален 
представител на българския пазар 
на най-високия клас газови камини  

FOCUS, KALFIRE, BELLFIRES, 
ELEMENT 4 и BOLEY.

ДИЗАЙНЕРСКИ 
КАМИНИ

ПЕЧКИ

БАРБЕКЮТА

https://www.artpro.bg/
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Цветовете са навсякъде, 
толкова разнообразни, 
толкова въздействащи. Те 
влияят на нашата психика 
и настроение, на емоциите, 
способностите ни за 
концентрация, за работа, 
за социално общуване, дори 
на здравето и е важно да 
познаваме някои основни 
правила за работа с тях, за да 
ги използваме правилно и да 
постигнем хармония в дома. 

Добре избраният цвят може да уголеми визу-
ално едно помещение, да създаде определена 
атмосфера, да повиши настроението, да ни 
позволи да си починем или пък да стимулира 
въображението ни. Трябва да помислим точно 
какъв ефект искаме да постигнем с използва-
нето му. 
Играта с тоновете, с интензитета на цве-
товете изисква познания, чувство за стил, 
композиция, хармония. Пастелните тонове 
например са едни от най-лесните за използ-
ване. Те са нежни, имат меко излъчване и 
освежават интериора. Наситените цветове 
изискват повече смелост. При комбиниране-
то им може да се търси хармония или напро-
тив - контраст. По-тъмните тонове съз-
дават по-меланхолично чувство и могат да 
имат ретро излъчване.  Неутралните пък са 
добър избор за тези, които търсят елегант-
ност и стил. 
От голямо значение е дали цветът е топъл 
или студен. Така например помещенията, кои-
то са със северно изложение и в тях не влиза 
достатъчно естествена светлина, е добре 
да бъдат решени в по-топла гама. Докато 

зоните от дома, които са изложени на пряка 
слънчева светлина, може да бъдат освежени 
от по-студени тонове. 
Цветовете, положени върху стените, взаи-
модействат с останалата част от обзавеж-
дането и се променят според светлината. 
Именно поради тази причина изборът на 
точния нюанс е много труден.  

Основни правила за работа с цветовете 
в интериора
Принципът, с който се запазва балансът при 
избора на цветове в интериора, стъпва на 
съотношението 60% (за основния цвят)/ 30% 
(за допълнителния цвят)/ 10% (за акцентите).  
Това правило има и друга интерпретация – ако 
използвате  три различни или близки по нюанс 
цвята, те трябва да са в пропорция – 80% за 
доминиращия и по 15% и 5% за останалите два.  
Малкото пространство изисква и употре-
бата на по-малък брой цветове – максимум 
два.  При по-големите помещения оптимално 
е използването на 3 цвята.  Ако обаче работи-
те с нюанси в една гама,  може да избирате 
от по-широка палитра.
Едноцветният интериор е силен тренд в ин-
териорния дизайн днес. Монохромно, разбира 
се, не означава скучно, монотонно помещение 
-  работи се с нюансите на един цвят. Раз-
нообразие се постига  и с различни релефи 
и текстури и с малки, цветни аксесоари или 
картини. Подът обикновено  е един тон по-
тъмен от стените. 
Противоположният вариант е контраст-
ният интериор, който влияе енергизиращо. 
Контрастът се създава чрез съчетаването 
на два или три  цвята, като единият е водещ, 
а другите  балансиращи. 
Друг подход е да изберете цветове – ана-
лози, които не контрастират, а са близки в 
спектъра, като отново един от цветовете 
е водещ.  Така се получава плавно, хармонично 
комбиниране, което е интересно, но не така 
агресивно. 
Ако търсите ефектен, впечатляващ инте-
риор, може да заложите на силни акценти на 
по-малка площ, а още по-добре е да вложите 
цвят в аксесоарите и текстила, които лесно 
се подменят.

Магията на цветовете
интериорен гид

КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА
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Какъв цвят да изберем? 
Червено
Използването на този цвят изисква смелост. 
Той е силно въздействащ, жизнен, мощен. Внася 
енергия, живот, топлина, персоналност, пози-
тивност.  „Сгрява“  помещенията със северно 
изложение, но и създава впечатлението, че 
пространството е по-малко, така че трябва 
да се използва пестеливо.   
Жълто
Този цвят се асоциира със слънчевата свет-
лина и създава положително настроение. Той 
е лек, ефирен и тонизиращ.  Добър избор е за 
кухня или трапезария. Подходящ е също за мал-
ки, тъмни пространства и коридори и северни 
помещения. Трудно се възприема като основен 
цвят върху  големи площи, затова е добре да се 
редува с други тонове. 
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Оранжево  
Предизвиква вълнение, ентусиазъм и прилив 
на енергия. Развеселява и затопля, затова 
не е подходящ за южни стаи и помещения за 
почивка. Може да се съчетае с почти всички 
неутрални тонове, а  комбиниран с контраст-
ни цветове, може да се превърне в интересен 
акцент. Текстил с оранжево е допълнение, кое-
то веднага придава свежест на помещението.  
Тази година оранжевото е особено актуално. 
За цвят на 2019 е избран нюансът „жив корал”, 
който според Pantone Color Institute е трептящ, 
мек и ни обгръща  с топлота и грижа. 
Синьо  
Класически избор при търсене на цвят за инте-
риора. Препоръчва се за спални и бани, защото 
има успокояващ и релаксиращ ефект,  свързва 
се с усещането за небе, море, въздух. Чист, 
свеж, елегантен, той  е много подходящ и за 
дневната зона. Чудесен цвят за фон; съчетава 
се перфектно с изключително голямо разноо-
бразие от други цветове. Притежава безброй 
нюанси. Почти неутрален в най-светлите си 
тонове, той може да бъде ярък и темперамен-
тен в средиземноморската или тропическа 
палитра. 

интериорен гид
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Зелено 
Свеж и успокояващ цвят, защото комбинира 
топлото, весело настроение на жълтото и 
отпускащия ефект на синьото. Зеленото раз-
товарва от стрес.  Отразява се положително 
на концентрацията и вниманието. Лесно може 
да се съчетава с други цветове и с елементите 
от обзавеждането. 
Лилаво
Лилавият цвят действа мистично, успокоява-
що, но в същото време драматично. Виолето-
вият край на спектьра е по-мек и цветовете 
създават илюзията, че се отдалечават от 
нас и засилват усещането за простор, затова 
са подходящи за фон. Трябва внимателно да 
се избере нюансът и най-важното – неговата 
наситеност. Цветът се съчетава прекрасно с 
много други студени и топли тонове. 
Розово 
Този нежен и изискан цвят носи положителни 
емоции, спокойствие, топлота  и романтика.  
Розовата гама е много обширна. Комбиниране-
то  с един или повече ярки цветове е ефектно, 
екзотично, а  със сиво и тъмнокафяво е много 
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елегантно. 
Кафяво
Един от предпочитаните цветове за интерио-
ра, защото носи усещане за топлина и се асоци-
ира с дървото. Често се използва в рустикални 
и класически интериори,  обзаведени изцяло с 
дървени мебели и  каменни облицовки. Съчета-
ва се с почти всички цветове. 
Бяло
Най-предпочитан цвят за интериора, бялото е 
неутрално и се асоциира с чистота, ред и урав-
новесеност.  Създава усещане за въздушност 
и лекота.   Лесно  се съчетава с други цветове 
и може да има много оттенъци. Комбинира се 
много добре и с естествени материали като 
дърво, мрамор, бамбук , памук, лен.  Бялото 
стои елегантно  със сиво, кафе, лилаво, кара-
мел. Съчетано със син, зелен, жълт или  розов 
цвят, е подходящо за младежки интериор. 

Черно
Все по-често срещаме интериори със значи-
телно присъствие на този тъмен тон, който 
подпомага концентрацията и успокоява. Ако 
се ползва пестеливо, в контрастни съчетания, 
стои много елегантно и впечатляващо.  С 
черно  се постига изчистена, ясна и лаконична 
линия. Помещенията стават изразителни и в 
същото време – сдържани. 
Сиво 
През последните години сивото е особено чес-
то използвано  в интериора заради огромното 
разнообразие на тонове и нюанси, както в топ-
лата, така и в студената гама. Сивото е изис-
кан цвят в цялата си палитра - от светлосиво 
през графит до стомана. С  благороден,  сложен 
нюанс  лесно може да се постигне впечатление 
за елегантно жилище. Неутрален и  хармоничен 
цвят, който е подходящ и за по-големи обеми. 
Идеален фон за акценти. Посланието му е ста-
билност и надеждност. 

интериорен гид
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Дизайн и технологии се срещат, за да дадат на све-
та на интериорния дизайн решение, което обеди-
нява естетика и функция в едно. Линията DIVA True 
Cement™ са продукти от ново поколение, съчета-
ващи в себе си както класически, така и ултрамо-
дерни декоративни бои и мазилки, които в същото 
време имат сертифицирана термоизолираща функ-
ция, която осезаемо подобрява комфорта в поме-
щенията. 

Nicolе (Никол) е декоративна мазилка от ново по-
коление, съчетаваща в себе си естетиката на кла-
сическите декоративни мазилка и функции, които 
те не притежават, а именно - доказан топлоизоли-
ращ ефект.  С тази мазилка могат да се реализират 
разнообразни декоративни ефекти и структури, 
но фината й структура чудесно пресъздава класи-
ческото марморино. Оцветена в сивата гама, до 
съвършенство имитира  полиран или матов бетон. 
Можете да положите покритието на места, които 
не сте си и представяли, за да създадете едно ново 
естетическо преживаване! По стените и тавана в 
хола, кухнята, банята, басейна  – всичко е възможно!
„Никол” е идеална както за офиси, магазини, хотели, 
ресторанти, изложбени зали, така и за стени и та-
вани във влажни помещения като бани и басейни.
Когато дизайн и технология обединят усилия, се 
ражда нещо уникално по своя род – декоративна боя, 
пресъздаваща истински бетон до съвършенство. 
Със своя патентован ефект True Cement™, Ariel 
(Ариел) намира своето достойно място в света 
на индустриалния и градски дизайн, придавайки на 
стените силен и категоричен характер. Нейните 
цветове, светлосенки и детайли придават на ин-

Декоративни бои и мазилки
 ДИВА –естетика и функция 

от ново поколение



териора модерен характер и уникална атмосфера. 
„Ариел” е разнолика и с нея можете да постигнете 
голямо разнообразие от форми. В същността си 
тя е релефна боя, която може да бъде оформена по 
безброй начини – бетон, щампован бетон, фладер, 
различни видове камък, дори и да постигнете ими-
тация на рустикални плочки. 
Термо декоративна боя Ariel е подходяща за всяка-
къв вид вътрешни и външни повърхности в жилищни 
и обществени сгради, включително бани, душ-каби-
ни, стени в покрити басейни.
Най-новият продукт от линията TRUE CEMENT™ 
е Jazmine (Джазмин) - патентована цимент-по-
лимерна мазилка, с доказан топлоизолиращ ефект. 
Разнолика като другите продукти от линията, с 
тази мазилка можете да постигнете много декора-
тивни ефекти, но това, с което ще ви плени, е пре-
красният ефект травертин. Релефът се оформя с 
лекота, а чудесните цветове, в които се предлага, 
придават дълбочина на формите. 
А ако искате да сте на гребена на вълната в интери-
орния дизайн, с нея можете да постигнете отлична 
имитация на груб бетон или най-актуалния в момен-
та полиран черен мрамор, без да се лишавате от 
топлината в помещенията. 
Jasmine е идеална за всякакъв вид вътрешни и външ-
ни повърхности, включително и във влажни помеще-
ния.
С какво продуктите от линията DIVA TRUE 
CEMENT™ се различават от традиционните бои и 
мазилки? В следващите редове ще разберете защо 
те са най-високотехнологичното предложение на 
пазара: 
 Доказано намаление на разходите за енер-
гия за отопление, съответно охлаждане с 
20% (Energy Save 20%). При направени изследва-
ния са доказани 20% по-ниски разходи за отопление 
(респективно за охлаждане през лятото) на поме-
щение, декорирано с продукти от линията, в сравне-
ние с обикновените интериорни бои и мазилки. Това 
се дължи на отразяването на топлината (над 85%), 
запазването и равномерното й разпределение в 
обема на помещението. Коефициентът на топлоп-
роводимост на покритията е λ=0,13-0,15.
 Второто предимство на този вид декоративни 
бои и мазилки е по-добрият топлинен комфорт 
в помещенията, който се дължи на факта, че по-
критията способстват по-доброто вертикално 

