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СЕ ПО ЯВЯТ АР ХИ ТЕК ТИ ТЕ И
СТРО И ТЕ ЛИ ТЕ, Е БИ ЛО ЕД -
НО ЩАСТ ЛИ ВО ВРЕ МЕ!”СЕ НЕ КА

“ВСЯ КА НО ВА СИ ТУА -
ЦИЯ ИЗИС КВА НО ВА
АР ХИ ТЕК ТУ РА.”ЖАН НУ ВЕЛ

“ИДЕЯ ТА Е СПА СЕ НИЕ
ОТ ВЪОБ РА ЖЕ НИЕ ТО.”ФРАНК ЛОЙД РАЙТ

“КО ГА ТО ЕД НА СГРА -
ДА СЕ ПРЕ ВЪР НЕ В АР -
ХИ ТЕК ТУ РА, ТО ВА Е
ИЗ КУ СТВО!” АР НЕ ЯКО БСЕН

“КЪ ЩА ТА Е МА ШИ НА, 
В КОЯ ТО ДА ЖИ ВЕ ЕШ...”ЛЕ КОР БЮ ЗИЕ

“НЕ Е ЛЕС НО ДА СЪ -
ЗДА ДЕШ НЕ ЩО ХУ БА ВО,
НО Е ИЗ КЛЮ ЧИ ТЕЛ НО
ТРУД НО ДА СЪ ЗДА ДЕШ
НЕ ЩО ЛО ШО.” ЧАРЛЗ ИМС





НЮ-ЙОРК: 
LI VING: THE ITA LI AN HOUSE IN SOHO.
27 ОК ТОМ ВРИ - 17 ДЕК ЕМ ВРИ
172 Mer cer Stre et, New York, NY, USA
www.li vin glom bar dy.it
Pro mos и Re gione Lom bar dia по каз ват над 150 мо де ли ме бе -
ли и ак се со а ри за до ма на ита лиан ски ком па нии от Лом бар -
дия, сред ко и то Ar te mi de, Biz za ri, En ri co Pel liz zo ni, Bo de ma,
Lu ce plan и др.

ЛОН ДОН:
THE SLE EP EVENT, 4 - 6 НО ЕМ ВРИ 
из ло же ние & кон фе рен ция: Bu si ness Des ign Cen tre, Lon don, UK
на гра ди (Euro pe an Ho tel Des ign Awards): 
So fi tel Lon don He athrow, Ter mi nal Fi ve
www.thes le e pe vent.com
Един стве но то ев ро пей ско съ би тие, 
по све те но на ди зай нa, ар хи тек ту ра та 
и ме нид жмън та на но ви хо те ли.

ЛАН ГЕН ТАЛ:
DES IG NERS' SA TUR DAY 2008, 8 - 9 НО ЕМ ВРИ 
Des ign Cen ter, Muhleweg, 
Lan genthal, SWIT ZER LAND
www.des ig ners sa tur day.ch
12-то по ред би ена ле, на ко ето ще бъ дат 
по ка за ни 58 ди зай нер ски про ек та от цял свят.

ТО КИО:
JA PAN HO ME SHOW (JHBS 2008), 12 - 14 НО ЕМ ВРИ
Tokyo Big Sight, East Hall, Tokyo, JA PAN
www.jma.or.jp
Най-го лям ото го диш но из ло же ние 
за стро и тел ни ма те ри а ли в Япо ния съ би ра над 550 из ло жи те -
ли и над 90 000 по се ти те ли: стро и тел ни пред прие ма чи, ар хи -
тек ти, ди зай не ри, про да ва чи и про из во ди те ли.

ТО РИ НО:
DES IGN ABI LI TY, 14 - 16 НО ЕМ ВРИ
Pi nin ro om, Pi nin fa ri na plant, 
Cam bi a no, Tu rin, ITA LY
www.pi nin fa rina ex tra.com
В све тов на та сто ли ца на ди зай на за 2008 г., 
Pi nin fa ri na ор га ни зи ра Des ign Abi li ty - 
из ло же ние за ино ва тив ни и до стъп ни 
за всич ки ди зай нер ски ре ше ния.

БРЮК СЕЛ:
CO CO ON 08: SMART LI VING DES IGN BRUS SELS
15 - 23 НО ЕМ ВРИ
Brus sels Ex po Cen tre, Pla ce de Bel gique, 
B-1020 Bru xel les, BEL GI UM
www.dewit te.be/co co on
Из ло же ние, на ко ето раз но об раз ни ин те риор ни сти ло ве си
да ват сре ща в име то 
на удоб ния ди зайн за до ма.

СЕН ЕТИ ЕН:
IN TER NA TIO NAL DES IGN BI EN NI AL: CI TY ECO LAB
15 - 30 НО ЕМ ВРИ
Saint-Et ien ne, FRAN CE
www.bi en na les aint-et ien ne.ci te du des ign.com
6-то меж ду на род но би ена ле, по све те но 
на еко ло гич ния ди зайн.

КОН КУРСИ:
JUMP THE GAP 2008 г. - 2009 г.
www.jumpthe gap.net; www.ro ca-bul ga ria.bg
Ro ca ор га ни зи ра меж ду на ро ден кон курс 
за ди зайн на ба ни, отво рен за уча стие 
и на мла ди бъл гар ски ди зай не ри. Кан ди да ту ри се прие мат
он лайн до 31 дек ем ври 2008 г.

IF CON CEPT AWARD 2009 
www.ifdes ign.de
iF In ter na tio nal Fo rum Des ign, Ха но вер, ор га ни зи ра кон курс
за про ек ти на сту ден ти и ди пло ман ти от сфе ра та на ди зай на,
ар хи тек ту ра та, мар ке тин га и ин же нер ство то. Кан ди да ту ри
се прие мат он лайн до 5 януа ри 2009 г.
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22 ноември 2008

PREMIERE

Вер ни на се бе си, Me ri ta lia съ бра -
ха ед ни от най-име ни ти те ди зай -
не ри в своя та ко лек ция за 2008.
То биа Скар па (To bia Scar pa), Кар -
ло Кон тин (Car lo Con tin), Га ета но
Пе ше (Ga eta no Pes ce), То шиу ки
Ки та (Toshi y u ki Ki ta), Ма рио Бе ли -
ни (Ma rio Bel li ni), Ви то рио Пра то
(Vit to rio Pra to), Але сан дро Пе дре -
ти (Ales san dro Ped ret ti). То ва са
част от име на та, сло жи ли под пис
под про дук ти те на ком па ния та. 

ME RI TA LIA
С ав то граф от звез ди те в ди зай на
Сним ки: Me ri ta lia

1. Би блио те ка та CROSS е по ди зайн на Кар ло Кон тин. Мо делът е с аси ме трич на Х-об раз на фор -
ма и е из ра бо тен от ма сив ясен. 
2. Ди ва нът LE CLUB е по ди зайн на Але сан дро Пе дре ти от Stu dio Ita lo Ro ta & Part ners. Мо делът
се ха рак те ри зи ра с асимe трич на фор ма и мо же да e ком би ни ран с друг и с пуф от съ ща та се -
рия. 
3. Гае та но Пе ше пред ста ви своя NU BO LA. Спо ред ди зай не ра “де фор ми ра на та и иро нич на фор -
ма на ди ва на при ли ча на облак”.
4. TO RII е по ди зайн на То биа Скар па. Как то го во ри име то на мо де ла (от англ. ез to rii - вход
на япон ски храм), ви зия та на би блио те ка та е вдъ хно ве на от струк ту ра та на тра ди цион ни те
хра мо ве в Япо ния. 
5. TO KI на То шиу ки Ки та. Серия та включ ва кре сло, ле жан ка, ди ван и ма си.
6. VIA LAT TEA е де ло на Ма рио Бе ли ни. Ди ва нът е пре ра бо те на вер сия на поз на тия мо дел на
ди зай не ра Star dust от 2007 г. Се га ди ва нът е обле чен в бя ла или про зрач на ма те рия. 
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Ад ре си на стра ни ца 239
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PREMIERE

Адреси на стр. 239

На 27 но ем ври Mo bex pert ще от праз ну ва
пър вия рож ден ден на шоу ру ма си в Со фия,
на бул. Ца ри ца Йо а на 102. Специално за
събитието ще пристигне известният итали-
ански дизайнер Клау дио Бе ли ни (Clau dio
Bel li ni). Той е един от най-из вест ни те ди зай -
не ри в Ита лия - за върш ва ар хи тек ту ра и ин -
ду стриа лен ди зайн в По ли тех ни че ския уни -
вер си тет в Ми ла но. Днес е про фес ор в уни -
вер си те та в Ге нуа. Опи тът от Las Mo bi li и

про фе си она лиз мът на Бе ли ни му по ма гат да
съ зда де съ вре мен ни ре ше ния за мо дер ния
офис. Кон цеп ция та на но ва та му ко лек ция
Lo gic е, че доб ри те ре ше ния ви на ги са ло ги -
че ски. Пре ди около го ди на румън ска та мар -
ка Mo bex pert от кри един от най-го ле ми те
ме бел ни ма га зи ни у нас. Днес тя е утвърде-
на марка, синоним на високо качество и
достъпни цени не само на румънския, но и
на българския пазар. 

www.mobexpert.bg

Logic

Logic

Logic

Opulence

Matrix

Клаудио Белини, специален гост
на рождения ден на МОБЕКСПЕРТ



ЛУКСОЗНИ ТАПЕТИ, ДАМАСКИ, ПЕРДЕТА, АКСЕСОАРИ
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София, ул. Голо бърдо 17, тел./факс: 02/ 862 41 14

©снимка: MAYA ROMANOFF СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ХОТЕЛИ
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PREMIERE

Ис то рия та за Джеймс Бонд се за връ ща по ки на та с още по-
бля ска ви де ко ри! Об зав еж да не то в клю чо ви те сце ни на Quan -
tum Of So la ce - най-но вият филм от по ре ди ца та за агент 007, e
ос игу ре но от ком па ния та Bo Con cept®. За де кор на сце ни те в
ло би то на хо тел Grand An de an, ко и то са сни ма ни в Па на ма, са
из бра ни ди зай нер ски ме бе ли от ко лек ция та Alpha. Спо ред ре -
жи сьор ска та ви зия бе ли те ко же ни ди ва ни, сто ло ве и въз гла вни -
ци на дат ска та фаб ри ка пред ста вля ват пер фек тен де кор за пре -
съ зда ва не то на бля ска во пар ти в Бо ли вия. В дру ги сце ни, в

при ят на та об ста нов ка в бар, къ де то ге ро и те пият Mar ti ni, мо гат
да се ви дят изис ка ни те бар сто ло ве мо дел Ma ri po sa, та пи ци ра -
ни с бя ла ко жа. Ме бе ли те на Bo Con cept® са пред наз на че ни за
хо ра та, ко и то оби чат ди зай на, ко и то умеят да жи веят стил но и
да се нас лаж да ват на енер ги я та на ви со кия клас ме бе ли.
На 04.11.2008 г. от 19.00 часа в Арена Младост Bo Con cept®

организира за своите VIP клиенти и партньори предпремиерна
прожекция на новия филм на James Bond - Quan tum Of So la ce.

www.bo con cept.com

Ад ре си на стр. 239

JA MES BOND LI FES TY LE
Клю чо ви сце ни с Bo Con cept®

сним ки: Bo Con cept®
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МО ДЕР НА ТРА ДИ ЦИЯ
Но ви ко лек ции от Mo re la to
сним ки: Verrsus

www.mo re la to.it 
Ад ре си на стр. 239

Ита лиан ска та фаб ри ка Mo re la to, чиито изключителен
представител за България е Verrsus, пред ста ви свои те най-но -
ви модели. Тя е из вест на с ви со ко то ка че ство на свои те про -
дук ти от ма сив и с май стор ство то на из ра бот ка та. Се лек ция -
та от ви со ко ка че стве ни ма те ри а ли и ек склу зи вен ди зайн пра -
вят ме бе ли те на ком па ния та из клю чи тел ни. Мо дер на та ли ния
на Mo re la to включ ва ма си, сто ло ве, би блио те ки, бю ра, пи са -
ли ща, огле да ла, ле гла и гар де ро би, ко и то съ че та ват дъл го го -
диш на та тра ди ция с ак ту ал ни те тен ден ции. Сто ло ве те и би -
блио те ка та от се рия Car te sia са по ди зайн на Fran co Po li
(Фран ко По ли). Мо де ли те са из ра бо те ни от ма сив явор. Шка -
фът от се рия Ze ro е де ло на Des ign Cen tro Ri cerche MA AM.
Мо дул на та би блио те ка е от се рия Sty les. Тя е с две ли ца и мо -
же да бъ де из пол зва на в ин те рио ра и ка то раз де ли тел. 
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Еле ган тен ди зайн, ви со ко ка че стве -
ни ма те ри а ли, вни ма тел но под бра -
ни цве то ве... И то зи път ди зай не ри -
те от Ber lo ni оста ват вер ни на на ло -
же ния от ита лиан ска та ком па ния
изис кан стил. Об еди ня ващ еле мент
във ви зия та на кух ни те Ma trix са
пра ви те гео ме трич ни фор ми. Но ва -
та се рия е ре зул тат от съ вме стна та
ра бо та меж ду арх. Лу ча но Гру ни
(Lu ci a no Grug ni) и ди зай нер ско то
сту дио на ком па ния та. С ус пеш но то
съ че та ва не на фрон тал ни по вър хно -
сти от фур нир тип “из чи сте но дър -
во”, тех ни че ски ка мък и алу ми ний
за по ре ден път Ber lo ni  до каз ва, че
кух ня та мо же да бъ де не са мо кра -
си во, но и из клю чи тел но функ цио -
нал но про стран ство. Се рия Ma trix
се пред ла га в естествен фурнир цвят
есте ствен дъб, че ре ша и дъб с цвят
на ка фе, както и в лак мат.

