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Обект: 
АпАРТАМЕНТ В СОФИЯ
ИнтерИОр: 
ИНТЕРИОРНО  СТУДИО „КАЕЛА“
ИнтерИОрен дИзайнер: 
МИХАЕЛА СТАЙКОВА

апартаментът се намИра в сграда на 20 гОдИнИ. ОбИтателИте му са семейна 
двОйка с пОрасналИ И жИвеещИ ОтделнО деца, чИетО желанИе е да жИвеят в 
удОбствО, спОкОйствИе И стИлна среда. плОщта на апартамента е 122 кв.м, 
разпределенИ пО традИцИОннИя начИн - дневна с трапезарИя, кухня, антре, WC, 
трИ спалнИ, баня с тОалетна, кОрИдОр И два балкОна. тОва прОстранствО От 
безлИчен апартамент е превърнатО в уютен съвременен дОм.

пОдИзпълнИтелИ:

МИХАЕЛА СТАЙКОВА

GSPublisherVersion 0.0.100.100

A R C H I T E C T U R E  &  I N T E R I O R  D E S I G N

www. domidesign.bg

www.stonecenter.bg

www.essenzialedesign.com

www.glassbox.bg

www.belcaro.bg

www.illuminarte.eu



ДОМАШЕН ИНТЕРИОР МИХАЕЛА СТАЙКОВА

80 AMC ALMANAC 2021

Основните предизвикателства 
за осъществяване на идеята 

за преустройството на дома в 
духа на съвременните тенденции 
в жилищния интериор  бяха в някол-
ко посоки: ограничени възможности 
за промяна в разпределението, по-
ради разположението на констру-
ктивните елементи; недостатъч-
но място за съхранение; тесни и 
ниски пространства. решенията, 
които избрахме за постигане на но-
вата визия на апартамента, бяха 
иновативни, съобразени с изисква-
нията за създаване на съвременен 
дом, предлагащ  удобства, уют и 
комфорт на обитаване.  затваря-
нето на директния подход от ан-
трето към кухнята и отварянето 
й към дневната даде възможност 
за  обособяване на вграден гарде-
роб за съхранение на връхни дрехи и 
обувки в антрето. 

>>
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>>
потърсихме нови функции за някои 

от помещенията - превръщане 
на третата спалня в дрешник и 
на втория балкон в склад. в дреш-
ника има падащо легло, част от 
цяла огледална стена. за по-голямо 
удобство бе обособено мокро поме-
щение в зоната на спалните. чрез 
използването на тъмни цветове, 
ламперии и огледала се създаде илю-
зия за повече пространство.
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за банята и тоалетната за гос-
ти са използвани плъзгащи вра-

ти, влизащи в стената с цел пес-
тене на пространство. зона „нощ“ 
е отделена от антрето посред-
ством „тапетна“ врата, която се 
слива със стената. помещенията 
са покрити с лесна за поддръжка, 
миеща се декоративна мазилка.

в дневната е обособен кът за чете-
не и домашен офис в духа на съвре-
менните тенденции.

Използваните материали са мдФ 
фурнир-тъмен орех, мдФ боя, лами-
ниран мдФ, естествен трислоен 
паркет-шеврон, гранитогрес, тех-
нически камък. 

цялостната концепция за преус-
тройството на апартамента 
осигурява непреходност на дизай-
на и създаване на усещане за класа 
и уют.

>>
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ProjeCt:
APARTMENT IN SOFIA
InterIor: KAELA STUDIO
MIHAELA STAYKOVA 

the apartment is located in a building 
of 20 years. Its inhabitants are a mar-

ried couple with grown-up and living 
separately children, whose desire is to 
live in comfort, tranquility and stylish en-
vironment. the area of   the apartment 
is 122 sq.m, distributed in the traditional 
way - living room with dining area, kitch-
en, hallway, WC, three bedrooms, bath-
room with toilet, corridor and two bal-
conies. this space from an impersonal 
apartment has been turned into a cozy 
modern home.

>>

FEELING OF CLASS 
AND COMFORT