разпределение на топлината. Така например в поме-
щение, боядисано с обикновена латексова боя, при 
температура на въздуха в близост до тавана 22°С, 
температурата при пода е 16°С. Докато в помеще-
ние, декорирано с който и да е от трите продукта, 
температурата е равномерна - и при пода, и под та-
вана е 20°С.
 Ефективно и дълготрайно антимухълно 
и антикондензно действие, обусловено от 
факта, че след изсъхването на продуктите се об-
разува ефикасна термобариера, която прекъсва 
връзката между студените стени и топлия въздух 
в помещението и по този начин предотвратява 
конденза и появата на мухъл.
 Боите и мазилките са негорими – клас В1 по 
BS (клас В2 върху дърво).
 „Никол”, „Ариел” и „Джазмин” се предлагат в 
36 пастелни естествени цвята.
Независимо кой продукт ще изберете, бъдете си-
гурни, че освен прекрасна декорация, ще получите и 
по-ниски сметки за ток. Гаранция за това дава про-
изводителят „Атриа”, притежаващ международно 
валидни сертификати ISO 9001 и ISO 14001 за фирме-
ната система за управление на качеството и опаз-
ване на околната среда. Те са гаранция за високото 
технологично ниво на произвежданата продукция, 
спазване на строгите изисквания за опазване на 
околната среда и осигуряване на безопасност на 
труда при нанасяне на покритията.

Атри ЕООД
ул. Проф. Беньо Цонев 2, (ъгъла с бул. Ботевградско шосе)

тел: 02/962 55 38; 0888 477 970
e-mail: info@atribg.com; atri@abv.bg 

www.atribg.com

http://atribg.com/
http://atribg.com/
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селекция

Кое е най-важното, което трябва да има-
ме предвид при планиране на простран-
ството на дневната? 
Ние в „Дикански и партньори“ винаги подхожда-
ме индивидуално към всеки клиент. В този ред 
на мисли смело можем да заявим, че основното, 
което трябва да се вземе предвид при планира-
нето на интериора на която и да е зона, е же-
ланието на неговия обитател и начина му на 
живот. Дневната е пространството в съвре-
менния дом, което съдържа най-много и най-
различни функции. Често там са позиционирани 
зоната на кухнята, трапезарията, зоната за те-
левизия. В дневната се събират семейството и 
гостите. Именно поради различните функции на 
това пространство, планирането на интерио-
ра  и обзавеждането му зависят от индивидуал-
ния модел на обитаване. 
Какви са вариантите за обособяване на 
зоната на трапезарията и кухнята?
Зоната на кухненския бокс и трапезарията все 
по-рядко са напълно отделени в съвременния ин-
териор. Те са станали неразделна част от днев-
ната и преливат в  пространството. Един от 
често срещаните варианти за обособяване е с 
настилката – в зоната на кухнята и храненето 
тя може да бъде гранитогрес или друг леснопо-
чистващ се материал, а зоната на меката мебел 
и кътовете за сядане – с ламинат, масивен пар-
кет, мокет. Второ разделяне  би могло да бъде 
с различен цвят на стените – в зависимост от 
изложението на пространството може да се 
обособи с по-тъмни и по-светли цветове и то-
нове. Друг вариант е да се работи с нивото на 
таваните и съответно с осветлението. Често 
срещан похват е кухнята и трапезарията  да бъ-
дат с по-нисък окачен таван и насочено освет-
ление към барплот или т.нар. „остров“. 

Какво е актуално в интериорния дизайн на 
дневната като композиция, стилове, ма-
териали, цветове?
В последно време се наблюдава тенденция в съ-
четаването на няколко различни стила. Да, екле-
ктика, но еклектика в минимализъм. Актуално е 
оформлението на стените и таваните да бъде 
в стил неокласицизъм, в обзавеждането да се за-
лага на мебели с изчистени форми и също така 
най-нови технологии за осветление с екстра-
вагантни осветителни тела. Минимализмът, 
така търсен в продължение на години, отстъ-
пи място на т.нар. „скандинавски стил”, който 
отново е с  изчистени форми и с усещане за ес-
тествени материали, простота и простор. 
Как се промениха през последните години 
основните мебели?
Станаха по-едри, но основно в смисъла на изчис-
тени и „разляти“. Имат възможност за повече 
мобилност и преконфигурация (сядане, лежане, 
спане). Това важи особено за меката ниска ме-
бел, която изпълнява повече функции и заема 
основно място в дневната, докато преди тази 
т.нар. група „за разговори“ се състоеше от по-
дребни и различни като вид мебели. 
Какви акценти можем да използваме, за 
да придадем характер на пространство-
то?
Акцентите и аксесоарите трябва да бъдат 
предмети и вещи, които харесвате. Старинни 
мебели (например единичен стол, т.нар. „фа-
терщул”), дизайнерска помощна масичка, деко-
ративна ваза, картина, часовник, скулптура, 
витраж, колекция от кутии/свещници/чаши са 
само част от елементите, които могат да за-
силят характера на пространството. Начинът 
на тяхното подреждане в помещението (място, 
осветление, аранжировка с други елементи от 

В дневната - 
еклектика и 
минимализъм
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обзавеждането) е подчинен на интериора и до-
принася за „последните щрихи“ в постигането 
на  общия замисъл и идея. 
Какво трябва да знаем за осветлението?
Създаването на настроение и подходяща ат-
мосфера е важно условие при оформлението на 
интериора и осветлението е съществена част 
от него. То изпълнява две роли – функционално 
и ефектно. Днес индустриалното и сценичното 
осветление е адаптирано за употреба и в дома. 
Използвайки ефективно осветителните тела, 
може да се постигне търсената атмосфера и  
преплитане на много функции.  
Пет типа осветителни тела играят роля в ин-
териора: настолни лампи и стоящи лампи; насо-
чено надолу или нагоре осветление; „светещи“ 
стени; спотове и ивично осветление; освети-
телни тела като скулптури.
В дневната може да се обособят различни зони, 
като се ползва комбинация от различните ви-
дове осветителни тела. Предвидете основно 
осветление, отделни кътове с насочено ос-
ветление и на места малки осветителни тела, 
подчертаващи елементи или детайли от инте-
риора. 
В какво да  инвестираме повече средства 
и от какво можем да спестим?
Широко разпространена заблуда е, че за да ста-
не един интериор „привлекателен“, то в него 
трябва да бъдат инвестирани много финансови 

средства. Едно жилище може да стане красиво 
и уютно и без да се влагат много пари. Все пак 
има елементи от интериора, които изискват 
малко повече инвестиция. В тази група бихме 
включили осветителните тела и завесите. 
Това са части от интериора, които винаги пра-
вят впечатление и допринасят значително за 
характера на пространството.
Не е нужно задължително да се плаща много за 
обзавеждане – има прекрасни бюджетни вариан-
ти, които, съчетани по правилния начин, могат 
да постигнат образа от мечтата ни. 
Най-често срещаната грешка при обза-
веждане на дневната?
Влагането на много пари, особено при отсъст-
вие на обща идея, не е гаранция за постигане на 
добър краен ефект. Все пак основно се наблю-
дава желанието за твърде много показност. 
Когато имаш богат вкус и добре развито въоб-
ражение, харесваш различни стилове и искаш и 
още, и още. Често резултатът, който се получа-
ва, е пространство с „твърде много“ характер. 
Иначе казано - твърде много елементи, които 
разсейват погледа, всеки сам по себе си със 
своята индивидуалност, но липса на  обща визия 
и усещане. 
Основната работа на проектанта е именно 
създаването на „взаимоотношения“ между от-
делните елементи на интериора, независимо 
от тяхната цена. 
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•  LoW-H
2
O – система, даваща начало на модерна 

концепция за отопление и климатизация.Тя ра-
боти с ниско съдържание на флуид, притежава 
висока чувствителност и предлага комфорт.

•  Максимален комфорт - радиаторът реаги-
ра три пъти по-бързо на температурните 
промени в помещението, топлообменникът 
съдържа едва 1/10-а от водосъдържанието на 
обикновен радиатор.

•  Минимална консумация - благодарение на тех-
нологията LoW-H2O радиаторът Jaga момен-
тално се адаптира към всички източници на 
топлина или охлаждане като слънчева енергия, 
изолационни материали, дограма и др., с което 
осигурява спестяване на енергия до15%.

•  Висока ефективност при ниски темпера-
тури на флуида - последната генерация на 
LoW-H2O топлообменници са съвместими 
за използване с новите нискотемпературни 
технологии при температура на флуида дори 
под 40°.

•  Безопасно отопление - специалната повърх-
ност на декоративните капаци на радиатори-
те Jaga е безопасна за докосване, без да има 
риск от изгаряне или пожар на кожени мебели 
и електроуреди.

•  Здравословно отопление - радиаторите Jaga 
не изсушават въздуха и равномерно разпрос-
траняват топлината дори и в най-отдалече-
ните кътчета на помещението.

•  Универсални при свързване - могат да бъдат 
свързвани към всякакъв тип отоплителни 
и климатични инсталации, с всички видове 
тръби и възможност за съчетаване с всякакви 
други отоплителни тела за локално отопле-
ние.

•  Най-плиткото за вкопаване тяло за отопле-
ние и охлаждане - Clima Canal.

•  Dynamic Boost Effect - DBE - това е нова и 
полезна опция за вашия LoW-H2O топлообмен-
ник и необходима екстра за вашия радиатор. 
Тя добавя климатизация и вентилация към 
отоплителните възможности на топлообмен-
ника, като допринася за по бързото разпрос-
транение на желаната от вас температура 
в помещението. Boost-функцията дублира 
мощността на системата.

Иновативни енергоспестяващи  
решения в областта на отоплението  
и охлаждането от Jaga

София, ул. “Атанас Узунов” 59 
тел.: +359 2 971 7007;
факс.: +359 2 971 7447; 088 5555 997 

https://www.totaltherm.com/


W W W . T O T A L T H E R M . C O M

София, ул. „Атанас Узунов“ 59 
тел.: +359 2 971 7007;
факс.: +359 2 971 7447; 088 5555 997 

Системи за отопление и 
охлаждане с грижа за вашето 
здраве, икономични и 
ефективни 

https://www.totaltherm.com/
https://www.totaltherm.com/
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интериор

Свежи идеи за дома
Тенденции, актуални 
реализации и моментни 
желания за обзавеждане 
на интериора



Черно и бяло е класическа комбинация, която е много подходяща за днев-
ната зона. Разбира се, важен е балансът между двата цвята. Той зависи 
от различни фактори, като най-важните са размерът на помещението и 
неговото осветление. При недостатъчно насищане с естествена свет-
лина е добре да преобладава бялото, докато ако разполагаме с достатъч-
но простор и въздух, може да заложим на черното. То може да се използва 
като акцент в детайлите и най-вече да структурира пространството. 
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Дневна в черно и бяло
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 www.domko.com

селекция
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Новият каталог 
Metropolian Stories, пред-
ставен от AS Creation, 
Германия, съчетава в 
стила си теми, посвете-
ни на 6 големи европейски 
града – Париж, Амстер-
дам, Милано, Копенхаген, 
Лондон, Берлин.
Серията Copenhagen се 
фокусира  върху стой-
ността, природата и 
трайността.