Ад ре си на стра ни ца 239

w
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MA TRIX - УТРЕ ЗА ПОЧ ВА ОТ ДНЕС!
сним ки: Ber lo ni
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Лу ксът на Па риж...... Ари сто кра тиз -
мът на Рим... Блясък ът на Лон дон...
Ди зай нът, ха рак те рен за Ми ла но...
Всич ко то ва е на ме ри ло из раз в но -
ва та ко лек ция на ита лиан ска та ком -
па ния Mo ma Des ign. Се ри и те EMO -
TION, SLI DE и WO OD SY STEM,
ко и то бя ха пред ста ве ни пред ши ро -
ка та пу бли ка за пръв път в рам ки те

на Cer saie 2008, ве че мо гат да бъ дат
на ме ре ни и в Бъл га рия в ма га зи ни -
те на Art Ba nia. И то зи път Mo ma
Des ign оста на вяр на на се бе си и
пред ста ви про дук ти със за ше ме тя ва -
ща, то тал но но ва ви зия. Из ра зе ни
гео ме трич ни фор ми, ви со ко ка че -
стве ни ма те ри а ли, бо гат ство от цве -
то ве и де ко ра ции ха рак те ри зи рат

но ви те мо де ли. Мо дул ни те плъ зга -
щи вра ти на шка фо ве те и чек ме -
дже та прев ръ щат ме бе ли те за ба ня с
мар ка Mo ma Des ign в ис тин ска емо -
ция. В уни сон със све тов ни те тен -
ден ции в ди зай на, от ком па ния та за -
ла гат ос нов но на Co ri an®, ко ето до -
пъл ни тел но спо ма га за го лям ото
раз но об ра зие от фор ми. 

ЦВЕ ТО ВЕ, ЦВЕ ТО ВЕ, ЦВЕ ТО ВЕ... 
Нови колекции от Moma Design
Сним ки: MO MA DES IGN

www.mo ma-des ign.com
ад ре си на стр. 239





София, бул. Цариградско шосе 16 (срещу хотел Плиска)
тел.: 02/ 971 20 84, факс: 02/ 973 35 44, info@kanor.bg
Бургас, ул. Цар Симеон I 76, тел.: 056/ 824 315; факс: 056/ 824 323



Магазин КЛАСИКО 868 83 83; дизайнерски салон
ПЕРФЕКТ 056 820 854; АНДРОМАХИ /Пловдив/ 032
962 904; мебелна къща ЛАБИРИНТ 810 01 03, 810
01 20; ВЕНЕРА-М ЕООД /Велико Търново/ 062
600463; ЗАРА ДИЗАЙН /Пловдив/ 032 634 812, 642
703; ФОРМА МЕБЕЛИ 944 13 95; ПРО
АРОН/Хасково/ 038 620 306; ЕРФЛОГ /София и Гоце
Делчев/ 943 47 33, 0888 22 05 95; ЕВИАН /Русе/
082 820 888; търговска къща САКАР /Бургас/ 056
881 268; мебелен салон КАЛЧЕВ /Русе/ 082 821
921; магазин НОВА ДЕНИЦА 974 30 16; мебелен
магазин ВЕСТА 963 36 90; НАТАЛИ КОМЕРС /Сливен/
044 667 600, 044 662 089; мебелен салон КВАРЦ
/Варна/ 052 448 175, 641 012; МЕРКУРИЙ ТД
/Плевен/ 064 800 777; дистрибутор Петър
Петров/Габрово/ 887513 642; магазини КЛАСИКО:
/Благоевград/ 073 884 222; /Сандански/ 074 631
560; /Петрич/ 074 520 044; /Дупница/ 070 141 114 
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СЕРИЯ ФУР НИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ОТ MI DEA - ЕДНА ДОБРА ИДЕЯ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАС А

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ПО ВЪР ХНОСТИ - НЕ РЪЖ ДА Е МА СТО МА НА И СТЪКЛО
ЕМАЙ ЛИ РА НА ВЪТ РЕШ НОСТ
ДИ ГИ ТА ЛЕН LED ДИСПЛЕЙ

24-ЧА СОВ ЕЛЕК ТРО НЕН ЧА СОВ НИК С БУДИЛНИК
ИН ТЕ ГРИ РА НА СИ СТЕ МА ЗА ОХ ЛАЖ ДА НЕ

ЗА КЛЮЧ ВА НЕ ОТ ДЕ ЦА



Фурните за вграждане на Midea ще откриете в големите магазини за бяла техника.
Вносител на Midea за България: Магнум-Д ЕООД, София, ул. Суходолска 54, тел.: 02/ 812 60 10, факс: 02/ 920 18 19

www.midea-bg.com

Една добра идея

Стил и функционалност
във вашата кухня

Микровълнови фурни за вграждане



36 ноември 2008

PREMIERE

адреси на стр. 239

www.vol tur no.biz 

Мо дер на та ба ня се нуж дае от прак тич ни,
ра цио нал ни и най-ве че кра си ви ре ше -
ния. По след ни те се рии об зав еж да не на
ита лиан ска та ком па ния Bag no & As so ci -
ati са под чи не ни имен но на то зи прин -
цип. Ак се со а ри те от ко лек ция та Uni co се
от ли ча ват с го ля ма функ цио нал ност,
есте тич ност и мо де рен ди зайн, кой то
раз чи та из ця ло на но ва кон цеп ция. Мо -
дул ният еле мент, кой то е в ос но ва та на
се рия та, мо же да из пъл ня ва раз лич ни
функ ции. При по дреж да не един до друг,
еле мен тът мо же да об ра зу ва ла ви ца с
дъл жи на по же ла ние. От дел но ак се со а -
рът  мо же да се из пол зва ка то мя сто за
по ста вя не на чет ка за зъ би, за са пун, за
ха вли е ни или хар тие ни кър пи за ръ це.
Uni co има хро ми ра на по вър хност и се
съ че та ва лес но с оста на ли те про дук ти на
Bag no & As so ci ati. Уми вал ни кът от ко -
лек ция та Mul ti sy stem има ко нус овид на
фор ма и лъ ска ва чер на по вър хност.
Пред ла га на та към не го по став ка за са -
пун е с ди зайн, из дър жан в из то чен стил.
При но ви те се рии на Bag no & As so ci ati
огле да ло то е ос но вен цве тен еле мент в
ба ня та. По вър хност та на мо де ла SP 300
е снаб де на със си сте ма за ви со ко ка че -
стве но LED освет ле ние, чи и то цве то ве
мо гат да бъ дат ак ти ви ра ни чрез ди стан -
цион но упра вле ние.

Но ви се рии за ба ня та от BAG NO & AS SO CI ATI
сним ки: Vol tur no





www.hikovi.bg

Lu xu ry, Sty le, Hau te Cou tu re… С Jun gle Col lec tion ба ня та се
прев ръ ща в изу ми тел но мо дно де фи ле. Се дем те ли нии - Mon -
ty Na tu ral, Mon ty Red, Mon ty Brown, Dun dee, Co co Balnc, Co -
co No ir и Co co Vin ta gе - са раз лич ни те то ал ети от Jun gle
Fashion Show. Ек склу зив на тех но ло гия по сти га ат рак ти вен

ефект на ке ра мич ни те про дук ти, ко и то ими ти рат до съ вър шен -
ство тек сту ра та на есте стве на ко жа от кро ко дил или пи тон.
Мо же те да об за ве де те своя та ба ня с пъл на га ма про дук ти,
ко и то са "обле че ни" в лу ксоз на та ма те рия и да съ зда де те ек -
склу зив но шоу за се ти ва та, ко ето да ви рад ва все ки ден. 



НОВ МАГАЗИН: Бургас, ул. Странджа планина 32 (срещу училище “Васил Априлов”, тел.: (+359) 56/ 530 757
Вар на, ул. Опъл чен ска 25, тел.: (+359) 52 606 196, факс: (+359) 52 600 462; Ям бол, ул. Ди ми тър Бла го ев 14, тел.: (+359) 46 663 151; 
Со фия, ул. Г. С. Ра ков ски 42, тел./факс: (+359) 2 983 20 29; Со фия , бул. Чер ни връх 53, тел.: (+359) 2 962 54 30; Ста ра За го ра, ул. Пар че вич 2

тел./факс: (+359) 42 655 255; Сли вен, бул. Бра тя Ми ла ди но ви 18, тел./факс: (+359) 44 630 046; Со зо пол, на вхо да на к.к. Ка ва ци, 
тел./факс: (+359) 550 2 25 63; Несебър, ул. Струма 45а, тел./факс: (+359) 554 431 82

`
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SPA@HO ME
Пар ни ба ни от RIHO

Чеш ка та ком па ния RIHO, ли дер в област та
на об зав еж да не на ба ня та, пред ста ви ши ро ка
про дук то ва га ма пар ни ба ни. Душ ка би ни те
са обо ру два ни с вер ти кал ни хи дро ма саж ни
дже то ве, тур ска пар на ба ня, с функ ция за хро -
мо- и аро мо те ра пия, ра дио, LED дис плей за
упра вле ние. Пар ни те ба ни са с тер мо ста тич -
ни сме си те ли Grohe 2000. Мо де ли те се пред -
ла гат в го ля мо раз но об ра зие от раз ме ри:
95х95, 100х100, 100х90, 120х90, 140х90, 120х120
см. Душ ка би ни те са в бял цвят, а стък ло то,
из пол зва но за из ра бот ка та им, е за ка ле но. 

www.riho.cz

Ад ре си на стр. 239
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Осветителни центрове ГАБРОВСКИ представят на вашето
внимание голямо разнообразие  от дизайнерски осветителни
тела. През ноември фирмата обявява месец на Paulmann
Light в своите шоуруми. Със сигурност  вниманието ви ще
бъде привлечено от колекциите Budoni, Gardola и Gradoli на
немската компания. Продуктите от Budoni и Gradoli са
изработени от стъкло и метал с покритие от хром мат.
Максимално изчистеният дизайн ги прави подходящи за
всеки интериор. Gardola определено има нестандартна
форма - симетрично извитите линии приличат на змия,
увита около стъбло. Моделите са изработени от метал с
хромирана повърхност.  Всяка от сериите включва пендел,
стенна, настолна и свободностояща лампа.