Paris - Lola Paris, mon 
amour! Живей, смей 

се и обичай. 
Тапетите придават 
чар, шик и атмосфе-

ра на дома. 

Milan - в модата, интериора 
и дизайна Francesca Milano 
означава горещи тенденции, 
пленяващи с изключителен 
дизайн, цвят и форма.

Berlin - романтиката е изразена 
с шаби шик и хладен характер, 
изпълнен с берлинска топлина. 

https://www.domko.com/
https://www.domko.com/
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Кадифеният стол от RK Design BG, съчетан с шкаф Boxes 
и масичка за кафе от цяло пънче акация, са сред последните 
попълнения в линията за 2019 на Woodline. 

Перфектното кресло 
от RК Design BG, 
съчетано с масивен 
шкаф от масивен дъб 
Old school. 

Шкафът тип скрин Marseille  
от масивен дъб с метален 
обков създава уют и вдъхно-
вение в дома и офиса. 

http://woodlinebg.com/
http://woodlinebg.com/
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Шпионка с видеокамера от Интеза.
Дигиталната шпионка за врата 
Gotu+1540 дава информация кой е бил 
пред вратата ви дори когато не сте вкъ-
щи. Устройството разполага със сензор 
за движение, нощно виждане и вграден 
звънец. Позволява заснемане на високо-
качествени снимки и видеоклипове. 

Сигурност и удобство със смарт брава от  
Интеза. Със смарт бравата на английската 
компания Codelocks настройката и управле-
нието на  заключването никога не са били по-
лесни! Устройството се управлява с всеки 
смартфон, поддържащ Bluetooth и специал-
ното приложение К3 Connect. По този начин 
лесно се настройват, генерират и изпращат 
кодове за достъп на потребителите. Като 
опция може да се добавят и карти за достъп 
за проследимост и контрол. Бравата не 
изисква Wi-Fi връзка. 

Sorex Flex -  безжична система за контрол на достъп.  Sorex flex е електронeн патрон, който поз-
волява да отключвате и заключвате вашите врати чрез код, RFID транспондер (карти/чипове) или 
сканиране на пръстов отпечатък. Той е идеално решение както за нови, така и за вече инсталирани 
врати. Не се налага да отвеждате електричество до крилото или касата на вратата и така те се 
запазват непокътнати. Същевременно разполагате с пълната функционалност на бравата и кон-
тролирате и двата езика. Монтирането е лесно: просто се заменя съществуващият стандартен 
патрон с електронния Sorex flex и не се налага подмяна на врати или обков.

https://intesa.bg/
https://intesa.bg/
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www.zappriani.bg

Модел Еко се отличава 
с класически скандинав-
ски дизайн, естествени 
материали и изчистена 

визия. Суров лен и дървена 
решетка превръщат 

модела в любимец на всички 
желаещи елегантна визия 

в натурални цветове и 
материали.

Ръчна изработка на 
висящи осветителни 
тела, както и плафони  

в цветове и размери по 
избор на клиента. Диаме-

тър от 10 см до 150 см, 
както и стотици цветове 

текстил позволяват на 
клиента да избере най-под-

ходящото осветително 
тяло, съобразено изцяло с 
интериорната концепция 

на дома.

Любимият на всички 
Трипод Zappriani, израбо-
тен от дъб масив, в три 

основни височини, опция за 
основа в желан цвят, както 
и абажурна шапка, съобра-

зена с вашето цветово 
предпочитание.

https://www.zappriani.bg/
https://www.zappriani.bg/
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CLIMA CANAL
Пълен контрол над климата!
Clima Canal предлага отопление и охлаждане в един ком-
пактен уред за вграждане. Предварително сглобеното 
климатично тяло е подходящо за вграждане в под, в стени, 
под гардероби и шкафове и др. Уредът e със стандартно 
предназначение за отопляване и за свързване към отоп-
лителните сградни системи, но може да се използва и за 
охлаждане, чрез изстудена вода, както и за свързване към 
механична вентилационна система. Инсталирането се из-
вършва на минимум 8,5 см дълбочина от повърхността на 
пода. Дълбочината може да варира до 13 см, благодарение 
на специалната пластина, с която се регулира поставяне-
то на конвектора.

PLAY
Игрива топлина
Дизайнът на модела е 
създаден да радва детски-
те очи. Декоративната 
му решетка е със ситни 
отвори, които предотвра-
тяват падането на дребни 
предмети.

TO
TA

L T
ER

M

KNOCKONWOOD
Радиатор от натурално дърво
Моделът дефинира нови стандарти в 
отоплението. Дървената му решетка 
е с полиуретаново покритие против 
издраскване, лак и UV защитен слой.

https://www.totaltherm.com/
https://www.totaltherm.com/
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www.artpro.bg

Газови камини Bellfires (Холандия). Богата гама от модели и размери. 

Камини Piazzetta 
(Италия) на дърва, газ 
и пелети. Модели за 
ефективно отопление с 
въздуховоди или с водна 
риза:
• патентована система 
за вентилация Multifuoco, 
подаваща топлия въздух 
ниско долу;
• сертифицирани за 
пасивни къщи;
• дистанционен контрол 
през мобилен телефон;
• 5 години гаранция

Камини Kalfire 
(Холандия) на дърва 
и газ:
• първата патентова-
на система за вградени 
в дървата горелки;
• искрогенератор NSG;
• сертифицирани за 
пасивни къщи;
• съвместими с BMS 
системи за сградна 
автоматизация

https://www.artpro.bg/
https://www.artpro.bg/


Има само един тип мебел, който може да събере около себе си семей-
ството и приятелите. Масата – тя придава на интериора стил, харак-
тер и собствена душа. Масата заема централно място в офиса, недели-
ма част е от всяко уютно заведение. 
В Woodline изработваме масите единствено от естествени материа-
ли - масивен дъб, американски орех и ироко. Всяка дъска от вашата маса 
е избрана лично от нас. Именно заради това никога няма да има две ед-
накви маси. Добавяме и стомана, създавайки съвременна визия и форма. 
Ето защо може да гарантираме най-високото възможно качество.
За импрегнация използваме само натурални масла с твърда вакса, кои-
то дават на дървото възможност да диша. Използваме маслата на 
Osmo и Ciranova. Маслата с твърда вакса защитават дървото отвътре 
навън, като същевременно съхраняват най-добре естествения му вид.
Благодарение на естествените материали, нашия опит, индивидуал-
ния подход и факта, че влагаме сърцето си в това, което правим, може 
да сте сигурни, че вашата маса ще отговори на всичките ви изисквания.
ЗА ДОМА
Ние от Woodline изработваме по поръчка трапезарни и холни маси, тв 
шкафове, конзоли и шкафове от масивен дъб или американски орех. 
 Всяка една наша маса може да бъде с прави страни по дължина или да 
бъде свалена само кората на страните по дължина. По този начин е га-
рантирано, че ще имате единствена и уникална маса, която не може да 
бъде повторена. 
 Може да изберете и вида на повърхностна обработка: гладко шлайфан, 
степен на отваряне на порите на дървото с цел постигане на по-голяма 
автентичност, състаряване по наша специална технология, която при-
дава на дървото неповторим ефект на стара дървесина. 
ЗА ОФИСА
Изработваме от масивен дъб плотове за бюра, маси, полици, шкафове и 
стелажи. Всичко това комбинираме с метални крака от нашия каталог 
или по ваше задание. Всеки един проект за офис пространства се изра-
ботва по ваша спецификация. 
ЗА БИЗНЕСА
Нашите плотове от масивен дъб, орех, сибирска лиственица или ироко 
ще дадат финалните щрихи на вашето заведение, ще го направят ат-
рактивно, уютно и практично. 
Плотовете ще бъдат финиширани изцяло, съобразявайки се със специ-
фиката на вашето заведение: за външно или вътрешно ползване. Ще 
изберем правилното масло за финиширане, за да бъдат защитени пло-
товете от вода и друг вид течности. 
 Ще се погрижим вашите плотове да бъдат подсигурени срещу възмож-
но измятане чрез вкопаване на стоманени Т-образни лайсни. Ще пред-
видим монтирането на втулки в плотовете, така че сглобяването или 
последващо разглобяване да бъде максимално лесно чрез болтове, а не 
чрез винтове.
 Ако имате нужда от стелажи, рук ванди и помощни шкафове от масив за 
вашето заведение, ние може да помогнем да осъществите проектите 
си без компромиси, на добра цена и с отлично качество.

София, Дианабад, ул. „Константин Попрусинов” 1
+359 894 987 111, e-mail: woodlinebg@gmail.com
www.woodlinebg.com

Woodline – 
вашите маси

http://woodlinebg.com/


Маса Asimetrik - 1-во място на Българска мебел на годината 2017 
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Как да 
проектираме 
кухня  

МАРИАНА АСЕНОВА, кухни Classic, www.classic-bg.com
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консулт

С какво трябва да започне проектирането 
на кухнята?
От основно значение е големината на помеще-
нието, както и наличната електрическа и ВиК ин-
сталация. Трябва да разберем има ли възможност 
за промяна в случай, че проектът ни предвижда 
друго разпределение.  Важно е да се съобразим с 
електроуредите - дали хладилникът ще е вграден 
или свободностоящ, дали аспираторът ще е вгра-
ден или декоративен, дали ще има миялна, перал-
ня, микровълнова, кафе машини, виноохладител и 
т.н.? Стилът на мебелите също оказва влияние 
при проектирането и обособяването на  размери-
те на отделните модули.
От какво могат да се спестят средства и 
от какво не?
Отговорът на този въпрос е индивидуален и за-
виси от критериите на клиента, но най-важното 
според мен при проектирането на една съвремен-
на кухня е мивката, котлоните и фурната да са 
вградени - в противен случай плотът се прекъсва 

и това прекъсване се превръща в уязвимо мяс-
то при експлоатацията на кухнята. Също така 
трябва добре да се подбере аспираторът, в съ-
ответствие с големината на помещението. Ако 
кухнята е в едно общо помещение с дневната, е 
важно да се подберат електроуреди с поносимо 
ниво на шум при работа. 
Коя е най-важната функционална зона в 
кухнята, на която да се обърне специално 
внимание?
Основните функционални зони в кухнята се опре-
делят от последователността при приготвяне 
на храната: започва със зона за съхранение на хра-
нителни продукти и съдове, следва зона за миене 
и за готвене. Зоните се подреждат в ергономич-
на последователност, като между тях се отделя 
достатъчно пространство за работен плот за 
предварителната обработка на продуктите. 
Удобно е също така, ако има възможност, фурна-
та да не е под котлоните, а да бъде поставена на 
по-високо ниво.
Какви са основните изисквания/елементи 
за постигане на удобство и комфорт в по-
мещението?
Осветлението е от изключително значение за 
осигуряване на комфорт при работа в кухнята. 
Включването и изключването му вече може да се 
осъществява само с движението на ръка. Удобни 
са и механизмите, вградени в чекмеджетата и 
шкафовете - за по-плавното им затваряне, за по-
практичното им отваряне, за защита от замър-
сяване, за осветление. Вътрешната организация 
на шкафовете и чекмеджетата, осигурена от 
различни допълнителни аскесоарии и механизми, 
също допринася за  удобство и комфорт. Също 
така новите технологии навлизат и при обза-
веждането на кухни. Електроуредите могат да 
бъдат управлявани през интернет или с гласови 
команди, което улеснява домакините. 

http://www.classic-bg.com/
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Какви мебели да изберем при обзавеждане-
то?
Те трябва да са качествени, защото ще ни слу-
жат дълго време. По тази причина трябва да се 
доверяваме на фирми и производители, доказали 
се през годините. 
Какви може да бъдат дизайнерските 
акценти?
Акцент може да бъде осветлението, както и из-
ползваните материали. Дървото и металът в 
момента са много актуални. 
Коя е най-често допусканата грешка при 
проектиране и обзавеждане?
Клиентите грешат, когато не се допитват до 
специалисти при избора на електрическите уре-
ди. А също така често започват ремонт, без да са 
избрали обзавеждането



http://www.classic-bg.com/


WWW.CLASSIC-BG.COM

бул Фр. Hансен 25А, тел/ факс 981 76 45,
 e - mail : classicbg@lycos.com

http://www.classic-bg.com/
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Дърво в кухнята
Светло, тъмно, полирано или с по-груб аспект, боядисано или лакирано 
-  дървото е предпочитан материал за обзавеждане на кухнята. То внася 
топлина и чувство за обживяност в интериора. По-светлите нюанси 
са подходящи за създаване на минималистична визия със скандинавски 
привкус, по-тъмните стоят еднакво добре в кухните с подчертано 
съвременно излъчване или пък в тези с ретро вдъхновение. Все по-често 
виждаме кухни, в които стенната облицовка и дори таванът са от дър-
вени плоскости, с което се постига освен  естетика и добра изолация.  

КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА
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ВСИЧКО ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ



БОГАТА ГАМА АРХИТЕКТУРЕН ОБКОВ
ОТ ИТАЛИАНСКИ ДИЗАЙНЕРИ

Интеза ООД, София, ул. „Кукуш“ 1, тел.: 02 821 14 45, 02 821 14 25, info@intesa.bg  

www.intesa.bg

https://intesa.bg/
https://intesa.bg/


www.bulgres.com

селекция

64  

BU
LG

RE
S

Функционалност, качество и дизайн с отличителен градски стил - това ни 
предлага италианската фабрика Spagnol в  колекцията  кухни VIVERE ITALIA.

FLICK от италианската фабрика Spagnol предоставя вълнуващо съчетание от 
функционалност и ефектна визия. Модерният дизайн на кухнята се съчетава с 
дървото - нужната връзка с природата, която внася уют и спокойствие.

Q. Elizabeth от Spagnol, Италия. 
Всеки детайл от тази кухня е проек-
тиран, за да създаде уникален стил 
на помещението.

http://www.bulgres.com/
http://www.bulgres.com/
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Марката ARTE поставя началото си през 2005 
година в резултат от засиления интерес и необ-
ходимост на потребителите от голям избор и 
наличности в търговските центрове тип „Направи 
си сам“. Високото качество на продуктите на 
марката е гарантирано от един от най-големи-

те водещи производители на керамични плочки в 
Полша – Tubadzin Group.  Смелите колекции на бранда 
изненадват приятно със своя съвременен дизайн, 
съобразен със световните тенденции в областта 
на интериорните решения. Фабриката предлага 
голям избор качествени плочки за кухня.

https://baniastil.com/
https://baniastil.com/
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Гранитогресните плочки от серия 
„Кортес” са с размер 20.4х120.4 и се 
предлагат в светлосиво и кафяво, което 
ги прави подходящ избор за любителите 
на скандинавския дизайн. Семплата визия 
на плочките отлично имитира струк-
турата на дървото. Може да намерят 
приложение навсякъде, дори и в сърцето 
на дома – кухнята. Това е помещението, в 
което подовите настилки не само трябва 
да се вписват в интериора, но и да бъдат 
издръжливи и лесни за поддръжка.

Гранитогрес „Ацтека” е освежаващ и ориги-
нален начин да предадете запомнящ се и инди-
видуален характер на вашата кухня. „Ацтека” 
е едновременно основна и декоративна плочка 
в размер 30х60 см с дизайн на цимент с ком-
позиция от геометрични форми в преливащи 
земни нюанси на охра, синьо и жълто.

Предвид присъщата за мрамора 
непреходност, всеки интериор с негово 
участие лесно се превръща в модерно 
и стилно помещение. Висококачестве-
ните гранитогресни плочки от серия 
„Марми” отлично имитират жилите на 
естествения мрамор, който винаги е бил 
символ на лукс. Размерът на плочките 
е 30х60 и 60х60 см, а белият им цвят 
създава усещане за ред и спокойствие.

KA
I

Гранитогрес Авеню в размер 60х60 см изне-
надва със своята сатенено матова повърх-
ност и многообразие на дигиталните лица на 
дизайна, имитиращ цимент. Серия „Авеню” 
може да се постави навсякъде във вашия 
дом, офис или градина. Декорът привлича с 
цветовете си и с умелата комбинация на 
разнообразни форми. Подовата плочка добре 
се комбинира с мрамор.

https://www.kai.bg/
https://www.kai.bg/
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http://woodlinebg.com/
http://woodlinebg.com/
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Алхимия на 
домашния уют  

68  

Началото
Още с пристъпването в едно 
помещение можем да усетим 
дали ни е уютно – зависи  какъв е 
подът - от хладна керамика, то-
пло дърво или модерна настилка; 
има ли килим, в който стъпалата 
меко да потънат, или пък черга 
от естествен материал, който 
придава усещане за близост с 
природата, все едно че ходим по 
грапава земя. Влизането в едно 
помещение е началото на емо-
ционалното възприятие и всичко 
видяно и почувствано след това 
ще дооформи впечатлението. 

СИМОНА МИНЕВА
Усещането за уют е емоция, свързана с инди-
видуалното отношение към интериора и със 
субективното определение за комфорт, поро-
дено от присъствието на различни предмети, 
форми и цветове. Уютът е също  наслада от 
ритуалите, присъщи за едно място, които ни 
носят спокойствие, чувство за сигурност, 
хармония и радост. Това е вътрешно усещане, 
резултат от спомени за моменти и места, 
които харесваме и които отключват вълна от 
приятни емоции -  невробиологично и културно-
социално явление, което има дълбока връзка с 
целия ни живот, средата, времето и сезоните, 
природата, културата, модата, приятелите и 
дори списанията, които четем.   Универсален 
перфектен уютен интериор не съществува, 
защото вкусовете са различни, но има базисни 
компоненти, които когато се комбинират, 
ще внесат уют вкъщи,  в офиса,  в обществена 
среда.

Parketen Stil

интериорен гид

http://parketenstil.com/
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Светлина и топлина
В буквален смисъл тези елементи от интериора са 
задължителни за постигането на уютната атмос-
фера. В скандинавските страни присъствието на 
осветлението е в основата на тяхната хюга култура 
на комфорт, аранжирането на свещи и дизайнерски 
лампи в Дания е изкуство, наука и цяла индустрия. При-
съствието на светлина и пламък са вечният символ 
на уют в интериора.

Стените
Всяко помещение си има гра-
ници, а стените дават много 
възможности, чрез които ин-
дивидуалността на уюта да се 
прояви. Класическата ламперия 
е продължение на дървесното 
присъствие в дома, обикно-
вената мазилка има нейни 
модерни варианти, които 
буквално могат да ни пренесат 
във венецианска атмосфера, 
а изкуството на тапетите е 
непреходно и някои дизайнер-
ски брандове с мащабни визии 
пресъздават цели стенописни 
концепции в съвременен стил. 
Стените са пространство за 
собствено изкуство или гале-
рия за спомени, които винаги 
носят усещане за интимност и 
уют. А най-красивото изкуство 
е стена с голяма библиотека.  

Domko

Art Pro

Studio Zappriani

https://www.zappriani.bg/
https://www.artpro.bg/
https://www.domko.com/


70  

Мебели 
Удобен диван, меко кресло, комфортно легло 
– символите на релакс и почивка в един дом. 
Когато са допълнени от мериносово одеяло в 
студените сезони, или лека ленена завивка през 
лятото, цветно шалте с меки удобни възглав-
ници и красиви пердета или текстилни щори – 
формулата на уюта е почти завършена. 

Domko

Woodline

Mobila Dalin

интериорен гид

https://www.mobiladalin.bg/
http://woodlinebg.com/


Домът е мястото, при 
което нямаш търпение да 
се върнеш, където можеш 
да си по пижама, без грим, 

мястото където релаксираш 
или се зареждаш с енергия. 

Това е КРЕО, аксесоари за 
дома, който обичаш!

Ще ги намерите в шоурума в 
Park Center на бул. Арсеналски.

Над 100 000 семейства се наслаждават на комфорта и уюта на широката гама висококачествени 
тапицирани мебели на румънската компания MOBILADALIN. С разнообразието от материали, текстури 
и цветове, меката мебел на MOBILADALIN насърчава креативността и персонализирането на 
интериорните пространства в зависимост от желанията и личността на клиентите.

www.kreo.bg

www.mobiladalin.bg

https://kreo.bg/
https://www.mobiladalin.bg/


Декорация
Какво остава? Да подредим масата с най-хубавата ни посуда, да сготвим вкусно, да се насладим 
на атмосферата на фона на приятна музика, чаша  питие и разговор с любимите хора – това са по-
следните щрихи от формулата за уют, абсолютно в хюга стил и подходяща за всяко време и сезон. 

Kreo

Kreo

Kreo Kreo

72  

интериорен гид

https://kreo.bg/
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Уют навън
Топлите сезони ни примам-
ват с възможността да се 
възползваме от балкона и 
неговата уютна атмосфера – 
сервирайте, запалете свещи 
и релаксирайте! 
Всъщност скандинавската 
дума „хюга” е ключова за тази 
тема и я обобщава добре –
означава форма на ежедневна 
съпричастност, приятно 
усещане за сигурност, рав-
нопоставеност, пълнота и 
спонтанно общуване. 
Наслада от живота! 

www.ikea.bg  

https://www.ikea.bg/
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Спалнята – 
място за пълен 
релакс  

консултант ТАТЯНА СТАНЧЕВА, TANNE design studio, www.tanne-design.bg
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консулт

Това помещение, често омаловажавано и 
пренебрегвано по отношение на дизайна, е 
нашият малък рай, в който всеки ден се от-
пускаме, събираме енергия и сили, бягаме от 
динамиката. Погрешно е  разбирането, че 
като сложим едно легло и гардероб – спал-
нята е готова. Всички детайли, осветле-
ние, материали, текстил са от значение за 
атмосферата. Прекарваме най-малко по 7-8 
часа дневно в спалнята си, затова тя трябва 
да е комфортна и уютна. 
Спалня без граници
Спалня без граници – това е новата тен-
денция в интериора. Често тя разполага 
със самостоятелен санитарен възел и с 
дрешник. Гардеробното може да бъде с огле-
дални плъзгащи се врати, които разширяват 
пространството. Дрешникът би могъл да 
оползотвори чупки и ниши в пространство-
то - така например в мой проект, тъй като 
нямаше отделно помещение за гардероби, ус-
пях да обособя самостоятелен дрешник зад 
гърба на леглото. Спалнята в някои случаи е 
полифункционално място - често клиентите 
изискват да има работно място, кът за че-
тене, библиотека, и, почти задължително 
- тоалетка. 
Функционалност и уют
Спалнята трябва да е функционална и прак-
тична. В малкото пространство са особено 
актуални леглата с повдигащ  механизъм. 
Индиректното осветление, завесите, ме-
ките килими, тапицерията, дървото като 
материал създават усещане за уют.  Всички-
те тези елементи трябва да се комбинират 
изключително прецизно, за да се получи едно 
комфортно помещение, в което можем да се 
отпуснем в собствения си свят, заобиколени 
от нещата, които обичаме.

http://www.tanne-design.bg/bg/contact-bg/
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Изкуство в 
спалнята
За да придадем индивидуалност на една 
спалня, едно от най-добрите решения 
е да внесем картини, фотографии или 
скулптури в интериора. Ако ги комбини-
раме с цветни стени, ефектът е особено 
впечатляващ. 
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интериор
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 www.domko.com

Тенденциите в текстила, представени от CASAMANCE, Франция. Колекциите са вдъхно-
вени от деликатността на природата: проектирани с изтънчени линии и педантично 
изработени нюанси, структурирани и хармонични, в различни цветове и материали. 

ТЕКСТИЛЪТ ИЗРАЗЯВА приро-
дата върху тъкан, деликат-
на, подчертана от образи 
на листа,  линии, точки и 
ярки цветове. Използват се 
акварелен дизайн, памучни 
платове, бродерии, при които 
са използвани светлосенки.

МНОГО ЦВЕТОВЕ се смесват, за да 
създадат смели и неочаквани асоциации 
и съблазнителни сенки - от корал до 
сиво-синьо, от пралин до черно…

ГЕОМЕТРИЧНИТЕ 
И 3D мотиви са 
актуални и впе-
чатляващи.

https://www.domko.com/
https://www.domko.com/
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www.intesa.bg

ИН
ТЕ

ЗА

IN(finito)

ZEPPELIN

DROP

DUE

АРХИТЕКТУРА ЗА РЪЦЕТЕ 
Интеза представя новата 

колекция дизайнерски архитектурен 
обков на италианската компания  

Високо качество, сливане на технологии 
и дизайн, функционалност, създадени с 

внимание към детайла.
Модели, създаващи завършеност и 

хармония в интериора.
Красотата, която докосват 

ръцете ви…

TIMELESS

BOOLE

https://intesa.bg/
https://intesa.bg/
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Детската стая 
се променя 
заедно с детето 

СИЛВИЯ ХАРИЗАНОВА, студио Interioro, www.interioro.bg

82  

Детската стая е помещение, към обзавежда-
нето на което трябва да се подходи със специ-
ално внимание. Промените в потребностите 
на детето през годините изискват подходящи 
трансформации в интериора на стаята, за да 
бъде адекватна за възрастта му. По тази при-
чина, когато проектираме, е редно да вземем 
предвид не повече от 5 години напред развитие 
на детето. След това обезателно ще се нало-
жат промени. С цел да оптимизираме разходи-
те напред във времето, е добре интериорът 
да се проектира по начин, който позволява на 
следващ етап с леки промени да отговори на 
нуждите на порасналото дете. Това може да се 
постигне с правилно функционално разпределе-
ние и подходящ дизайн на мебелите.
Важен въпрос е коя стая да изберем за детска 
при нанасяне в нов апартамент. Децата пре-
карват много повече време в стаята си, от-

колкото ние, родителите, в спалнята. По тази 
причина бихме препоръчали за детска стая по-
светлата, по-голяма спалня. 
Всеки би направил всичко за детето си, но ко-
гато говорим за финанси, е добре да знаем как 
оптимално да разпределим средствата за дет-
ската стая. Децата харесват да имат допир 
с пода, да усещат меки, памучни материи от 
натурален произход, които не предизвикват 
алергии. Добре е да не пестим за естествени 
материали, безвредни, добри подови настилки. 
За сметка на това бихме спестили от неосно-
вателно скъпи, трудни за поддръжка и лесни за 
чупене мебели и аксесоари. В процеса на проек-
тиране е важно да се съобразим с индивидуал-
ните желания, навици, характер на детето, за 
да постигнем не просто стая, а помещение, 
което отговаря на неговата идентичност. До-
бре е детето да усеща, че е на сигурно място в 

https://www.interioro.bg/
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своята стая. Тя трябва да осигурява свобода на 
движение, да дава поле за получаването на нови 
знания и умения и да насърчава изграждането на 
самостоятелност.
Винаги се стремим стаите за децата да са 
по-интересни. Дизайнерски акценти могат да 
преобразят например стена с тапет, създаден 
специално за детето, да се избере килим с нес-
тандартни форми или лампа с характерно излъч-
ване. Правилното функционално разпределение 
е много важно. Ако помещението позволява, е 
хубаво да се обособят отделни зони – за игра, 
за релакс, за занимания, изискващи съсредото-
чаване, зона сън.  Трябва да се знае, че мебелите 
за детската стая са съобразени с ергономия-
та за деца и отговарят на различни стандар-
ти според възрастовите групи. Мебелите е 
желателно да нямат остри ъгли, да бъдат със 
заоблени форми и най-вече да са устойчиви във 
времето. Материали като шперплат, иглолист-
на дървесина, метал, филц, памук, коноп, корк са 
предпочитани за детско обзавеждане.  Често 
подценяван, но важен елемент в детските стаи 
е осветлението. От голямо значение е стаята 
да има достатъчно естествена светлина, тъй 
като се използва и през деня. Друго важно прави-
ло е да се вземе предвид дали детето е десни-
чар или левичар и в зависимост от това да се 

позиционира бюрото. Ръката, с която пише, не 
трябва да засенчва светлината. Изкуственото 
осветление е добре да бъде в топлия спектър и 
е недопустимо да се смесват топла и студена 
светлина. Това създава дискомфорт на обита-
теля.
Добре е да внимаваме за следните често 
допускани грешки:
 неподходящ подбор на цветове – твърде ярки 

и недобре съчетани цветове, пренасищане на 
стаята с една цветова гама;
 презапълване с мебели, ситуирани като в 

склад;
  недобро осветяване на помещението;
 използване на материали с ниско качество в 

обзавеждането, поради недостатъчна инфор-
мираност и средства.
Хубаво е, че в последните години тенденцията 
за здравословен начин на живот засяга и детски-
те стаи. Родителите стават все по-информи-
рани за това кои материали са безвредни за де-
цата, търси се функционалност и оптимизация 
на вложените ресурси. Проектирането на дет-
ска стая е сложен процес, изискващ по-специал-
но внимание към всеки  детайл в помещението. 
Изграждането на естетична и функционална 
среда е предпоставка за развитие на положи-
телни емоции и възпитава усет към красивото.
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Концепцията на стаята е да породи любов 
към природата и животните още от ранна 
детска възраст. Тази цел постигаме чрез 
организацията на формите, цветовете и 
материалите в пространството. Важно 
условие е функционалността. Със своите 
23 кв.м помещението дава възможност 
за добро разпределение на зоните и голям 
простор за игра. Разпределението е на 
две зони - сън и игра.  Разработили сме раз-
лични модули, които дават възможност за 
трансформация, като например плъзгащи 
врати. Леглото може да увеличава размера 
си, а на гредата на тавана е монтирана 
система за различни съоръжения за физи-
ческа активност. Формите на мебелите 
отразяват профила на планината, която 
се вижда през прозореца.  Допълващ  
детайл са осветителните тела, които 
наподобяват клонки на дърво, а тапетът 
дискретно рисува горските животни. 
Малките детски мебели от филц и масивно 
дърво са едновременно декор и функция и 
се трансформират в различни композиции. 
За да се запази атмосфера на лекота и 
близост до природата, са използвани меки 
земни и пастелни цветове. Натуралните, 
чисти от химия материали, са от голямо 
значение, затова обзавеждането е от 
естествени тъкани като лен, вълна, коноп, 
памук, коприна, шперплат, дърво, мдф и 
бои на водна основа. Правилната комбина-
ция от елементи в интериора на стаята 
постига спокойна, уютна и здравословна 
среда, подходяща за ранното развитие на 
детето.

Детска стая 
за момиче в първа 

възрастова
 група от 

0 до 7 години. 

ПРИРОДАТА В СВЕТА НА ДЕТЕТО
проект  INTERIORO 
текст  СИЛВИЯ ХАРИЗАНОВА

проект
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Тази детска стая е за две момчета 
в подрастваща възраст и концеп-
цията е съобразена с техните ин-
тереси - единият е баскетболист, 
а другият футболист, но и двамата 
са геймъри. С усвояването на една 
тераса към стаята се дава възмож-
ност за оформяне на отделни функ-
ционални зони – за сън, учене и игра, 
релакс. Пространството е проек-
тирано с идеята да е модерно и да 
отговаря на всички изисквания за 
комфорт, уют и простор.  Матери-
алите са в тенденциите за сектора 
- шперплат, черна перфорирана ла-
марина, джинсова тапицерия, черни 
метални профили, кожени дръжки. 
Интересен елемент е системата 
с отвори, която дава възможност 
за различни конфигурации и монтаж 
на рафтове, игри или баскетболен 

кош. Чупки, колони, трегери от не-
достатък превърнахме в удобна и 
красива зона за релакс и игри. За по-
голям комфорт част от стените 
са оформени с  тапицерия и служат 
за облегалка, тапицирани са и част 
от вратите на гардеробите. Друг 
тренд-елемент са декорациите и 
оформянето на стените. Тапетът 
дискретно дефинира простран-
ството на баскетболиста и на 
футболиста. Работните места са 
различни, съобразени с идентич-
ността на всяко дете. Заложено е 
линейно комбинирано осветление, 
което осветява различните зони. 
Комбинацията от ахроматични и 
светли тонове с малки ярки акцен-
ти, надписи и графики подчертава 
стрийт стила, любим на много 
тийнейджъри.

Дом за 
бъдещи 

шампиони

проект

проект  INTERIORO, текст  СИЛВИЯ ХАРИЗАНОВА

https://www.interioro.bg/
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Биотекс е акрилна боя, съдържаща специални 
нелетливи активни вещества с широк спектър на 
действие срещу образуването на плесени, гъбички 
и бактерии. Боята отговаря на европейските 
изисквания за съдържание на летливи органични 
съединения. Има отлична устойчивост на миене. 
Предлага се в две модификации – сатен и гланц. 

Атриатермика Грийн (AtriaThermikaGreen) е енергоспес-
тяваща боя с керамични микросфери. Притежава харак-
теристиката Aria Pulita™ (чист въздух); предпазва от 
образуването на конденз и мухъл; помага за по-доброто 
вертикално разпределение на топлината в помещенията 
и намалява разходите за електроенергия с 20%. Има „Зе-
лен етикет” за нулево съдържание на летливи органични 
съединения (VOC) съгласно EN ISO 16000-9. Устойчива е на 
миене, а върху нея може да се рисува с тебешири, моливи 
и даже с водни бои. Отстраняването на рисунките е 
лесно – с гъба натопена във вода и почистващ препарат.

Лепилата, използвани за изработка на нови мебели, често съдържат формалдехид, който има силна 
миризма и вредно въздействие, особено върху младия организъм. За да растат децата в максимално 
безопасна среда, ви предлагаме три продукта, подходящи за детска стая, които могат да неутрализи-
рат влиянието на вредните лепила. Боите могат да се оцветят в над 2000 нюанса. 

Топ Грийн 5 е високотех-
нологична екологично 
чиста боя с нулево 
съдържание на летливи 
органични съединения 
(VOC) съгласно EN ISO 
16000-9. Притежава 
уникалната характе-
ристика Aria Pulita™ 
(чист въздух), която й 
позволява да почиства 
от формалдехид въздуха 
в рамките на 24 часа след 
боядисването. 

http://atribg.com/
http://atribg.com/
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Дизайнерска табуретка, модел Флекси. Тя е 
изработена ръчно, от висококачествени материали 
и с внимание към всеки детайл. Моделът е нова и за-
бавна кубична табуретка, направена от двоен възел . 
Разцветката може да варира - в случая сме се спрели 
на текстил в изключително актуалния цвят  горчица. 
Благодарение на нестандартната си форма и свежия 
си цвят тази табуретка ще придаде нов и модерен 
облик на всяка детска стая.

Детските осветителни тела на 
Studio Zappriani се отличават с ярка 
цветност и възможност за персо-
нализиране на всяко осветително 

тяло, като изписване на детското 
име върху самия абажур.

Детски осветител-
ни тела Самолети, 

Славейче и Веселият 
град са любими, ярки и 
желани от всяко дете. 

Разноцветните мотиви 
ще осветят стаята на 

вашето дете и ще го 
пренесат в един много 

весел приказен свят.

Провансалски винтидж полъх и ярко 
настроение ще внесат ръчно изра-

ботените настолни лампи от Studio 
Zappriani. Красивите дървени основи 
и абажурни шапки се изработват в 
цвят и размер изцяло по желание на 

клиента.

https://www.zappriani.bg/
https://www.zappriani.bg/
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ДИЗАЙНЕРСКИЯТ ВИ СТИЛ  
СЕ РАЗВИХРЯ С  IDEAL STANDARD
В модерния, забързан свят всеки има нужда да се прибере в най-уютното за него 
място на света. Банята е една неизменна част от това място. Колкото по-сво-
боден е човек в оформянето на това пространство, толкова по-отпускащо му 
действа то. Тук идват Ideal Standard, които разполагат с богат избор от санитар-
ни решения - от елегантна керамика и идейни смесители до съвместими мебели за 
всеки вкус и всяка идея. 