PAULMANN LIGHT
Каквото и да правите,
правете го на светло!
снимки: Габровски

адреси на стр. 239

www.gabrovski-light.com

1. серия Budoni
2. серия Gardola 
3. серия Gradoli

1

3

2





46 ноември 2008

PREMIERE

Да про ме ниш све та око ло се бе си не е не възможно! Съ зда -
вай ки пър вия в све та 200-хер цов Mo tion flow BRA VIA™ Z4500
LCD те ле ви зор, SO NY за по ре ден път ут вър ди по зи ци и те си
на ли дер в област та на ви со ки те тех но ло гии. Mo tion flow 200Hz
BRA VIA™  LCD те ле ви зор на ла га но ви стан дар ти в ка че ство -
то на изо бра же ния та и за бав ле ния та. Из пол звай ки со фи сти ци -
ра ни ал го рит ми, Mo tion flow 200Hz си сте ма та, ин те гри ра на в
мо де ла Z4500, въз про из веж да най-спо кой но то и яс но дви же -
ние, по сти га но ня ко га от LCD те ле ви зор. Пре въз ход ство то на
кар ти на та на мо де ла се дъл жи на BRA VIA En gi ne 2. И за да
не си ми сли те, че из не на ди те на SO NY свърш ват до тук, с но -
ва та DAV-IS50 ком па ния та тотално променя на чи на, по кой то
ми слим за до маш но то ки но. Но ва та BRA VIA™ си сте ма за до -
маш но ки но DAV-IS50 е ком би на ция от 5.1-ка нал на DVD си -
сте ма, ми ни а тюр ни ви со ко го во ри те ли с раз ме ри те на топ ка за
голф и без жич ни за дни ви со ко го во ри те ли. Си сте ма та по сти га
уди ви тел ни ре зул та ти с об ща мощ ност 450 ва та, из пъл ва щи

до ри го ле ми по ме ще ния със спи ращ дъ ха съраунд звук. Ди зай -
нът съ що не е за пре не бре гва не. Лъ ска вият че рен кон тро лен
цен тър съ че та ва DVD/CD/MP3 плей ър със слот за за реж да не
на ди ско ве те със съраунд про цес ор и RDS УКВ/СВ ту нер.
Скри ти те бу то ни за упра вле ние с чув стви тел ни към до кос ва не
сен зо ри се съ буж дат, ко га то ръ це те ви се плъ знат по ка па ка
на про дук та, до при на сяй ки за бе зу преч но еле гант ния му вън -
шен вид. За да пред ло жи стра хот на кар ти на, съот вет ства ща на
ка че ство то на звук, DAV-IS50 усъ вър шен ства об ра за от вгра де -
ния DVD плей ър до 1080P. То ва е още ед на при чи на да съ че -
та ете си сте ма та с но ви те BRA VIA™ LCD те ле ви зо ри. Доб ре
поз на ти те BRA VIA™ Sync и Di gi tal Ci ne ma Au to Ca li bra tion пък
до при на сят за лес на та ек спло а та ция - пу ска те фил ма и на -
строй ва те съраунд зву ка са мо с един бу тон. Ан га жи ра ни с
опаз ва не то на окол на та сре да, спе циа ли сти те на ком па ния та
га ран ти рат, че про дук ти те им са раз ра бо те ни съоб раз но изис -
ква ния та за еко ло гич ност. 

SO NY: Ре во лю ция на въз при я тия та

www.so ny.bg

снимки: Sony
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UNI TED CO LORS OF BEN ET TON
Све жи идеи за спал ня та
Сним ки: Ma trax

Ад ре си на стр. 239

Ли де рът в ди стри бу ция та на про дук ти за
ка че ствен сън Ma trax (матраци Magniflex)
до ба ви към сво ето порт фо лио още един
све тов но из ве стен бранд - Ben et ton Ho me.
Ве се ли и сме ли, сек си и шик, де се ни те от
но ва та ексклузивна ко лек ция ще ви пред -
ло жат един оке ан от цве то ве. Те ми те са
фло рал ни, гео ме трич ни - рай ета, сим во ли и
пре ли ва щи то но ве, но всеки мо дел от каз ва
да бъ де ба на лен. Прин тo ве те са на пра ве ни
по сред ством ви со ко ка че стве но ре ак тив но
ба гре не с про дук ти на Ci ba - Swiss. Ма те -
рия та на спал ни те ком плек ти е 100% па мук
- ран форс или са тен. Всич ки де се ни са дву -
ли це ви. Ком плек ти те са еди нич ни и двой -
ни, включ ват плик за за вив ка с цип, до лен
чар шаф с ла стик и го ля мо раз но об ра зие от
раз ме ри. Колекцията се дистрибутира
ексклузивно от фирма Ma trax. 





ПРЕД СТОЯ ЩО ОТ КРИ ВА НЕ НА НОВ ЦЕН ТЪР ЗА ОСВЕТ ЛЕ НИЕ

Lighting stu dio SYNTHE SIS
бул. Тотлебен 2, 1606 София, тел.: 02/ 953 29 43, факс: 02/ 953 29 44, 

e-mail: iguzzini@lighting-bg.com



София 1606, бул. Тотлебен 2 
(до Руски паметник)
тел./факс: 02/ 953 29 43, 953 29 44, 
e-mail: btrade@lighting-bg.com

КОГАТО СЪЗДАВАШ СОБСТВЕН ДОМ - ИЗБЕРИ НАЙ-ДОБРОТО

СПЕЦИАЛНИ КОЛЕДНИ
НАМАЛЕНИЯ ПРИ ПОРЪЧКА
НА МЕБЕЛИ И ОСВЕТЛЕНИЕ
ПРЕЗ М. НОЕМВРИ И М.

ДЕКЕМВРИ 2008 Г.
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След пищ на та до раз то чи тел ство ек спан -
зия на ба гри, де се ни и лъ ска ви мо ти ви, ко -
и то по ко ри ха ко лек ци и те ин те рио рен тек -
стил, се га на ход са ефек ти те с фи ни, но
впе чат ля ва щи де тай ли. При мер за то ва са
по след ни те пред ло же ния от най-ви сок
клас на тур ския ли дер EL VIN. След ус -
пеш ния им триум ф по меж ду на род ни те
фо ру ми вече могат да се намерят и у нас,
предлагани от ДОМ ХАРМОНИЯ. Во де -
ща та ко лек ция CHAN AN е лу ксоз на, до ри
аван гар дна. Ефир ни те во а ли и лъ ска ви те
ор ган зи са в слож ни ком би на ции с ва ри -
ан ти от плът но то пер де. Лу ксът и усе ща -
не то за раз кош се на ла гат от пре крас ни те
де ко ра ции от есте стве ни пер ли и ка мъ ни
Swa rov ski, ръ чно бро ди ра ни мо ти ви от
сър ма и пай ети. Ос вен с ат рак ти вен ди -
зайн мо де ли те на EL VIN се от ли ча ват и с
най-ви со ко ка че ство, га ран ция за ко ето са
мно го брой ни те меж ду на род ни на гра ди за
ино ва тив ност на ма те ри и те. Го лям ин те -
рес напоследък пре диз ви ка ха сам опо чи -
ства щи те се тек сти ли на бран да. Те са ан -
ти ста тич ни, на до пир са из клю чи тел но фи -
ни, мно го ме ки и са про зрач ни. Мно го
тър се ни са дет ски те пер де та на EL VIN с
еле гант но втъ ка ни в ма те рия та дет ски мо -
ти ви. Те също са ан ти ста тич ни, спи рат
вред ни те слън че ви лъ чи и са с мно го доб -
ри про ти во а лер гич ни ха рак те ри сти ки.
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Пер ли и ка мъ ни SWA ROV SKI 
про бля сват в заве са та
сним ки: Дом Хар мо ния



КО ГА ТО  СТА ВА ДУ МА  ЗА  НА ШИ ТЕ  ЦВЕ ТО ВЕ,
ДА ТА ТА  НА  ПРО ДАЖ БА НЕ Е ОТ ЗНА ЧЕ НИЕ 

С вре ме то всич ко ос та ря ва, но Be o Vi sion 9 го пра ви по-еле гант но
от дру ги те. Със своя Au to ma tic Co lour Ma na ge ment той се бо ри
с ефек ти те на ста ре е не то. Мал ка ка ме ра се спу ска, за да на -
пра ви фи на та на строй ка на цве то ве те. То ва ви га ран ти ра, че ще
се нас лаж да ва те на кри стал но чи ста кар ти на от 50" екран се га
и за ви на ги. Мо же те да се нас ла ди те на пре жи вя ва не то са мо в
ек склу зив ни те ма га зи ни. За по ве че ин фор ма ция, мо ля оба де те
се на 02/ 846 7381, за по вя дай те в Со фия на бул. Ян ко Сак ъзов №1
или по се те те www.bang-oluf sen.com 
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Вдъ хно ве на от тен ден ци и те на бъ де ще то, френ ска та ком -
па ния LU MI NARC ще по срещ не 2009 го ди на с но ва ди зай -
нер ска ко лек ция - Clas sic Ma nia. Тя е по све те на на всич ки,
ко и то са го то ви да по гле днат по нов на чин на кла си че ски -
те фор ми. “В Clas sic Ma nia тра ди ция та е пред став ена по
нов на чин - с ху мор и фан та зия” - каз ват от LU MI NARC.
За то ва и но ва та ко лек ция мо же да се опре де ли ка то то та -
лен микс от ма те ри а ли, фор ми, цве то ве и ино ва тив ни ре -
ше ния. И ня ма съ мне ние, че се ри и те Authen tic и Ri vo li No -
ir със си гур ност са ед но от най-яр ки те до ка за тел ства за то -
ва. Тук ди зай не ри те са за ло жи ли на гео ме трич ния ди зайн
и стък ло то. Стро га та си ме трия на фор ми те е под чер та на и
от плътна та на си те ност на кла си че ски те цве то ве - бял и
че рен. Мо дер ни и функ цио нал ни, все ки един еле мент от
Clas sic Ma nia е с до ка за но ка че ство, по стиг на то в продъл -
же ние на ре ди ца ла бо ра тор ни те ства ния и кон трол.

CLAS SIC MA NIA 
НА LU MI NARC
Ко лек ция за ма ни а ци
Сним ки: LU MI NARC

www.arttable-bg.com 
Ад ре си на стр. 239



НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ALESSI
“ТЕЧЕН ЕФЕКТ”, ЦВЯТ ПОРТОКАЛ

СИНЬО СТЪКЛО

Продуктите на                  в България се предлагат от Електро плюс ООД

Пре ди по ве че от 20 го ди ни BTi ci no по ста вя на ча ло то на но ва ера в жи лищ ни те елек тро ин ста ла ции, прев ръ щай ки
обик но ве ния елек три че ски ключ в част от об зав еж да не то на до ма. Днес ком па ния та от но во пре об ръ ща пред ста ви -
те за то зи тип про дук ти със се рия та                                   . Но ва та се рия                                   на BTi ci no съ че та -
ва не пов то рим ди зайн, ино ва тив на тех но ло гия и из клю чи тел но бо гат ство от фор ми, ма те рии и цве то ве. Про -
дук ти те се впи сват на пъл но в съ вре мен ни те тен ден ции в ин те риор ния ди зайн.                               оча ро ва с
рам ки, из ра бо те ни от есте стве ни ма те ри а ли ка то мра мор, дър во, стък ло, есте стве на ко жа, алу ми ний, ка -
мък, как то и от ви со ко тех но ло гич ни те co ri an, не ръж да е ма сто ма на Ales si, тех но по ли ме ри.

ALESSI STEEL

GLASS
LIQUID
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Адреси на стр. 239

Ав стрий ска та ком па ния Wi es ner-Ha ger с централа в град Ал -
тхайм е ут вър ден меж ду на ро ден екс перт в област та на ви со -
кия клас об зав еж да не за офиса. Фир ма та има изградена
търговска мрежа в множество европейски държави и
лицензирани представителства в САЩ, Япония, Южна
Корея, Дубай и Австралия. Сега Wi es ner-Ha ger от кри тър гов -

1. Ди зай нът на кон фе рент ни те ма си Au dit е раз ра бо тен от
Волф ганг Метц гер (Wolf gang Mez ger).
2. Серията Flex-Table се пред ла га под мо то то "Com mu ni ca tion
in mo tion". Ди зай нер е Мар тин Ба лен дат (Mar tin Bal len dat).
3. Бла го да ре ние на по движ ния ра бо тен плот ма си те Flex-Table
мо гат да се сти ко ват ед на до дру га, спе стявайки мя сто.
4. Го лям ото раз но об ра зие от мо де ли и раз ме ри на ма си те от
се рия та Cli ent по зво ля ва лес но то им адап ти ра не към раз лич ни
про стран ства. Ди зай нът е на Дъ стин Тус но вич (Dus tin Tus no vics).