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html


Ideal Standard е един от водещите произво-
дители на продукти и решения за частни и 
обществени бани. Тяхна мисия е да правят 
живота на клиентите си по-добър. Пости-
гат това, като създават продукти, които 
имат перфектен баланс между дизайн от 
най-висока класа и функционалност. Предла-
ганите от тях решения с уникални свойства 
помагат на клиента да открие и изрази 
собствения си неповторим стил.
100-годишното наследството на компа-
нията й дава възможност да предвижда 
бъдещите нужди на потребителите, като 
постоянно работи за тях. Ideal Standard 
създава продукти, при които простотата 
и чистотата на формите са синоним на 
баланса между функция и емоция. Но и всяка 
серия има своя специфичен стил, който й 
вдъхва живот. IPALYSS® колекцията напри-
мер се състои от красиви, елегантни, ултра 
тънки мивки, с прави ръбове, отразяващи 
съвременната тенденция за „лек дизайн“. 
А STRADA II® има меки ъгли, фини ръбове и 
съвременни извивки, които клиентите все 
повече търсят. Тази многофункционалност 
и страст към персоналния стил са културна-
та среда, в която се осъществява работата 
на компанията и неслучайно е дълбоко впле-
тена във всичко, което брандът създава. 
Съвременните тенденции в начина на 
живот предизвикват еволюция, при която 
частният и общественият живот се обеди-
няват в едно. На изложението ISH 2019 Ideal 
Standard представи тази визия, чрез редица 
иновации и нови продуктови предложения. 
Това е началото на нова ера за бранда. Като 
тя е част пътуването, което той осъщест-
вява заедно с клиентите, партньорите и 
служителите си. Заедно те  оформят бъде-
щето, в което всеки може да създаде баня 
и тоалетна, които отразяват персоналния 
му стил.

www.idealstandard.bg

ADAPTO: СВОБОДА И СТИЛ  

Новата колекция от мебели ADAPTO е създадена така, че Ви дава 

пълна свобода на комбиниране. Изберете измежду различни размери и 

покрития и създайте пространство, което да Ви служи в пълна степен. 

Високо качество на материалите, каквото Вие заслужавате. 

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
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В банята – 
усещане за 
природа и лукс    

консултант ЕЛЕНА ГЮМИШЕВА, интериорен дизайнер Дизайн студио - Art court, www.artcourt.net 
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консулт

Какво е най-важното, което трябва да има-
ме предвид при планиране на пространство-
то на банята? 
При проектирането на баня, първото, с  което 
трябва да се съобразим, е  функционалното разпре-
деление на помещението и къде се намират инста-
лационните пакети – мръсен канал и вентилация. 
След установяването им, се планират обзавежда-
нето, растерът на плочките и  аксесоарите.
Какво е актуално в интериорния дизайн 
като композиция, стилове, материали, цве-
тове?
В последните години дизайнът следва две основ-
ни линии . Едната е ориентирана към природните 
форми, текстури и усещания, а другата към лукса 
–  класически или модерен. 
Как се промениха през последните години 
основните мебели, санитарията и смеси-
телите?
Мебелите за баня са с по-овални форми, меки и неж-
ни. Изчистените форми са дизайнерското предиз-
викателство към мебелните фабрики. Колкото до 
санитарията и смесителите, всички разработки 
са насочени към пестене на вода. Предпочитани са 
вградените арматури и структури. Това се налага 
заради търсения изчистен дизайн.
Какво е актуално в областта на плочките?
В последните колекции на големите фабрики  ак-
цент са плочки, които имитират естествен ка-
мък, дърво и текстил. Дървесните фладери са в 
различни посоки и с различни текстури. Произво-
дителите на плочки се стремят максимално да се 
доближат до естествената визия и структура на 
материалите. Също така всички фабрики се ста-
раят да представят  интересни колекции, които 
имитират patchwork.
Какви са вариантите за обособяване на 
душ-зоната?
Има различни възможности. Първият вариант е 

затворената душ-кабина. Този вид кабина обикно-
вено се предлага с много екстри: масажни, комби-
нирани с функция парна баня или с хромотерапия, с 
вградени говорители и плеъри и др. Конструкция-
та на всички е почти идентична – поддушово кори-
то, душ-параван, система за разпръскване на вода 
и различни видове декоративно осветление.
Друго решение за затваряне на мократа зона е с 
отворена душ-кабина. Разликата между двата 
варианта е в тавана и мястото на арматурата. 
Тя дава усещане за повече простор и свобода на 
движенията. В този случай не е необходимо да се 
ползва душ-корито. 
Какви акценти можем да използваме, за да 
придадем характер на пространството?
Всеки избран с желание елемент би могъл да се 
превърне в главен акцент на помещението. Такива 
биха могли да бъдат добре подбрани аксесоари за 
баня, декоративни пана, ниши с осветление, апли-
ци, огледала, фриз, тапети за баня, лири за баня, 
мазилки и др.
Какво трябва да знаем за осветлението?
При избора на лампи за баня е важно да знаем някол-
ко основни правила.  На първо място трябва да сме 
конкретизирали целта на осветлението, дали то 
ще е локално, акцентно, основно или декоративно. 
Следващата стъпка при избора на осветителни 
тела е да сте сигурни, че те са направени спрямо 
стандартите за влагоустойчивост и водоустой-
чивот. Тези стандарти са  - IP44 / влагоустойчив 
/или IP65 /водоустойчив/. Хубаво е основното 
осветление да е с естествена светлина – около 
4000K, тъй като този спектър има по-добро цве-
топредаване.
В какво да  инвестираме повече средства и 
от какво можем да спестим?
Винаги съветвам моите клиенти да купуват хуба-
ви вградени структури, арматури и сифони, тъй 
като веднъж вградени в стената, подмяната им 

http://www.artcourt.net/
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е доста сложна. 
Най-често срещаната грешка при обзавеж-
дане на банята?
Практиката ми показва, че една от най-често сре-
щаните грешки е лошо изпълнение на наклоните 
на подовата настилка, както и сгрешени височини 
на подови сифони. Също така имам наблюдения за 
лошо позициониране на общото осветление в поме-
щението, което води до дискомфорт при използва-
нето на огледалото и мивката.
 



http://www.bulgres.com/


Шоурум София, бул. Симеоновско шосе 93Б, тел.: 02/4 427 339, 0883 288 993, 0887 387 373 
Шоурум Бургас, ул. Одрин 15, (Елкабел), тел. 0884 232 929

Ново: Дизайнерско студио Булгрес, София, бул Васил Левски 110,  тел. 0886 58 58 48
www.bulgres.com
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Мрамор в банята
Мраморът създава усещане за лукс и разкош. Той е стилен, устойчив и е добро 
решение за облицоване на баня.  Различните цветове и тонове на материала 
позволяват създаването на характерни и индивидуални проекти. Подходящ е 
както за съвременни, така и за класически интериори. Новите гранитогресни 
плочи в големи размери създават усещане за изисканост и аристократичност.
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www.totaltherm.com

GEO VERTICAL
Радиатор със зърнеста повърхност от 

естествен камък Топла скала, с цялостно 
зърнесто покритие от естествен камък Geo се 
затопля отвътре чрез системата за централ-

но отопление или чрез електрически елемент, 
като излъчва достатъчно количество топлина. 

Предлага се в гама от осем цвята на камъка, 
които идеално се съчетават с всички естест-

вени материали. 

IGUANA VISIO
Радиатор и огледало в едно!
Iguana e радиатор с привлекателен дизайн и компактен и 
изтънчен външен вид. Погледнат отгоре прилича на детска 
рисунка, изобразяваща греещо слънце. Моделът работи без 
колектори и технически елементи. 

HEATWAVE
Дизайнерът Йорис Лаарман в сътрудничество с Jaga 
са създали елегантна отоплителна система, стояща 
като дантела на стената. Heatwave е модулен радиа-
тор, работещ с топла вода (както с локално така и с 
централно отопление), състоящ се от 1 до 6 топлинни 
елемента.
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Kак да проектираме идеалната баня 

Някога банята беше място, което задо-
воляваше основни потребности, но мо-
дерната баня бързо разширява предназ-
начението си. Архитекти и интериорни 
дизайнери я превръщат в пространство 
за почивка и релаксация. След като вече 
прекарваме повече време в банята, се 
поражда необходимостта от цялостни 
интериорни решения за тази част от 
дома. Независимо дали търсите изящни 
и изискани решения, или предпочитате 
уютна рустик баня, широката гама про-
дукти на GROHE превръща откриването 
на точните продукти за цялостна хармо-
нична визия в истинско удоволствие. В 
крайна сметка по-малко време, прекара-
но в търсене на подходящите продукти, 
означава повече време, през което да се 
радвате на крайния резултат. 
Цветовете играят важна роля при 
правилното съчетаване на компонен-
тите в банята. И въпреки че можете да 
разчитате на кърпи, сапуни и други аксе-
соари за внасяне на свежест, серията на 
GROHE Freedom of Choice ви дава истин-
ска свобода, що се отнася до цветовете 
на смесителите и душовете. Линията 
Essence например, предлага голямо 
разнообразие от цветове и покрития. 
Можете да откриете цялостно оборуд-
ване за баня, от душ-пити до бутони, във 
впечатляващи нюанси. По този начин 
обзавеждането на банята се превръща в 
начин да изразите индивидуалността си. 
С Freedom of Choice можете да изберете 
идеалното решение за вас.
И все пак определянето на концепция за 
интериора на банята не се отнася само 
до цветовете: трябва да се вземат 
под внимание и формите, и дизайнът. С 
GROHE Perfect Match можете да сте си-
гурни, че всички артикули си подхождат 
и създават пълна хармония между силует 

Красотата е в
детайлите



и функционалност. Всеки смесител има 
съответстваща серия керамика по отно-
шение както на стил, така и на изпълне-
ние. Отделните компоненти се съче-
тават идеално и изглеждат перфектно 
заедно. Благодарение на внимателно 
проектиране и прецизна изработка, сме-
сителите и умивалниците се допълват, за 
да осигурят ненадминато представяне. 
Освен на красива цялостна визия, ще се 
радвате на комфорт и изключително 
високо качество.

grohe.bg

https://www.grohe.com/
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Дизайнерите от Valentino успяват да възпроизведат 
в детайли най-ценните мрамори на света в новата 
колекция Elegance от Ceramiche Piemme.

Стил и елегантност се комбинират в 
новата серия Epoque, пресъздавайки уни-
калния чар на мрамора в абсолютно нов и 
съвременен облик. От Ariana Ceramica.

Свободностояща вана Yuma Line - Blu Bleu, Италия. 
Нова визия и покритие, перфектно интегрирани с акрил-
ния ръб, открояваща се с особен вълнообразен ефект.