ЕКС ПЕРТ В ОФИ СА
Wi es ner-Ha ger ве че и в Бъл га рия
сним ки: Wi es ner-Ha ger

ско пред ста ви тел ство и в Бъл га рия. Ино ва тив ни те ди зай нер ски
ре ше ния, раз ра бо те ни в уни сон с по след ни те тен ден ции в ар хи тек -
ту ра та на работното място, са в ос но ва та на ус пе ха на Wi es ner-Ha -
ger на све тов ния па зар. Пред ста вя ме на ва ше то вни ма ние ня кои
от по след ни те мо де ли кон фе рент ни ма си на компанията, ко и то
впе чат ля ват с но ва тор ски ди зайн, функ цио нал ност и мо бил ност.
Се рия та Au dit е пред наз на че на за ви со кия клас кон фе рент ни за ли.
Мо де ли те са из чи сте ни и мо дер ни. Мо то то на ко лек ция та е “Com -
mu ni ca tion аt the highest le vel”. Flex-Table е се рия, съ зда де на за съ -
вре мен ни те мо бил ни офи си, в ко и то общуването е на пър во мя -
сто. Ма си те са силно подвижни, благодарение на четирите
колелца, вградени в краката, ко и то са снаб де ни със стопери за за -
ключ ва не на дви же ние то. Ос нов на ха рак те ри сти ка на Flex-Table е
по движ ният плот, чрез кой то ма са та се “сгъ ва”, за е майки ми ни -
мал но мя сто. Ма си те от серията Cli ent, чие то мо то е “The con ver -
tab le”, са мул ти функ цио нал ни и лес но мо гат да бъ дат адап ти ра ни
към раз лич ни об ще стве ни по ме ще ния: ре сто ран ти, ка фе не та, по -
чи вни зо ни в офи са, се ми нар ни и конферентни за ли.
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1. Се рия Wall се пред ла га в
25 раз лич ни цве то ви ком би -
на ции и три раз ме ра:
56х122, 56х182 и 56х202 см.

2. При Scu ba мо же те да из -
би ра те меж ду три раз ме ра:
56х122, 56х182 и 56х202 см.

3. Мо де ли те Skin по каз ват,
че ди зай не ри те не се при -
тес ня ват да екс пе ри мен ти -
рат по от но ше ние на цве -
то ве и фор ми.

4.Ра ди а то ри те Hon ey, чиито
модули наподобяват медена
пита, внасят динамично
усещане в интериора. 

ГО РЕЩ ДИ ЗАЙН
Kо лек ция Me tac ri la ti на CA LEI DO

Сним ки: Со леа

За кра со та та, за то пли на та, за не пов то ри ми те пре жи вя ва ния... За
ус пеш на та ком би на ция меж ду мо дер ния ди зайн и ефек тив ност -
та на ино ва тив ни те тех но ло гии “раз каз ва” но ва та ко лек ция ра -
ди а то ри Me tac ri la ti. Де ло на ита лиан ска та ком па ния CA LEI DO,
Me tac ri la ti включ ва че ти ри се рии - Flo ra, Scu ba, Wall и Rain. Ос -
нов ният па нел на мо де ли те е из ра бо тен от сто ма на. Те са с пра -
воъ гъл на фор ма, до пъл ни тел но де ко ри ра на с раз но об раз ни аси -
ме трич ни ли нии. Ат рак тив ни те ком би на ции от цве то ве и шар ки
под чер тава тър се на та от ди зай нер ския екип арт ви зия на мо де -
ли те. Опре де ле но те при ли чат по ве че на про из ве де ния на из ку -
ство то, от кол ко то на ото пли тел ни те ла. “На ша та ос нов на цел е
ус пеш но да ком би ни ра ме доб рия ди зайн с ви со ка ефек тив ност”
- каз ват от ком па ния та. Чрез висококачествената технология на
изработката и ни ското съ дър жа ние на во да, ра ди а то ри те CA LEI -
DO га ран ти рат функ цио нал но то ото пле ние на по ме ще ния та. За -
ла гай ки на кре а ти вен ди зайн и ноу-хау тех но ло гии, ком па ния та
все по ве че се ут вър жда ва ка то един от ли де ри те в област та. До
мо мен та CA LEI DO ра бо ти с над 40 стра ни по све та, вклю чи тел -
но и с Бъл га рия. Тук тя е пред ста вля ва на от фир ма СО ЛЕА. 

www.ca lei do.bs.it
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В новия шоурум на Досев Импекс ще откриете последните
колекции на испанските компании Granfort и KOO International.
Серии Delta и Zeus се предлагат от KOO International. Delta е
дело на дизайнерския екип King&Miranda. Модулната
концепция на модела позволява да променяте композицията му
според пространството и желанията си. При Delta
подлакътниците могат да бъдат заменени с полица или ракла.
Сериите Endrino, Chaplin, Dkira и Anuk са по дизайн на  Granfort.

Моделите се предлагат с тапицерия от кожа, текстил или
комбинация от двете. Изработени са от масивна дървесина,
покрита с мек полиуретан с Copofibre® и напоени с есенция от
алое вера. По този начин се генерира свежо и чисто
обкръжение. Endrino има възможност за механично регулиране
на облегалката, както и за демонтаж на подлакътниците.
Диваните Chaplin и Anuk са изключително удобни. Седалките
имат функция за механично изтегляне напред.  





МИ ЛАН ДО СТА ЛИК:
“В Бъл га рия най-про да ва на
е кла си ка та.”
ин тер вю на Гер га на Ла бо ва

МИ ЛАН ДО СТА ЛИК Е ТЪР ГОВ СКИ ДИ РЕК ТОР НА ЧЕШ КА -
ТА КОМ ПА НИЯ ТОN. ПО ВО ДЪТ, ПО КОЙ ТО СЕ СРЕЩ НАХ -
МЕ С НЕ ГО, БЕ ШЕ ОТ КРИ ВА НЕ ТО НА ПРЕД СТА ВИ ТЕЛ -
НИЯ ШОУ РУМ НА МАР КА ТА В СО ФИЯ. МИЛАН БЕШЕ
ПОКАНЕН ОТ СОБСТВЕНИКЪТ НА ОФИЦИАЛНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА TON ФИРМА БЕНЕФИС
ГЕОРГИ АТАНАСОВ. ВИЖ ТЕ КАК ВО СПО ДЕ ЛИ Г-Н ДО -
СТА ЛИК В ЕК СКЛУ ЗИВ НО ИН ТЕР ВЮ ЗА ДОМЪТ! 

Раз ка же те ни по ве че за ком па ния та. Как ва е връ зка та меж ду Thon -
et Vi en na и Ton? До кол ко то знам на ча ло то е об що... Geb ru der Thon et.
Да, ком па ния та е ос но ва на от Май къл То нет във Ви е на под
име то Geb ru der Thon et. През 1861 г. Thonet отваря най-
голямата си фабрика, в която се създават и новите
експериментални модели. Тя се намира в By stri ce pod Hos tyn -
em, където днес е и нашата фабрика. По онова време не съ -
ще ству ва Че хо сло ва кия, те ри то рия та е в Ав стро-ун гар ска та
мо нар хия. Ком па ния та от бе ляз ва из клю чи тел ни ус пе хи до
Пър ва та све тов на вой на, коя то прек ъс ва про из вод ство то за
мал ко. След вой на та е ос но ва на Че хо сло ва кия. Та ка част от
про из вод ство то на Geb ru der Thon et е в Ав стрия, а дру га част в
Че хо сло ва кия. След Вто ра та све тов на вой на чеш ка та част на
Thon et е на цио на ли зи ра на. Ав стрия оста ва в за пад на та част и
от въд Же ляз на та заве са Geb ru der Thon et продъл жа ва сво ето
про из вод ство. През 1953 г. име то на чеш ка та част на Thon et е
сме не но на Ton. Пре ди ня кол ко го ди ни виен ско то про из вод -
ство на Geb ru der Thon et бе ше ку пе но от Pol tro na Frau. А ние
продъл жа ва ме да ра бо тим под име то Ton. На ши те но ви ко лек -
ции ня мат ни как ва връ зка с Geb ru der Thon et. И не съм чу вал
Pol tro na Frau да ис ка да ку пи и нас...
Сто ло ве те на Ton са нав ся къ де: те са сим вол на кла си че ско то
об зав еж да не, но се из пол зват и в мо дер ни ин те рио ри. Как ус пя -
ва те да по стиг не те то ва?
Та зи тен ден ция е не що, ко ето не за ви си тол ко ва от ком па -
ния та. Тай на та на на ши те про дук ти е в про из вод ство то, в
ори ги нал на та тех но ло гия, в ино ва ция та, как то и в ръ чна та
из ра бот ка. Сто ло ве те на Ton имат мно го ко пия, про из веж да -
ни от ме тал, пласт ма са и от как во ли още не. Но ори ги налът
си е един. Па за рът и мо дни те тен ден ции до каз ват, че хо ра та
продъл жа ват да ми слят, че на ши те мо де ли са най-доб ри те и
продъл жа ват да из би рат кла си че ски те мебели, съ зда де ни още
от вре ме то на Thon et -  No. 18 и No. 14.
Как из брах те Бъл га рия за отва ря не на нов ма га зин?
Ед на от при чи ни те да ре шим да отво рим ма га зин тук е, че
има ме мно го доб ри от но ше ния с на ши те бъл гар ски парт ньо -
ри, фирма Benefice, с които успешно работим вече 10 години.
Как ви са впе чат ле ния та ви от бъл гар ския па зар, от хо ра та, от
на чи на, по кой то се пра ви биз нес? За що из брах те точ но Ге ор ги
Ата на сов?
Впе чат ле ния та ми са по зи тив ни. Ха ре свам хо ра та, за що то сме
сла вя ни и има ме об що ми сле не: и че хи, и бъл га ри. От кри вам

же ла ние за уси ле на ра бо та, за да до ка жем, че при над ле жим
към Ев ро па. Чув ствам се доб ре тук. Що се от на ся до па за ра,
ми сля, че об ща та си туа ция тряб ва да се е по доб ри ла. В Че хия
съ що па за рът се по доб ри мно го през по след но то де се ти ле тие.
В мо мен та у вас те че про цес с ид ва не то на мно же ство ин ве -
сти ции. А ин ве сти то ри те имат нуж да от ху ба ви ме бе ли. Ние
от Ton сме мно го сил ни на па за ра за об зав еж да не на пу блич -
ни про стран ства: про да ва ме на ба ро ве, хо те ли и ре сто ран ти.
Кой е мо делът - бест селър на ком па ния та?
Ми сля, че то ва са сто ло ве те от но ва та ко лек ция в мо дер на ли -
ния LY ON. Бест селър е и на ша та ко лек ция RES TRO. Тя съ -
дър жа най-удоб ния от всич ки сто ло ве, кой то пред ла га уни ка -
лен ком форт. Той из глеж да мо де рен, но е до ста со ли ден, за то -
ва каз вам, че е не що сред но меж ду мо дер но то и кла си ка та.
Има 5-го диш на га ран ция и се про да ва из клю чи тел но доб ре.
А кой е тво ят лю бим стол?
Аз на исти на ха ре свам ко лек ция та LY ON.
Има те ли ня как ва ин фор ма ция как во е най-про да ва но то тук в
Бъл га рия?
Кла си ка та.
Има те ли стол на Ton в соб стве ния си дом?
Раз би ра се! Аз съ що пред по чи там кла си че ски те мо де ли, за -
що то оби чам ком фор та.
Мно го съ вре мен ни ком па нии на е мат ди зай не ри с доб ре поз на -
ти име на, ка то на при мер Мар сел Ван дерс, ко и то да съ зда дат
ко лек ции за тях. Бих те ли на пра ви ли не що по доб но?
То ва е в про цес на об ми сля не. Не мо га да об ещая ни що за
след ва ща та го ди на. Но по доб на ини циа ти ва би из диг на ла в
бъ де ще Ton за по ре ден път на вър ха.
Как ъв е ме то дът на Ton за да се бо ри те сре щу ко пия та? 
Ко пия та са гроз ни! Хо ра та, ко и то раз би рат, са склон ни да
пла тят мал ко по ве че, но да не ку пят пласт ма са, а не що, ко -
ето е ори ги нал но и ще ха ре сат, оби чат и ня ма да ис кат да
сме нят ско ро. Аз ис кам да ка жа на на ши те кли ен ти: ние сме
чест ни и мо жем да ра бо тим.
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Магазин в София: кв. Бели брези, ул. Проф. Д. Атанасов №19
тел.\факс: 02\ 958 79 26, моб.: 0884 295 028

Изключителен вносител на TON.CZ за България - БЕНЕФИС ЕООД
Офис и склад в Пловдив, бул. Шести септември 252, тел.: 032\ 62 16 50 факс: 032\ 62 16 40, 

моб.: 0888 517 811; 0887 630 541, e-mail: benefice_plov@abv.bg

TON - традиция и иновация
вита мебел от висококачествен бук
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Тра ди ция в ди зай на
Нов шоу рум на TON в сто ли ца та
сним ки: Ве лин Пет ков

Но вият шоу рум на TON в Со фия отво ри вра -
ти за всич ки лю би те ли на ка че стве ния ди зайн.
Ма га зинът е раз по ло жен на площ от 100 м2 в
кв. Бе ли бре зи, на ул. Проф. Д. Ата на сов 19 в
сто ли ца та. Тук ще от крие те ви со ко ка че стве ни
ме бе ли от ма сив на во де ща та ев ро пей ска фаб -
ри ка. Сто ло ве те на Ton имат мно го ко пия,
про из веж да ни от ме тал, пласт ма са и от как во
ли още не. Но ори ги налът си е един. Па за рът
и мо дни те тен ден ции до каз ват, че хо ра та
продъл жа ват да ми слят, че на ши те мо де ли са
най-доб ри те и продъл жа ват да из би рат кла си -
че ски те продукти - спо де ля Ми лан До ста лик,
Тър гов ски ди рек тор на чеш ка та ком па ния.
Ако и вие сте це ни те ли на ори ги нал ни те ме -
бе ли, по се те те шоу ру ма на TON!
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Най-новото предложение, част от продуктовата гама на
Тека България, е керамичната мивка Zeno. Тя е
произведена в Германия и се предлага в два размера -
87,5 х 51,5 см и 99,5 х 51,5 см. По-малката е пригодена за
шкаф с отвор 45 см, а по-голямата - за 60 см. Коритото й е

с дълбочина 18,5 см и O 37,5 см. Предлага се в следните
цветове - бяло, слонова кост, сребристо сиво, синьо,
тъмносиво и черно. Керамичната мивка Zeno е
обръщаема и се предлага със сифон, преливник и
автоматичен клапан.



ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1784, бул. Цариградско шосе 135

тел.: 02/ 976 83 30, 976 83 31 
e-mail: info@tekabulgaria.com

www.teka.com

ГРАНИТНИ И ИНОКСОВИ МИВКИ
АБСОРБАТОРИ - ТЕЛЕСКОПИЧНИ И ТИП КАМИНА
СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНЯ И БАНЯ
ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
МЕЛНИЦИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Продуктите на ТЕКА може да закупите от избрани дизайнерски студия, магазини за мебели, бяла техника, фаянс и строителни материали. 
Повече информация за продуктите на тел.: 02/ 976 83 31

Високи Технологии
Отлично Качество

Модерен Дизайн
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PREMIERE

Пред ста ве те на крат ко за на ши те чи та те -
ли Иде ал Стан дарт Ин тер не шъ нъл в
България.
Биз нес при съ ствие то на Иде ал Стан -
дарт Ин тер не шъ нъл в Бъл га рия се
осъ ще ствя ва чрез две те дъщер ни
дру же ства на ком па ния та - Иде ал
Стан дарт Ви ди ма АД и Иде ал Стан -
дарт Бъл га рия АД, ко и то са струк ту -
ро опре де ля щи за па за ра на са ни тар -
ни из де лия в стра на та чрез огром ни -
те си про из вод стве ни мощ но сти. На -
крат ко, то ва са три за во да с бли зо
3800 ду ши пер со нал, ко и то фор ми -
рат гръб на ка на до став ки те на про -
дук ти от ма со вия клас за всич ки
тър гов ски фи ли а ли на Иде ал Стан -
дарт Ин тер не шъ нъл по све та.
Бих те ли раз ка за ли за по ло же ние то, ко ето
ком па ния та за е ма на бъл гар ския па зар? 
Па зар ни те ни по зи ции в Бъл га рия ни
по ста вят мно го на пред спря мо на ши -
те кон ку рен ти. Бих спо ме нал са мо, че
ос нов ният ни кон ку рент е с по не 3
пъ ти по-мал ки про даж би от нас. Про -
дук то ва та ни га ма по кри ва всич ки це -
но ви сег мен ти и пре до ста вя нео гра ни -
че ни въ змож но сти на по тре би те ля.
Бран до во то ни порт фо лио включ ва
тър гов ски те мар ки Vi di ma и Ide al
Stan dard, по зи ци о ни ра ни съот вет но в

ико но ми чен и лу ксоз ен клас. През
2009 г. оча квай те и най-лу ксоз на та ни
мар ка Ja do да стъ пи на па за ра.
В как во се крие тай на та на меж ду на род -
ния ус пех на Ide al Stan dard?
Ide al Stan dard е во дещ про из во ди тел и
до став чик на са ни тар но обо ру два не в
гло ба лен ас пект. Зад те зи ре зул та ти
сто ят огром ни про из вод стве ни мощ -
но сти, тех но ло гич ни плат фор ми, мно -
го го ди шен опит, ино ва ции, пре крас ни
еки пи от про фе си она ли сти, мо дер ни
си сте ми за упра вле ние. Всич ки те
имат ед на за да ча - за до во ля ва не в
пъл на сте пен на на ра ства щи те по -
треб но сти от про дук ти на мо дер ния
по тре би тел, пре до ста вя щи му ед но не -
пов то ри мо из жи вя ва не в ба ня та.
Лес но ли се пра ви биз нес в Бъл га рия и с
как ви про бле ми се сблъс ква ме ни джъ рът
при ра бо та та си на бъл гар ския па зар?
През по след ни те 10-15 го ди ни вът -
реш ният ни па зар без спор но ево лю -
и ра. Есте стве ният под бор, из ра зен
чрез дей ствие то на си ли те на сво -
бод на та кон ку рен ция, до ве де до от -
ся ва не и по зи ци о ни ра не на биз не са
в мно го от но ше ния. Ве че до го ля ма
сте пен е яс но кой кой е. Биз нес си -
сте ми те ста на ха по-ефек тив ни и по-
ор га ни зи ра ни. Биз несът опре де ле но

е мно го по-про фе си она лен. Про бле -
ми те са об щи за все ки сек тор, но в
Иде ал Стан дарт Ин тер не шъ нъл гле -
да ме на тях ка то на пре диз ви ка тел -
ства, ко и то ни пре до ста вят въ змож -
ност да ста нем още по-доб ри.
Как ва е тай на та в то ва да си кон ку рент -
но спо со бен в на си те ния па зар при об зав -
еж да не то на ба ни?
Ня ма тай на, про сто тряб ва пра вил но
да де фи ни раш прин ци пи те си и да се
при дър жаш към тях. Стре мим се да
бъ дем ко рект ни към всич ки на ши
парт ньо ри, да бъ дем гъ вка ви във
вся ко ед но от но ше ние. Да бъ дем
мак си мал но бър зи и ино ва тив ни и
все по-доб ре да от кри ва ме по треб но -
сти те на на ши те кли ен ти. Ста ра ем
се да пре движ да ме и как би ха се
раз ви ва ли не ща та в бъ де ще.
На 10 сеп тем ври в Се влие во бе ше от -
крит цен тър за но ви про дук ти и об уче ния
на Иде ал Стан дарт Ин тер не шъ нъл. Бих -
те ли раз ка за ли по ве че за це ли те на то -
зи цен тър? Как се ро ди идея та за не го и
как во пре диз ви ка съ зда ва не то му имен -
но в Бъл га рия?
Цен тъ рът за но ви про дук ти и об уче -
ния пред ста вя про дук то ва та га ма на
ком па ния та. Пред ла га въ змож ност на
тър гов ци, ин ве сти то ри и кли ен ти от

Хри сто Ка ра и ва нов: 
IDE AL STAN DARD
е во дещ про из во ди тел в гло ба лен ас пект

Ин тер вю на Гер га на Ла бо ва
Сним ки: Идеал Стандарт Интернешънъл

Иде ал Стан дарт Ин тер не шъ нъл от кри цен тър за но ви про дук ти и об -
уче ния на търговци от Из точ на Ев ро па в Се влие во. Цен тъ рът е раз по ло -
жен на площ от 1600 м2. Гра дът е из бран за ра ди не го во то стра те ги че -
ско за ком па ния та зна че ние: имен но тук се раз ра бо тват част от но ви -
те про дук ти, а и две те най-го ле ми про из вод стве ни еди ни ци са раз по -
ло же ни имен но тук. В цен тъ ра са пред ста ве ни про дук то ви те га ми на
три те мар ки, с ко и то ком па ния та при съ ства на па за ри те в Из точ на Ев -
ро па - Ide al Stan dard, Vi di ma и Ja do. Раз бе ре те по ве че по дроб но сти
за цен тъ ра, про из вод ство то и бъл гар ско то уча стие в компанията от
Хри сто Ка ра и ва нов, ди рек тор Мар ке тинг и про даж би за Бъл га рия на
Иде ал Стан дарт Ин тер не шъ нъл. В ин тер вю за Домът той ни раз ка за по -
ве че за це ли те на цен тъ ра, за пре дим ства та, ко и то той да ва на Ide al
Stan dard пред кон ку рен ция та, как то и за но ви те про дук ти.
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Ев ро па да се за поз наят от бли зо с на -
ши те из де лия, с на чи на им на ин ста -
ли ра не и функ ци о ни ра не. Из граж да -
не то му е в ре зул тат на раз ра ства не -
то на из точ но ев ро пей ски те па за ри и
необхо ди мост та от пред ла га не на ка -
че стве но нов под ход при ра бо та с
ос нов ни те ди стри бу то ри на ком па -
ния та, про да ва чи те и след про даж бе -
ни те сер ви зи. Ло ка ция та не е из бра -
на слу чай но - част от но ви те про дук -
ти се раз ра бо тват имен но в Се влие -
во, а и две те ни най-го ле ми про из -
вод стве ни еди ни ци са раз по ло же ни
тук. Из точ но ев ро пей ският ре гион е
стра те ги че ски за кор по ра ция та и
бъл гар ски те пред при я тия имат клю -
чо ва ро ля за ра зви тие то на биз не са
й в та зи част от све та. У нас са цен -
тра ли зи ра ни мно го от дей но сти те по
про из вод ство, пла ни ра не, фи нан си,
ин фор ма цион но об слу жва не, ло ги -
сти ка и ди стри бу ция на Иде ал Стан -
дарт Ин тер не шъ нъл.
Цен тъ рът се опре де ля ка то един от най-
доб ри те в Из точ на Ев ро па в област та на
об зав еж да не то за ба ни. Как во оз на ча ва
то ва в по-те сен сми съл и кое имен но го
пра ви так ъв?
Мо же би най-уни кал но то пре дим ство
е, че из де лия та са ра бо те щи и мо гат
не са мо да се ви дят и до кос нат, но и
да се из проб ват. Ос вен то ва, ек спо зи -
ция та е ди на мич на и ще бъ де об но вя -
ва на с най-но ви те раз ра бот ки още
пре ди да бъ дат пред ло же ни на па за ра.
Кои мар ки са пред ста ве ни в цен тъ ра? 
Пред ста ве ни са три те мар ки, с ко и то
ком па ния та при съ ства на па за ри те в
Из точ на Ев ро па - Ide al Stan dard, Vi di -
ma и Ja do.
Бих те ли опи са ли на крат ко вся ка ед на от
мар ки те?
Тър гов ска мар ка Vi di ma об хва ща
про дук то ви те гру пи са ни та рен пор -
це лан, са ни тар на ар ма ту ра, ак рил ни
про дук ти и ак се со а ри. То ва е мар ка -
та на все ки бъл га рин, как то и ли де -
рът ни в ма со вия клас из де лия за ре -
гио на. Тя пред ла га най-доб ро то
съот но ше ние це на-ка че ство. Ide al
Stan dard  е пан-ев ро пей ският ни
флаг ман. Ре ше ния та с то ва ло го са
оли це тво ре ние на ди зайн, ино ва ция,
функ цио нал ност и стил. Те са пред -
наз на че ни за кли ен ти от ви со кия
клас. JA DO е мар ка та би жу на кор -
по ра ция та ни. Про дук ти те са в мал -
ки се рии, бу ти ко во из пъл не ние, за

най-изтън че ния сег мент от па за ра.
Ide al Stan dard ра бо ти с ут вър де ни ди зай -
нер ски име на, ка то Джас пър Мо ри сън на -
при мер. Да ва ли шанс ком па ния та за изя -
ва на бъл гар ски ди зай не ри?
Про дук то во то ра зви тие на из де лия та
с мар ка Ide al Stan dard  се из върш ва
на цен трал но ни во. В мо мен та се ра -
бо ти вър ху ре ди ца ко лек ции под
мар ка Vi di ma, ко и то ще бъ дат на па -
за ра през 2009г. Те ще из не на дат
при ят но по тре би те ля с ино ва ции те и
еле гант ния си ди зайн, де ло на бъл -
гар ски ди зай не ри.
Как во е пре дим ство то на ва ши те про дук ти
пред кон ку рен ти те на бъл гар ския па зар?
Пре дим ства та са мно го. Ние счи та ме,
че ня ма друг играч на бъл гар ския па -
зар, кой то да пред ла га тол ко ва пъ лен
па кет на кли ен та. Тук имам пре двид
це лия сер виз, кой то ние пред ла га ме -
от раз ра бот ка та и вне дря ва не то на но -
ви те про дук ти, пъл но та та на про дук -
то ва та га ма във все ки сег мент и про -
дук то ва гру па, през крат ки те сро ко ве
на до став ка и гъ вка вост на ло ги сти ка -
та, парт ньор ски те от но ше ния с ди -
стри бу то ри те ни и кли ен ти те от про -
ект ния биз нес, мар ке тин го ва та под -
дръж ка на дей ност та ни,  24-ча со вия
след про даж бен сер виз, без пре ко слов -
ни те га ран цион ни усло вия и без плат -
на та про фи лак ти ка на хо те ли те. Но
ние се стре мим не прек ъс на то да до ба -
вя ме стой ност към це лия то зи па кет,
ка то счи та ме, че по то зи на чин за ла -
га ме на ед но дъл гос роч но ус пеш но
съ труд ни че ство с на шия най-пряк ме -
ни джър - кли ен ти те.

www.vi di ma.bg
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Сто лич ният ре сто рант Car re ra отво ри
вра ти с об но вен ин те риор и с аб со лют -
но но во ме ню. За ве де ние то е най-но во -
то по пъл не ние на гру па та лу ксоз ни ре -
сто ран ти, об еди не ни под мар ка та Ca pi -
tan Co ok's Group, към коя то при над ле -
жат ве ри ги те риб ни ре сто ран ти Ca pi tan
Co ok и Tam buk tu и япон ския ре сто рант
SA SA. Изис ка ният ин те риор на ре сто -
ран та е по стиг нат бла го да ре ние на кра -
си ви те ме бе ли от ко ва но же ля зо. За ве -
де ние то раз по ла га и с про стор на гра ди -
на. Кух ня та на Car re ra е един стве на по
ро да си в Бъл га рия с ак цент вър ху
ястия от раз лич ни ви до ве ме со, меж ду
ко и то ан ти ло па, елен, за ек, би вол и др.

www.ri sto ran te car re ra.net
адреси на стр. 239

РЕ СТО РАНТ CAR RE RA
Но во то ку ли нар но из ку ше ние на Со фия



София, ул. Бистришко шосе 17, тел.: 02/ 961 14 03 
Варна, бул. Сливница 158, Мeбелна пала та Лазур, тел./факс: 052/ 505 868

the starting point for style Travertini 

гранитогрес  теракота  фаянс  стъклокерамика  гранитогрес  теракота  фаянс  стъклокерамика

гранитогрес серия

Топ Груп Плюс ООД

©
 D

O
M

 M
E

D
IA

 2
0

0
8

 



70 ноември 2008

SPACES

ад ре си на стр. 239

w
w
w.

ar
 ex

im
 ga

r d
en

.b
g,
 w

w
w.

m
m

o b
i li

.c
om

MМO BI LI и AR EXIM GAR DEN под един по крив!
сним ки: MМo bi li и Ar exim Gar den

С изис кан кок тейл MМo bi li и Ar exim Gar -
den от праз ну ва ха своя дво ен праз ник. По -
во дът бе ше от кри ва не то на но вия шоу рум
на Ar exim Gar den и пред ста вя не то на но ви -
те ко лек ции на ита лиан ска та ком па ния Le
Fa bli er, на коя то MМo bi li ста на офи циа лен
пред ста ви тел за Бъл га рия. От ок том ври
две те фир ми са под един по крив - ще ги
от крие те на сто лич ния бу ле вард Чер ни
връх 47. То ва е вто рият шоу рум на Ar exim
Gar den в Со фия, кой то е с об ща площ от
200 м2. Тук ще от крие те по след ни те ко лек -
ции на во де щи мар ки ка то Emu, Nar di и
SM Fran se. Мо дер ният ди зайн на про дук -
ти те на Ar exim Gar den е в пер фект на ком -
би на ция с кла си че ска та ви зия на ме бе ли те
Le Fa bli er. Ита лиан ска та ком па ния е спе -
циа ли зи ра на в про из вод ство то на ви сок
клас ме бе ли. Общото между нея и MМo -
bi li е, че и двете фирми са производители
на дизайнерски модели от масивна
дървесина, предимно орех и череша.  



АРХ & ДЕКО - ТА РИ НА ДИ ЗАЙН 
Со фия 1000, ул. “6 сеп тем ври” 19, тел. 9864668, факс: 9816601, GSM 0888 627246, 0888 636295, 0888 627247

e-ma il: a-dec ko@netbg.com, www.archdec ko.com

ТАРИНА ДИЗАЙН - АРХ & ДЕКО
ПРЕДСТАВЯ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НА ВОДЕЩИ СКАНДИНАВСКИ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ
ФИРМИ ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ И ДЕКИНГ, САУНИ, ПАРНИ

БАНИ, ХИДРОМАСАЖНИ ВАНИ И ДР.

JUNCKERS - Дания - световен лидер в производството на масивни
дървени подове за Вашия дом, офис, магазин, спортна зала.

Дюшемета, паркети, первази, профили:
- масив с дебелина 14, 20,5 и 22 мм;

- фабрично лаково и маслено покритие и импрегнация;
- сертификат за антиалергичност;

- единствена по рода си система за монтаж и демонтаж - с метални клипси;
- подходящи за монтаж върху подово отопление.

Многослойни дюшемета от масивна дървесина MagicFloor на холандската компания Hakwood.
Изработени от благородно дърво с дебелина 6 мм и многослойна основа от широколистна

дървесина. Структурата и технологията на производство позволяват постигане на впечатляващи
размери на елементите - 18-24 см / 245 см/ 2.05 см без измятане и деформация. 

Трислойни подови настилки от масивно дърво HARO - Германия.
Дюшемета и паркети в голямо разнообразие.

Технологията на производство позволява монтажа в бани и мокри помещения. Елементите са фабрично
обработени с лаково или маслено покритие. Настилката е с 4 мм благородна дървесина и два пласта слоиста

дървесина и размери на елементите: 13.5х180х2200 мм.

TYLO - Швеция - оригинални сауни, печки за сауни - единствен носител на отличието “5 STARS”, парни бани, парогенератори,
парни бани с тропически дъжд, хидромасажни душкабини и панели и аксесоари. Тангенторно-перлени вани, ретро-вани,

хидромасажни душкабини и оборудване за баня, производство на шведската фирма SVEDBERGS.







Как во те про во ки ра да ор га ни зи раш де бат за
бъл гар ско то уча стие във Венеция?
Днес със свет ка ви чна бър зи на за стро ява ме вся ко
ед но сво бод но мя сто на те ри то рия та на стра на та.
За мен Со фия и го ля ма част от Чер но мо ри е то
ве че са със ипа ни! Ние дей ства ме ка то вра го ве на
соб стве на та си ку лту ра. Ис кам да чуя, че се случ -
ва не що сре щу за стро ява не то. На ше то об ще ство
е мъл ча ли во! Моята цел е да за сег нем та зи те ма,
да я об съ дим, да ви дим кой как ва ро ля играе в та -
зи си туа ция, за що не ща та не се случ ват по удо вле -
тво ря ващ на чин... То ва е и при чи на та да ор га ни -
зи рам та зи сре ща. За съ жа ле ние то зи път не се по -
лу чи, стана ед но “ком со мол ско” съ бра ние!
Как си обяс ня ваш па сив ност та на ар хи тек тите?
Са ма та сре ща по стиг на ня как ви це ли, но не до -
статъ чни. Ар хи тек ти те бя ха до шли тук, без да
знаят за що. То ва ка сае тях но то че сто лю бие. Но те
не чув ства ха от го вор ност та, че уча стват в не що
важ но. Мла ди те ар хи тек ти за поч на ха да се дър жат
ка то уче ни ци, ка то го сти, все ед но съм ги по ка ни -
ла на парти. За гу би се енер гия за де бат. Ста на яс -
но, че има един го лям про блем с ко му ни ка ция та.
То зи об ще ствен де бат е необхо дим, за да мо же да
има българско уча стие и на дру го Би ена ле, за да
има по-доб ра ар хи тек ту ра. Ние сме от го вор ни! Не
мо жеш да се диш и да каз ваш: “Ар хи тек ту ра та в
Бъл га рия не е на ни во, за що то ар хи тек ти те са ло -
ши”. То ва е глу па во и ня ма ни що об що с ис ти на -
та. Ар хи тек ту ра та не се пра ви от ар хи тек ти те, а от
ця ло то об ще ство. Ар хи тек тът е са мо част от то зи
про цес. Не го вият про ект мо же да се слу чи или не
в за ви си мост от мно го фак то ри.
Как ва е ро ля та на ме ди и те при ре ша ва не то на про -
бле ми те в ар хи тек ту ра та?
Ме ди и те са мно го важ ни, те мо гат да про во ки рат

по ле ми ка и да ак цен ти рат вър ху те ма та и ней на та
важ ност. На то ва съ би тие аз по ка них вся как ви ме -
дии. Те ле ви зи и те про яви ха мъ гляв ин те рес, сведен
до ня как ви пет ми ну тни ин тер вю та за су треш ни те
бло ко ве.
То ва не до глеж да не ли е от тях на стра на?
Къс оглед ство е. 
Чия е ви на та за пре ко мер но то за стро ява не  и за
гроз ни те сгра ди? 
Прак ти че ски са ви нов ни всич ки. Ко руп ция та и
ман та ли те та на об ще ство то до пу скат всичко това.
Край но вре ме е да се съ бу дим! Ще ми се за ар хи -
тек ту ра та да се го во ри мно го и ап ели рам ме ди и те
да ор га ни зи рат те ле ви зион ни де ба ти. Об ще ство то
тряб ва да на пра ви то ва! 
Кои са ос нов ни те про бле ми на бъл гар ска та ар хи -
тек ту ра, ко и то е доб ре да се де ба ти рат?
Бъл гар ска та ар хи тек ту ра не е осъ зна ла своя та ро -
ля, за що то в Бъл га рия не се пра ви ар хи тек ту ра, а
се строи. Ар хи тек ти те са по мощ ни ли ца, ко и то
имат ро ля са мо сгра да та да се осъ ще стви. Те не се
гри жат за ней на та ар хи тек ту ра. Ар хи тек тите се
оплак ват, че има за ко ни, ко и то по зво ля ват без ха -
бер но то за стро ява не. Как да се про ме ни то ва? Ако
СБА не ра бо ти, не ка се съ зда де друг съ юз, кой то
да про ме ня за ко ни те, ко и то пре чат на ар хи тек ти -
те. Не ка да спрат ко руп цион ни те про це си, ка то из -
ключ ват от гил дия та ко ле ги. От то ва за ви си тех -
ния про фе си она лен ав то ри тет. 
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ГА ЛЯ ДЗА ННА ТО:
“В Бъл га рия не се пра ви ар хи тек ту ра, а се строи!”

ин тер вю на Гер га на Ла бо ва

СРЕЩ НАХ МЕ СЕ С ГА ЛЯ ДЗА ННА ТО В СКЛА ДА. РАЗ ГО ВО РЪТ С НЕЯ БЕ ШЕ НЕ ПО СРЕД СТВЕ НО СЛЕД
КРАЯ НА УЪРКШ ОПА, ПО СВЕ ТЕН НА БЪЛ ГАР СКИЯ ДЕБ ЮТ НА ВЕ НЕ ЦИ АН СКО ТО АР ХИ ТЕК ТУР НО БИ ЕНА -
ЛЕ. ДО КОЛ КО ЖЕ ЛА НИЕ ТО НА ГА ЛЯ ДА ПРО ВО КИ РА ДЕ БАТ С БЪЛ ГАР СКИ ТЕ АР ХИ ТЕК ТИ БЕ ШЕ РЕ А ЛИ -
ЗИ РА НО? ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛИ В ИНТЕРВЮТО СИ ЗА ДОМЪТ СОБСТВЕНИЧКАТА НА MAR TI COM!
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БЪЛГАРСКОТО
УЧАСТИЕ

Де вет бъл гар ски ар хи тек -

тур ни бю ра за пър ви път

пред ста ви ха стра на та ни в

най-пре стиж ния меж ду на -

ро ден фо рум за ар хи тек ту -

ра и из ку ство - Би ена ле то

във Ве не ция. Из лож ба та

пред ста вля ва ин ста ла ция

от се рия ци лин дрич ни про -

стран ства, по ед но за все -

ки от де вет те ар хи тек тур ни

еки па - AEDES STU DIO,

DES ET, I/O ARCHI TECTS,

MMXX, PLUS ARCHI TEC TU -

RE, RG PROJ ECTS, STU DI -

O PI PE ROV, STU DIO TA NIA

GLE BO VA, ZO OM STU DIO.