Колекция CREA от италианската фабрика Ariana 
Ceramica съчетава привлекателността на индус-
триалната мазилка и бетона с усъвършенствани 
пастелни тонове, привлекателни повърхности и 
неочаквани триизмерни ефекти.

http://www.bulgres.com/
http://www.bulgres.com/
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Марката ARTE безспорно се нарежда сред големите 
европейски имена в бранша, когато става въпрос за 
качество и съвременен дизайн. 
Продуктите на фабриката изразяват желанието 
на потребителите както за индивидуалност в 
обзавеждането, така и за по-традиционни и уютни 

решения. Многообразието в колекциите ще ви 
помогне да създадете уникална  баня със собствен 
стил. Фабриката предлага голямо разнообразие от 
текстури, елегантни фризове с метал и стъкло, 
красиви мозайки с различна форма – всичко това съо-
бразено с най-високите европейски стандарти. 

https://baniastil.com/
https://baniastil.com/
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Водоустойчиви 
мебели за баня с три 

години гаранция

https://vicard.bg/
https://vicard.bg/
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Ваните с хидромасаж са ценно предимство 
на домашното СПА, защото имат множе-
ство благотворни ефекти върху здравето 
и кожата. Хидромасажните вани от Vicard 
предлагат хидротерапия и хромотерапия 
- съчетани  в едно, те имат силно релакси-
ращо въздействие. Топлата, въртяща се 
вода, намалява напрежението и позволява да 
почивате и спите по-добре, а хидромасажът 
спомага да се възстановят гъвкавостта и 
еластичността  на мускулите. Редовното 

използване на хидромасаж води до намаляване 
на теглото и целулита. Докато си почивате 
във ваната, различните цветове съдейст-
ват за подобряване на здравословното ви 
състояние. Ароматите също стимулират по 
различен начин тялото и нервната система. 
Някои от тях имат антисептично действие, 
други помагат за преодоляване на стресови 
състояния. Нежната музика е с  успокояващо 
и възстановяващо влияние върху организма и 
благоприятства за пълната му релаксация.

VIC
AR

D

https://vicard.bg/
https://vicard.bg/
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STRADA II 
e колекция със стилни и съ-

временни линии. Елегантните 
умивалници, тоалетни и бидета 
от линията задават нови стан-
дарти за дизайн, хигиена, лесни 

монтаж и поддръжка. Гамата 
включва: мивки, мивки за мебел, 

монтаж върху или под плот; 
мивки за полувграждане.  

Душовата гама Idealrain Luxe 
предлага изключително тънки 
душ-глави и системи с минима-
листичен дизайн, който подчер-
тава жизнената сила на водата. 
Ръчният душ Idealrain Evjoet е с 
технологията Drop Jet на EVO JET 
и създава големи и меки капчици 
вода, които „отмиват” стреса.

Модулните мебели ADAPTO 
by Ideal Standard дават възмож-
ност за комбинации, с които 
да преобразите вашата баня 
в различни стилове и цветове. 
Модулните системи са подходящи 
както за класически, така и за 
по-творчески раздвижени и ори-
гинални композиции. Мебелите се 
предлагат в тъмнокафяво дърво, 
светлокафяво дърво и сив камък.

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
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Varese 30x60 см
Дизайнът на основните плочки на колекция Варезе 
(30х60 см) е вдъхновен от полирания бетон и се 
допълва от два декора – с нежни листа и артистичен 
пачуърк, подходящи както за модерeн, така и за 
ретро интериор.

Lina 25x50 см
Плочките с текстилен ефект без 

съмнение са едни от най-модерните 
и най-впечатляващите керамични 

облицовки. Със серия Lina (25х50 см) 
стените могат да бъдат „облечени“ с 
керамика, която наподобява истински 

текстил, с изключителен декорати-
вен ефект. Колекцията се предлага в 
богата  бежова тоналност, която е 
идеална комбинация както за малки, 

така и за големи помещения. 

Palazzo 30x60 см
Колекцията е в неутрален сив цвят и наподобява 
повърхността на полиран камък. Декорът на серия 
Палацо е релефен. Плочките с дизайн шеврон са 
изключително актуални, а геометричните форми 
придават модерен и изискан вид на интериора.

Maiolica 30x60 см
Серията е вдъхновена от 
художествената керамика, 
която носи името Майоли-
ка. Колекцията се предлага 
като фаянсови плочки в 
размер 30х60 см в две гами 
-  бежово и сиво. Декорите 
придават баланс и са лесен 
начин да създадете стилно 
помещение. Приятната 
структура на плочката 
добавя мекота и уют във 
всяко помещение.

https://www.kai.bg/
https://www.kai.bg/
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Най-икономичния начин да осве-
жите банята от гледна точка на 
време и средства, е вариантът 
с боя за плочки - Atriaplastic Р 
(Атриапластик П). Това e двукомпо-
нентна епоксидна боя, която може 
да се нанася върху предварително 
грундирани плочки (фаянс, теракот, 
гранитогрес). Издържа на миене 
и дезинфекциране с професионал-
ни и домакински препарати. Не 
позволява развитие на мухъл и 
плесени. Може да се нанася както 
върху вертикални, така и върху 
хоризонтални повърхности (стени 
и под). Идеален продукт за ремонт 
и освежаване на бани и кухни с дока-
зана издръжливост в продължение 
на десетки години. Широката гама 
от над 200 цвята дава възможност 
да реализирате всякакви декора-
тивни ефекти.  Предлага се и във 
водоразредим вариант, без мирис 
– Atriaplastic PW. Грундът и боята 
може да нанесе всеки, вкл. сръчен 
домашен майстор.

Atriafloor In/Out (Атриафлор 
Ин/Аут) е система, с която 
можете да декорирате вся-
ка вътрешна или външна по-
върхост от вашия дом. Иде-
ално решение за бани, заради 
високата си устойчивост 
на вода, антимухълното 
действие и нехлъзгащата 
си повърхност. „Атриафлор 
Ин/Аут” може да бъде по-
лаган навън (около басейна, 
на барбекюто, по алеите, 
на терасата), защото не 
се влияе от климатичните 
промени и е изключително 
устойчив на механично 
натоварване – не само 
ходене, но и преминаване 
на коли. В същото време 
запазва приятното усещане 
за домашна атмосфера, без 
да придава индустриален 
вид на повърхностите. 

Atriafloor Revolution (Атриафлор 
Революшън).  За първи път 
професионалните саморазливни 
смоли навлизат в света на „на-
прави си сам”, като позволяват 
на всички да създават и ремон-
тират лесно и бързо. „Атри-
афлор революшън” е идеална 
както за хоризонтални, така и 
за вертикални повърхности и 
е изключително подходяща за 
декорация на бани и помещения, 
в които има висока влажност 
или течаща вода. Може да се 
нанася върху всякакви предва-
рително грундирани повърхно-
сти. Покритието е екологично 
чисто и може да се използва 
във всички случаи, когато 
аналогични продукти с разре-
дител са забранени или могат 
да представляват опасност за 
хората и околната среда.

http://atribg.com/
http://atribg.com/
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Системата AquaBlade® използва 
иновативна технология Microslot 
(Микро каналчета), която цели да 
се създаде каскадна водна стена в 
горната част на тоалетната чиния 
и две мощни струи за подобрява-
не на почистващото действие. 
Патентованата технология 
осигурява най-доброто предлагано 
някога измиване, дори и с малки 
количества вода. 

Connect Air - вана
Зоната на ваната е ключово място 

в банята. Бихте могли да набле-
гнете на нея и да я превърнете в 
забележителен дизайнерски кът, 

като изберете ваната от колекци-
ята Connect Air.

www.idealstandard.bg

Гамата EDGE включва най-новите технологии, 
които гарантират водна ефективност и иконо-
мии на разходите във времето – важен фактор 
за всеки клиент. Компактният аератор 5L/min 
спестява вода, без да прави компромиси с комфор-
та за потребителя. А с технологията BlueStart® в 
някои от моделите се спестява и енергия.

https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
https://www.idealstandard.bg/bg/nachalo.html
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Исторически романтичната градина се е  нало-
жила  като един от най-предпочитаните типове 
градини. Дори в  повечето от известните истори-
чески геометрични градини има кътчета, които 
са оформени пейзажно и предлагат различно пре-
живяване. Очарованието на романтичната гради-
на е свързано с предназначението  й:   да ни накара 
да забравим за логиката, тревогите и монотон-
ността на ежедневието. Добре проектираната  
романтична градина е зареждащо бягство от ра-
ционалността и проблемите на външния свят – тя 
е оазис, където се събужда фантазията ни. 
КОМПОЗИЦИЯ 
Макар и да не е задължително, романтичната 
градина най-често е оформена пейзажно: с  меки, 

плавни, извити форми, наподобяваща късче от 
естествената природа, в която растенията цъф-
тят изобилно и неконтролирано.  
За да е успешна, тя трябва да отговаря на опре-
делени условия. Много е важно това да е място, 
което е изолирано от външния свят и в което няма 
нищо, което да напомня за нормалния работен ден. 
За да се създаде такова  усещане за мистерия и 
закътаност, романтичните зони трябва да са 
защитени от чуждите погледи с гъста растител-
ност или пък със стени. Настилките в тях също по 
никакъв начин не бива да напомнят за настилките 
по улиците. Ако романтичната градина е в града, 
периферията й трябва да скрива заобикалящите 
сгради. Ако е в провинцията, е добре да се пред-

Романтичната градина 
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видят  изгледи към красиви пейзажи, към църкви, 
реки, кули, гори.
Друго важно условие за успешното интимно прос-
транство е, намирайки се в нея, на посетителя да 
е невъзможно да види всичките й части от едно-
единствено място. В “чистите”, открити прос-
транства всичко е ясно, в тях няма мистерия и 
изненади. Дори в най-малките градини трябва да 
има тайни скрити ъгълчета. Чувството на закъ-
таност може да се постигне, като цялото прос-
транство се раздели на отделни “стаички” или 
като обмислено се разположат растения, расти-
телни паравани, стени, скулптури. Дори мястото 
да е съвсем малко, ако в дъното му направим ажур-
на стена, ограда или пък решетка, за посетителя 

на градината ще е невъзможно да отгатне колко 
голяма част от нея е скрита. В така оформената 
градина може да се създаде илюзия за по-голямо 
пространство.
РАСТЕНИЯ
Някои асоциират романтичната градина с гора, 
създаваща усещане за дълбочина и спокойствие. 
Романтиката е в големите широколистни, покри-
ти с бръшлян дървета или пък в обраслите стъ-
пала и стени. За други това е  разхождането под 
перголи, покрити с ароматни рози, или сред  коро-
зиращи метални обелиски с увивни растения. Друг 
начин за проектиране на  романтичната градина е 
тя да се предвиди като серия от пространства с 
богато облистена сенчеста периферия и светли 
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централни полянки. Пространствата е добре да  
са свързани едно с друго чрез виещи се пътечки,  
които постоянно изчезват зад растителни пре-
гради. Това, което е обединяващо за всички роман-
тични представи, е, че растителността в роман-
тичната градина трябва да е пищна – символ на 
изобилието на природата.  Изборът на растения  
е неограничен. Дървета, храсти, увивни растения,  
лози и цветя заобикалят пейки, декоративни  еле-
менти, фонтани, статуи. Романтичната градина 
не бива да изглежда перфектно подрязана и подре-
дена, трябва да се даде възможност на природа-
та да се изяви.  Сред любимите за романтичната 
градина растения са розите и увивно-катерливи-
те – те оформят периферията й, разполагат се 
покрай огради, около перголи, статуи и фонтани. 
Също така класически избор са рододендроните, 
хортензиите, калиите, както и растенията с го-
леми листа, които създават екзотично и пищно 
настроение, и тези, които цъфтят с  ярки или мно-
гобройни цветове. 
СТЕНИ И ПОРТИ
Оградите,   които заобикалят и сепарират роман-
тичната градина, могат да бъдат буквално всяка-
къв вид: тухлени, каменни или покрити с мазилка 
стени, дървени огради или ажурни треяжи, едрора-
змерни дървета или пък храсти в естествената 
им форма, вертикални декоративни водни площи, 
образуващи  водна завеса. Ако изберем да оградим 
градината си с дървета или високи храсти, това 
ще допринася за нейния естествен вид, също така  
ще е сравнително ниска инвестиция. Недостатъ-
кът е, че изискват време, за да пораснат и редовно 
подрязване и поддръжка след това. Друг недос-
татък е, че широколистните храсти са ефектни 
прегради главно през активния сезон, а през зима-
та стеблата им се обезлистват. Растителните 
стени от декоративни орнаментални треви са 
въздушни, леки и елегантни и са подходящи за про-
летта. Някои от растенията с тропически и суб-
тропически произход стават с огромни размери 
за един сезон и са много подходящи, когато искаме 
да постигнем бърз ефект.  Входът  към градината  
е  много важен, тъй като оттам се създава  на-
строението за последващото преживяване.  Мно-
го подходящи са вратите от ковано желязо, със 
закръглени и готически форми. Портите, арките 
и перголите засилват  усещането за напрежение, 
мистерия и изненада в градината. 