Ци лин дри те, без дъ но и та -

ван, ви сят от та ва на по -

доб но на аба жу ри.  Вър ху

вън шна та по вър хност на

все ки от тях са от пе ча та ни

пор тре ти те на мла ди те ар -

хи тек ти в ре а лен раз мер .

INTERVIEW
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LA BI EN NA LE DI VEN EZIA 
Ар хи тек ту рен кар на вал
текст: Еми лия Ива но ва
сним ки: Fon da zione La Bi en na le di Ven ezia

КРАСИВА АРХИТЕКТУРА: ОТВЪД СГРАДИТЕ
За 11-та по ред на го ди на Ве не ция стана съ би ра те -
лен цен тър за най-го ле ми те име на от све та на ар -
хи тек ту ра та. Меж ду на род но то Би ена ле се про ве -
жда меж ду 14 сеп тем ври и 23 но ем ври та зи го -
ди на под над слов: “Out The re: Archi tec tu re Be y ond
Buil ding”. Ето как ку ра торът и ди рек тор на из ло -
же нието Арон Бет ски (Aa ron Bet sky) описва
идея та на таз го диш но то из дание: “Ар хи тек ту ра та
не е сгра да. В то зи сми съл тя оти ва от въд про ек -
ти ра не то и сти га до те ми те за мо дер ния на чин на
жи вот, за не го вия сми съл, за из пол зва не то на
есте стве ни те ре сур си. Цел та на по ве че то ек спо зи -
ции е да ос ве жат про стран ство то на о ко ло, ка то
за ся гат и мно же ство со циал ни те ми. По ве че то
сгра ди са гроз ни, без по лез ни и раз то чи тел ни. А
ар хи тек ту ра та е кра си ва и мо же да ни пред ста ви
све та по на чин, по кой то ни кое дру го из ку ство не
мо же... Из ло же ние то це ли да оку ра жи екс пе ри -
мен ти те.” Ос нов ни те ек спо зи ции са разположени
в гра ди ни те на Ве не ция и в за тво ре но то про -
стран ство на бив ша та ко ра бо стро и тел ни ца Ar se -
na le. С на цио нал ни изложения уча стват 56 стра -
ни. 13 от меж ду на род ни те па ви лио ни, вклю чи -
тел но бъл гар ският, са раз пръс на ти в раз лич ни ис -
то ри че ски ме ста в гра да.

В ПРОСТРАНСТВОТО НА ARSENALE
В про стран ство то на бив ша та ко ра бо стро и тел -
ни ца, чия то сгра да е по стро ена през 1303 г., на
площ от 6 400 м2 по се ти те ли те мо гат да ви дят
23 ин ста ла ции, съ зда де ни от ут вър де ни меж ду -
на род ни ар хи тек ти. На са мия вход на Cor de rie -
ос нов на та сгра да на Ar se na le е представена пре -
зен та ция та Hall of Frag ments. Ин те рак тив на та
ра бо та е на Дей вид Ро куел (Da vid Rockwell), Ка -
си Джоунс (Cas ey Jon es) и Ред Кро лоф (Re ed
Kro loff). Голяма част от ин ста ла ции те на ар хи -
тек ти те съ що са раз по ло же ни в Cor de rie. По ду -
ми те на Бет ски: “ин ста ла циите не са про то ти пи
на сгра ди, ами са ва ри ан ти на раз лич ни те на чи -
ни по ко и то ар хи тек ту ра та би мо гла да се чув -
ства у до ма си нав ся къ де по све та”. Виж те ня -
кои от най-ин те рес ни те про ек ти!
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Сним ка: Fon da zione La Bi en na le di Ven ezia

Сним ка: Ste fa no Gra zi a ni
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1. Hall Of Frag ments на Дей вид Ро куел, Ка си
Джоунс и Ре ед Кро лоф.

2. За ха Ха дид (Zaha Ha did) триум фи ра на Би -
ена ле то с ин ста ла ция та Lo tus.

3. Най-на граж да ва но то хър ват ско ар хи тек тур -
но сту дио Pen ezic & Ro gi na Archi tects уча ства
с ин ста ла ция та Who's af ra id of big bad wolf in
di gi tal age?
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Снимка: Stefano Graziani

1. Тай ван ският ар хи тект и ар тист Ан Те
Лиу (An Te Liu) жи вее и ра бо ти как то в То -
рон то, та ка и в Бер лин. Ин ста ла ция та
Cloud, коя то той пред ста ви на из ло же ние -
то, се съ стои от 120 кли ма ти ка и пре чи -
ства тел ни си сте ми, по ве че то от ко и то са с
пра воъ гъл на фор ма. Те са за ка че ни на та -
ва на един до друг в об ща ком по зи ция, коя -
то на по до бя ва облак. По сла ние то на ин -
ста ла ция та е еко ло гич но и по ста вя въ про -
са за чи ста окол на сре да, как то в за тво ре -
но то про стран ство, та ка и на от кри то.

2. Екс пе ри мен тал но то ар хи тек тур но сту -
дио Asym pto te е съ зда де но от Ха ни Ра шид
(Ha ni Rashid) и Лиз Анн Ку тюр (Lise An -
ne Cou tu re). Те се пред ста вят с ин ста ла -
ция та Pro to ty ping the Fu tu re: Three Hous es
for the Sub con scio us 2008. Про ек тът се съ -
стои от три пред ме та от фи брос тък ло,
раз де ле ни от па не ли от огле да ла. “Ние
по каз ва ме на Би ена ле то във Ве не ция
проект, кой то е за ми слен ка то по тен циал -
на ар хи тек ту ра или по тен циал но мя сто за
съ ще ству ва не то на ар хи тек ту ра та” - спо де -
ля Ха ни Ра шид.

3. The Eve ning Li ne е огром на ин ста ла ция,
коя то се от ли ча ва със мно го ат рак ти вен
ди зайн. Той е съ вмест на ра бо та меж ду ар -
ти ста Ма тю Ри чи (Matthew Ritchie), ар хи -
тек ти те Бен джа мин Аран да (Ben ja min
Aran da) и Крис Лаш (Chris Lasch) и ин же -
не ри те от Arup AGU. “То ва е опит да се
раз ра бо ти струк тур на си сте ма от раз лич -
ни ча сти ци. На по до бя ва мо дел на кос мо -
са” - обяс ня ва за ми съ ла Ма тю Ри чи.

4. Ар хи тек тур но то бю ро на про фес ор
Волф Прикс (Wolf Prix)  CO OP HIM -
MELB(L)AU уча ства на Би ена ле то във Ве -
не ция с Fe ed Back Spa ce. То ва е об но ве на
вер сия на фу ту ри стич ния про ект от 1969 г.
As tro bal lon. По се ти те ли те мо гат да влез -
нат в ги гант ска по лу про зрач на струк ту ра и
да из ме рят своя пулс чрез слу шал ки. След
то ва те мо гат да ви дят ви зуа ли за ция та му.
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Сним ка: Gi or gio Zucchi at ti
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1. Ин ста ла ция та Hy pne ro tosphe re - At Ho -
me in the Mo dern World съ че та ва раз лич ни
ком по нен ти: ме бе ли, ви део и ле тя щи ар -
хи тек тур ни обек ти. Про ек тът е съ зда ден
от бри тан ския ар хи тект Най джъл Ко атс
(Ni gel Co a tes) от лон дон ския Ro y al Col le ge
of Art. Про жек ти ра ният по сте ни те филм
по каз ва танц, кой то има за цел да “из след -
ва връ зка та меж ду про стран ства та на ар -
хи тек ту ра та и дви же ния та на тя ло то”. Чрез
раз лич ни те фор ми на из ку ство то, про ек -
тът ап ели ра за “нов ху ма низъм”.

2. Ин ста ла ция та for ma ti on/RE/for ma ti on е
де ло на ар хи тек ти те от сту дио Bar kow Lei -
bin ger. Про ек тът е съ зда ден от из ря за ни
чрез ла зер сто ма не ни тръ би. Чрез по дреж -
да не то им про стран ство то е офор ме но ка -
то гра ди на.

3. Сту дио то на Ма си ми ли а но и До ри а на
Фук сас (Mas si mi li a no & Do ri a na Fuk sas) е
пред став ено с ин ста ла ция та Ken sing ton Gar -
dens. То ва пред ста вля ва про ект на кон тей -
нер, боя ди сан в зе лен цвят. В сте ни те на
“кон тей не ра” са вгра де ни ви део екра ни,
вър ху ко и то мо гат да се на блю да ват ежед -
нев ни те дей ствия на хо рата. То ва са за сне -
ти сце ни, на ко и то мъ же и же ни се сре щат,
гле дат, раз го ва рят, хра нят се и про из веж дат
го ля мо ко ли че ство бо клук око ло се бе си.
Кон тей не рът мо же да се дви жи в про стран -
ство то. Спо ред ар хи тек ти те те ма та на из ло -
же ние то “ар хи тек ту ра та из вън сгра да та” оз -
на ча ва да се по гле дне на чо веш ко то съ ще -
ству ва не и бит от стра ни.

4. Ин ста ла ция та от ре ци кли ра ни дет ски
играч ки до не се на сту дио то на аме ри кан -
ския ар хи тект и ди зай нер Грег Лин (Greg
Lynn) Зла тен Лъв за най-до бър про ект на из -
ло же ние то. Дет ски те пласт ма со ви играч ки
са пре ра бо те ни в  се рия ме бе ли: ма сич ки с
раз ли чен раз мер и по вър хно сти, нис ка пей -
ка, ци лин дри чен шкаф за об ув ки. “Имам
две де ца. Ре ци кли рах тех ни те не из пол зва ни
играч ки в “тух ли”, за да съ здам ме бе ли и из -
пол зва е ми пред ме ти” - раз каз ва Грег Лин.

5. За про ек та Sin gle town Dro og Des ign си
парт ни рат с хо ланд ска та PR аген ция Kes sel -
sKra mer. Ин ста ла ция та из ра зя ва от чуж де -
ние то меж ду хо ра та в го ле ми те гра до ве и
за ся га те ма та за все по-го ле мия брой на са -
мот ни ци те в съ вре мен но то об ще ство. Sin -
gle town пре съ зда ва по аб страк тен на чин те -
ри то рия та на гра до ве те, до мо ве те на хо ра -
та и фи гу ри те на са ми те тях чрез ма не ке ни. 

Сним ка: Ni gel Co a tes, Fon da zione La Bi en na le di Ven ezia, Ste fa no Gra zi a ni



Тех ни че ски ка мък от Qua re lla: EЛЕ ГАНТ НОСТ, ДИ ЗАЙН, СВО БО ДА..ЕЛЕ ГАНТ НОСТ ТА на ита лиан ския ка мък, съ че та на с най-мо дер ни те тех но ло гии
удивителен ДИЗАЙН за всички повърхности и помещения
аб со лют на СВО БО ДА да съ зда ва те но ви фор ми и цве то ве.