ДЕТАЙЛИ 
За да звучи градината наистина романтично, 
много са важни елементите и детайлите в нея. 
Треяжите с увивни рози, ромолящата вода, верти-
калните стени и огради с увивна растителност, 
водните площи с лилии и гъста растителност по 
периферията са безценни.  Сенчестите влажни 
папратови алеи,  растителните сводове,  които 
образуват естествени тунели, и тесните пътеки 
подчертават романтичното звучене на алеите.  
Пейките, местата за сядане и богато облисте-
ните перголи и беседки е добре да се разположат 
така, че да подканят посетителя да изследва гра-
дината. Старинните фонтани и  полускритите 
вази или статуи на пиедестали могат  да добавят 
интрига в някой сенчест ъгъл. Уютни малки места 
с метални или каменни пейки, метални мебели, вра-
ти и елементи, части от  градината, съчетаващи 
стара зидария или антична статуя и пищна расти-
телност:  всички те напомнят едно идеализирано 
минало. 
ПОДДЪРЖАНЕ
Въпреки че целта на романтичната градина е да 
изглежда естествена и  невинна, поддържане е не-
обходимо, но ефектът от него трябва да е незабе-
лежим. Ако тя се остави  да расте без какъвто и да 
е контрол,  по-скоро става хаотична, отколкото 
приятно отпускаща и "лееща се свободно“. Храсти-
те трябва редовно да се подрязват с цел оформяне 
на силуета, прецъфтелите цветове на многого-
дишните и сезонните цветя трябва редовно да се 
почистват. Плитко разрохкване на почвата около 
растенията с цел премахване на плевели и създава-
не на по-пропусклива повърхност за проникване на 
водата от напояването е необходимо да се прави 
на всеки 3-4 седмици. Препоръчва се подхранване-
то на тревата и останалите растения в градина-
та да се прави с амониева селитра и комбиниран 
NPK тор веднъж месечно, като двата тора се ре-
дуват. Много е важно след торенето градината 
да се полее обилно, защото иначе има опасност от 
изгаряне на растенията и тревата особено при 
торене с амониева селитра.
Ако има морава тип „английска“, тя трябва да се 
коси на всеки 7-10 дни, а ако поляната е тип "маври-
танска“( смес от местни треви и цветя), тя може 
да се подреже няколко пъти в сезона в зависимост 
дали цветята в нея са пролетно или лятно цъфтя-
щи,  или да се коси само веднъж късно наесен.  



Дървени хоризонтални – произведени 
от трайни естествени материали като 
висококачествено американско дърво и 
бамбук, те създават неповторимо усещане 
за екоуют. Привържениците на модерната 
визия могат да заложат на функционалния 
модел текстилни роло щори „Зебра” , 
позволяващ с един механизъм да се постига 
ефект „Ден и нощ“. Двуслойната материя с 
редуващи се прозрачни и непрозрачни ивици 
е перфектна за регулиране на степента на 
светлината и уединението. Интелигентно 
решение за хората, изискващи максимален 

комфорт, са „умните“ моторизирани щори 
с дистанционно управление, управление чрез 
Smartphone, управление  с радиобутон и чрез 
система за управление на сградата (BMS). 
Фирмата може да предложи всички видове 
щори – дървени, вертикални, роло, японска 
стена, римски щори и корнизите за пердета 
освен с ръчно управление и в моторизиран ва-
риант, който напълно отговаря на потребно-
стите на модерния дом или работно място.
Щорите с текстил „Скрийн” са предпо-
читано  елегантно решение както за дома, 
така и за офиса, тъй като защитават от 

Фирмата произвежда над 230 модела щори - с класически или иновативен 
дизайн, с богата гама на цветове и качествени материи, в индивидуални 
и нестандартни форми, функционални и безопасни за деца, с актуалната в 

момента моторизация и управление със  смартфон и гласови команди.

AРЕКСИМ ГАРДЕН ЕООД - 
производител на луксозни щори

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ ВИДОВЕ ЩОРИ:

https://www.areximgarden.bg/


вредните UV лъчи, но в същото време запаз-
ват видимостта навън. Текстилът „Скрийн” 
осигурява пропускливост на слънчевата 
светлина 1%, 3%, 5% или 10%. Щорите „Скрийн” 
се произвеждат във вариант вертикални и 
роло щори, римски щори и японска стена.  За 
по-специализирани нужди фирмата предлага 
и щори с акустични и с антибактериални 
текстили, както и фотощори с принт по 
избор на клиента. Безспорна иновация са 
енергоспестяващите роло щори със спе-
циални метализирани филми, блокиращи 88% 

от общата соларна енергия. Техните основни 
преимущества са ефективна защита от слън-
чевата топлина, оптимално предпазване от 
отблясъците и  осигуряване на UV защита, 
без да се възпрепятства естествената 
дневна светлина в помещението.

Осен това „Арексим Гарден” предлага и 
интериорни и екстериорни мебели и аксесо-
ари, спомагайки за оформяне на цялостната 
визия на домове, офиси, хотели, ресторанти, 
обществени заведения.

www.areximgarden.bg

магазин София
ул. Цар Самуил 83
тел: 02 / 981 81 88
sofia@areximgarden.bg

магазин Пловдив
бул. Шести септември 190
тел: 032/ 623 312
plovdiv@areximgarden.bg

магазин Варна
ул. Цар Освободител 3
тел: 052 / 640 013
varna@areximgarden.bg

магазин Смолян
бул. България 11
тел: 0301 / 8 13 87
smolian@areximgarden.bg

https://www.areximgarden.bg/


Освежена китара Освежен манекен 

Освежена маса от масив в стил Гоговизъм ефект кракле и  златен металик

Гардероб от състарена иглолистна дървесина финиш на водна основа Шкаф за баня от мдф ефект кракле финиш акрилен гланц

Плот за Бар от мдф всичко е боя финиш полиран полиестер

Маса от мдф полиран акрил Освежена 20 годишна кухня от иглолистна 
дървесина финиш акрилен гланц без полиране

Шкаф за баня от масивна иглолистна дървесина 
състарен финиш на водна основа

Маса от желязо мед ефект кракле стил 
гоговизъмфиниш акрилен гланц



GOGATA-BG

http://gogata-bg.com/


www.kai.bg

селекция
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Atlanta Благодарение на издръжливостта на студ и надрасквания гранитогресът е добър избор 
за настилки на открито. Модерният цвят и дизайн, комбиниращ дърво и камък, правят серия 
Atlanta (50x100R) желан продукт, с който всяко място се превръща в изискано пространство.

Piraeus Серия „Пирея” съчетава 
трайността, от която се нуждаете, 
със стила, който желаете. Външни-

ят вид на дървесните гранитогресни 
плочки придава на дома усещането 
за луксозен комфорт, който никога 

не губи своя чар. Серията се предлага 
в бежаво и кафяво в размер 30x60 см 

и разнообразни лица на дизайна за 
по-автентичен вид на дърво.

Castra Серия „Кастра” (15,5х60,5см) е вдъхно-
вена от камъните в бежовата и сива гама. 

Използвана най-често за облицовка на външни 
и вътрешни стени, дизайнът на серията се 
вписва идеално в различните архитектурни 

стилове. Предлага се в еднакви по размер, но 
различни като дизайн плочки, които когато 

бъдат съчетани, те успешно наподобяват ес-
тествен камък и придават модерно излъчване 

на пространството.

https://www.kai.bg/
https://www.kai.bg/
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Шезлонг АЛФА с подлакътници и 4-позиционна облегалка 
и сенник, тръбна конструкция от полипропилен с UV 
добавки, малки колелца и синтетичен текстил, който 
може да се сменя.

Шезлонг АТЛАНТИКО с 4-позиционна 
облегалка, конструкция от полипропилен с 
фибростъкло и UV добавки, дишащ синте-
тичен сменяем текстил.

Модулен комплект КОМОДО с конструкция от полипропилен с фибростъкло и UV 
добавки, възможност за различно конфигуриране на седящите места.

Комплект пейка НЕТ и столове НЕТ  
РЕЛАКС от полипропилен с фибростъкло 
и добавки за устойчивост на UV лъчи.

https://www.areximgarden.bg/
https://www.areximgarden.bg/


www.bulgres.com

селекция
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Италианската фабрика от висок клас Flaviker PI.SA http://pi.sa/  предлага разнообразие от плочи с дебелина 2 санти-
метра, които са незаменимо решение за полагане на открито като настилка за градини, покрай басейни, гаражи, 
веранди, а също и за търговски площи.  Гранитогресът с такава дебелина е с висока устойчивост на натоварване, 
притежава несравними технически характеристики и практически е устойчив на всякакви тежки атмосферни и 
климатични условия.  

Серия NO_W от италианската фабрика 
Flaviker PI.SA.

Колекция River от Flaviker PI.SA, Италия.

Колекция 
гранитогрес Cozy 

от Flaviker PI.SA, 
Италия.

http://www.bulgres.com/
http://www.bulgres.com/
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Огнени водни ефекти - газови факли за 
басейни, открити газови огнища, камини 
за релакс в СПА центрове.

Пясъчни басейни Biodesign (Италия).
Всеки басейн е индивидуално проектиран за клиента. Съчетава плажове с 
брегова линия за релакс и слънчеви бани, място за безопасна детска игра, 
зони с подводни седалки и лежанки, участъци с хидромасаж и аероте-
рапевтичен масаж, гейзери, фонтани, водопади, насрещно течение, 
светлинни ефекти и класически плувни зони.

Барбекю Sunday (Италия) на 
газ, дърва и дървени въглища. 
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E X P E R T
Подарете си комфорт 

решения за автоматизиране на Вашите щори и сенници
добавете TaHoma®PRO или CONNEXOON®,

изтеглете мобилното приложение и управлявайте
Вашите щори и сенници от всяка точка на света!

E X P E R T

PARANoBG.121457Q/U

Фабрика
гр. Тетевен ул. Бели Вит 70

тел: 0678 / 550 05, 555 01
089 985 15 11

info@kamax.bg
www.facebook.com/kamax

национален телефон
0700 10 121

Камакс
е вашият надежден партньор

От единичния прозорец, през апартамента и офиса,
с впечатляваща гама от 104 продукта в 1 180 цвята.

 Ние предлагаме атрактивни решения
за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.

TaHoma® PRO
smart home

в нашия сайт може да намерите адреси на магазини за щори и сенници в цялата страна

Магазин 1
бул. Хр. Ботев 41
тел: 02 953 25 90
089 673 32 70

Магазин 2
бул. Хр. Ботев 153
тел: 02 931 1000
089 667 90 81

Магазин 3
бул.Шипченски проход 17
тел: 02 971 10 16
089 789 81 31

Магазин 5
бул. Сливница 84
тел: 02 821 88 00
089 669 20 69

Магазин 6
бул. Ломско шосе 4-6
тел: 02 936 50 53
089 669 20 68

Магазин 7
кв.Младост 3 бл.304
тел: 02 974 34 24
089 911 99 28

-20%CONNEXOON®Box
от 01.05 до 31.05.2019

0* лвSituo 1 iO Pure
от 01.05 до 31.05.2019

*подарък дистанционно управление
към всеки Somfy iO мотор

ин 3
ипченски проход 177

-20%TaHoma® PRO
от 01.05 до 31.05.2019
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https://www.kamax.bg/
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ACCURACY THAT GOES
BEYOND DESIGN
GROHE Plus

grohe.bg

https://www.grohe.com/