Qua re lla S.p.a. - 30 го ди ни ита лиан ски стил в съ зда ва не то на фа са ди, по до ви на стил ки и ин ду стриа лен ди зайн 

шоуруми в София, Пловдив и Варна . www.quarella.com, quarella@quarella.com
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Уни кал но. Мул ти на -
цио нал но. Ат рак тив -
но. Ино ва тив но...
Ин фор ма ция та в те зи
ду ми не е мно го, но
опис ва с точ ност съ -
щност та на Pro mos -
edia. 32-ро то из да ние
на един стве но то в
све та спе циа ли зи ра -
но из ло же ние, по -
све те но на сто ла, се
про ве де меж ду 13 и
16 сеп тем ври в Уди -
не, Ита лия. За по -
ред на го ди на про из -
во ди те ли, ар хи тек ти,
ди зай не ри, тър гов ци
и пред прие ма чи
има ха въ змож ност
да про сле дят по след -
ни те тен ден ции в
област та на сто ло ве -
те, ма си те и ак се со а -
ри те, ко и то са част
от та ка на ре че на та
“ку лту ра на се де не”.
Ор га ни за ция та на из -
ло же ние то по зво ля -
ва ше на по се ти те ли те
да осъ ще ствят ди -
рект на ко му ни ка ция
с ком па ни и те из ло -
жи те ли, да из проб ват
но ви те мо де ли и да
на у чат по ве че за тех -
ни че ски те де тай ли на
про дук ти те. Тра ди -
цион но бя ха раз да де -
ни и на гра ди те Top
Ten, с ко и то бя ха от -
ли че ни 10 от най-
доб ри те сто ла, по ка -
за ни по вре ме на из -
ло же ние то. Меж ду
на гра де ни те бя ха из -
бра ни и два “Сто ла
на го ди на та” в ка те -
го ри и те Con tract и
Res iden ti al. Вижте
победителите!

w
w
w.

pr
o m

os
 ed

ia
.it

текст: Да ни ела Алек сан дро ва
сним ки: Pro mos edia
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1. Столът Jus ti ne е но вият про ект за кор по ра ти вен
стол на Ота вио Ди Бла си (Ot ta vio Di Bla si) за Ac cen -
to. Мо делът има ме тал на ос но ва и тя ло от ла ми -
ни ран шпер плат. По вър хност та е боя ди са на в зе ле -
но и е ла ки ра на. www.ac cen tosrl.it
2. He ro на Cal li ga ris пред ста вля ва по ли про пи ле нов
стол, под хо дящ как то за до ма, та ка и за офи са. Ди -
зай нът е на Stu dio Archi ri vol to. Предлага се в бя ло,
оран же во, чер ве но и свет ло зе ле но. www.cal li ga ris.it
3. Рам ка та на мо де ла Cloe на Cal li ga ris е от боя ди -
са но бу ко во дър во, а се дал ка та - от спле те но ко но -
пе но въ же. Ди зайнът е на Stu dio Tec ni co Cal li ga ris.
Пред ла га се в леш ни ков цвят, вен ге и с чер но лъ ска -
во по кри тие. www.cal li ga ris.it
4. Ypsi lon е съ зда ден от Хор хе Пен си (Jor ge Pen si) за
Ped ra li. Кръ гла та ма са е от алу ми ний, под хо дя ща е
за из пол зва не в ек сте рио ра и из дър жа на ви со ки
тем пе ра ту ри. Кра ка та й са по лу про зрач ни. Пред ла -
га се в две ви со чи ни. www.ped ra li.it
5. Ма ти ас Де ма кер (Mathi as De mac ker) съ зда ва кон цеп -
ту ал ния ди зайн на For mu la 40 Sled за Arr met. Столът е
от пласт ма са, кра ка та са от хро ми ра на сто ма на. Се -
дал ка та и обле гал ка та се пред ла гат с та пи це рия от
въл на, есте стве на ко жа или ими та ция на ко жа.
www.ar ea dec lic.it
6. Мо делът Squa re на Tor re е по ди зайн на Да ни ел Ро де
(Da ni el Ro de). Из ра бо тен е от по ли кар бо нат, а кра ка та
му са от хро ми ра на сто ма на. www.tor re.it

7. В ка те го рия та Con tract Cha ir Of The Ye ar поб еди -
тел бе ше мо делът Punk, чий то ди зайн е на Stu dio
Archi ri vol to за Gre en. Столът е под хо дящ за ин те -
рио ра и за гра ди на та. Ма те риалът, из пол зван за из -
ра бот ка та, е по ли про пи лен. Punk се пред ла га в бя -
ло, чер ве но, оран же во, зе ле но и ан тра цит. Обле гал -
ка та е из ра бо те на от про зра чен по ли кар бо нат. Въ -
змож ни те цве то ви ком би на ции меж ду ос но ва та и
обле гал ка та са 25. www.gre ensrl.it
8. За ком па ния та IMS ди зай не ри те от Du al Des ign съ -
зда до ха Fo rY ou. Столът е из ра бо тен от тех но по ли -
мер, в кой то е ин жек ти ра но фи брос тък ло. Из клю чи -
тел но из дръ жли вият и лек мо дел е под хо дящ за ек сте -
рио ра и е устой чив на UV лъ чи. Пред ла га се в бя ло,
оран же во, вио ле то во, зе ле но, чер но. www.ims-ita lia.it
9. За стол на го ди на та в ка те го рия та Res iden tal бе ше
обяв ен мо делът Fri da на Ped ra li. Той е съ зда ден от Одо -
ар до Фи о ра ван ти (Odo ar do Fi o ra van ti), кой то из пол зва
ино ва ти ва на 3D тех но ло гия за съ зда ва не то на съ всем
тън ка шпер пла то ва та обли цов ка. Fri da е из клю чи тел -
но лек стол с тън ка, но в съ що то вре ме мно го устой -
чи ва кон струк ция, с ер го но мич ни из вив ки и ди на ми чен
ди зайн. www.ped ra li.it
10. Мо делът Flex Too е от ко лек ция та Ils на Ric car do Ri -
vo li Des ign. Ди зай нер е Джон Ние ро (John Ni e ro). Столът
се съ стои от ме тал на рам ка и има та пи ци ра ни с плат
се дал ка и обле гал ка. www.il scol lec tion.it

6

7
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In ter na tio nal Des ign Com pe tit ion - Ca iaz za Me mo ri al Chal len ge е
ед но от най-из вест ни те съ сте за ния за мла ди та лан ти, ко ето
вся ка го ди на се про веж да в рам ки те на Pro mos edia. Тра ди -
цион но се раз да ват на гра ди на ди зай не ри, ар хи тек ти и сту -
ден ти от цял свят. Усло вие то бе ше участ ни ци те да са под 40
го ди ни, да из пол зват дър во в про ек ти те си и да съ зда дат ино -
ва тив ни, функ цио нал ни и не пре ка ле но ми ни ма ли стич ни сто -
ло ве. Обект на вни ма тел на та пре цен ка на меж ду на род но то
жу ри бя ха око ло 300 про дук та. Ос вен пър ва та на гра да, коя то

бе ше при съ де на на То мас Алон со (To mas Alon so), бя ха раз да -
де ни и две от ли чия Ho nou rab le Men tions: на Да ни ел Фин ци
(Da ni el Fint zi) от Из ра ел за сто ла As kew и на Па о ло Ка пе ло
(Pa o lo Cap pel lo) от Ита лия за сто ла Iri. До пъл ни тел ни на гра -
ди Spe cial Men tions бя ха раз да де ни на три ма ди зай не ри и еки -
пи: Ри ки и То ми Йен (Ric ky & Tom my Yu en) от Хонг-Конг,
Алек сей Са би ру лов (Alek sej Sa bi rul lov) от Ру сия и Акин Ба си -
о глу (Akin Ba cio glu) от Тур ция. Виж те таз го диш ни те поб еди -
те ли и тех ни те про ек ти!

То мас Алон со е ро ден през
1974 г. Се га жи вее в Лон -
дон, къ де то е и не го во то
OKA Y stu dio. Про ек ти те на
Алон со уча стват в най-го -
ле ми те ди зай нер ски из ло -
же ния в Ев ро па.

Пър ва та на гра да бе ше при съ де на
на сто ла Nube, съ зда ден от ис пан -
ския ди зай нер То мас Алон со. Жу -
ри то обос но ва из бо ра си та ка:
“То ва е свръ хмо де рен про ект,
кой то ин тер пре ти ра тра ди ция та и
пра ви ре фе рен ция към кла си че -
ския стол Thon et. На гра да та е за -
ра ди из пол зва не то на све жа по
фор ма, цвят и про пор ция дър ве на
рам ка, за ра ди мо дул на та струк ту -
ра и въ веж да не то на съ вре мен ни
ли нии. Функ цио нал ност та и ста -
бил ност та на кон струк ция та на
сто ла съ що бя ха взе ти пре двид.”

As kew на Да ни ел Фин -
ци бе ше оце нен за ра ди
своя та ори ги нал ност,
коя то съ че та ва ви да на
кла си че ския стол със
съ вре мен ни те функ -
ции. Мо делът е под хо -
дящ как то за до ма, та -
ка и за офи са.

Па о ло Ка пе ло
из пол зва дър -
во то по най-
есте ти чен на -
чин, за да съ -
зда де из чи сте -
ния ди зайн на
сто ла Iri.

Да ни ел Фин ци е ро ден през 1980 г. За свой про фе си она лен
дом, той е из брал Шан хай, къ де то си съ труд ни чи с мест -
ни сту диа и ком па нии в сфе ра та на ин те риор ния ди зайн.

Па о ло Ка пе ло е един стве -
ния ита ли анец с на гра да на
то зи кон курс. Той е ро ден
през 1980 г. във Ве ро на. Ра -
бо ти в Ми ла но.

PRO MOS EDIA 2008
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Акин Ба си о глу е ро ден през
1982 г. Той е ра бо тил ка то
ди зай нер за мно же ство
ком па нии и е но си тел на
раз лич ни на гра ди в област -
та на ин ду стри ал ния и гра -
фич ния ди зайн.

(0.5) C на Ри ки и То ми
Йен е мо ду лен стол с
осо бе ни про пор ции и
ори ги на лен ди зайн. Той
е осо бе но под хо дящ за
пу блич ни ча сти.

Ри ки и То ми Йен са бра тя,
ро де ни съот вет но през
1975 г. и 1979 г. И два ма та
имат бле стя щи ин ди ви ду -
ал ни ка рие ри. В съ що то
вре ме те ус пя ват да об еди -
нят свои те опит и кре а -
тив ност в об щи про ек ти.

Bliz zard of Au gust от
Алек сей Са би ру лов е
стол, кой то бе ше от -
ли чен пре дим но за ра -
ди своя та ори ги нал -
ност. Идея та в ди зай -
на на ме ква за от но ше -
ние то към при ро да та.

Алек сей Са би ру лов е ро ден през 1981 г. и е ра бо ти ка -
то ин ду стриа лен и гра фи чен ди зай нер в соб стве но
сту дио в Мос ква.

Al so на Акин
Ба си о глу е стол,
кой то мо же да
се пре вър не и в
ма са с ед но за -
вър та не. То ва е
прак ти чен ди -
зайн в мла деж ки
дух, пред наз на -
чен за огра ни че -
но про стран ство.









90 ноември 2008

ABITARE IL TEMPO

Grand Ho tel Sal ga ri е про ект, кой то об -
еди ня ва про из во ди те ли от ра йо на на Ве -
ро на, Ита лия. Цел та им е да пред ста вят
“ма те риа ли зи ран ка та лог” на ви со ко ка -
че стве ни про дук ти за кон тракт сек то ра.
Про ек тът по каз ва ин те риор но то ре ше -
ние на два апар та мен та, до маш но ки но,
фит нес за ла, ло би бар и ре цеп ция на хо -

тел. Ко ор ди на то ри на ин ста ла ция та са
Лу ка Ска ке ти (Lu ca Scacchet ti) и Сте фа -
но Кал ки Но ва ти (Ste fa no Calchi No va -
to) с Бар ба ра Бран чи фор ти (Bar ba ra
Bran ci for ti). Фир ми те, по ка за ли свои
про дук ти, са: Ar te Ba se di Bel la mo li Iva -
na, Ar ti gi a na Mar mi di Falchet to Gi o van ni
& F.lli, Bia si Emi lio & Fi gli, F.lli Got to li &

C., Fac ciot ti Lu ca e Mau ro, Go i lan Bog dan
Flo rin Ra du, La Qu ad ri fo glio Mar mi e
Gra ni ti, La vo ra zio ni Mar mi, Mar mi Co lom -
ba re, Mar mi Due Ci, Mar mo bon, Mar sot -
to, Om ni astone, Pi e tra del la Les si nia, Pi et re
Ci pri a ni, Qua re lla, San dri Le on el lo Scul tu re,
San ta Marghe ri ta, Stocche ro At ti lio, Stone
Ita li ana, Sve, Te sti Fra tel li - Tes ti group.

НА ПО КАЗ: АЛЕ САН ДРО МЕН ДИ НИ 
Сним ки: Cle to Mu na ri

С ин ста ла ция та си “2008” Cle to Mu na -
ri пред ста ви ня кои от про дук ти те на
Але сан дро Мен ди ни (Ales san dro Men -
di ni) за ком па ния та - три ла ки ра ни
шка фа, го ля ма ма са с кри ста лен плот,

че ти ри ки ли ма и се рия сребър ни
скул пту ри. Вър ху пло та на ма са та е
от пе ча та на про во ка тив на гра фи ка, де -
ло на са мия ди зай нер. Всич ки ме бе ли
са ръ чно из ра бо те ни в Ита лия. Цве то -

ве те, фор ми те, раз ме ри те и ма те ри а -
ли те са по ка за тел ни за по след ни те
проуч ва ния на ди зай не ра. 

www.cle to mu na ri.com

GRAND HO TEL SAL GA RI 
Сним ки: Abitare Il Tempo

От 17 до 21 септември за два де сет и тре -
ти по ре ден път във Верона се про ве де
ед но от най-зна чи ми те ме бел ни из ло же -
ния - Abi ta re il Tem po. Уча стие взе ха над
750 фаб ри ки. На площ от 70 000 м2 в об -
що се дем па ла ти фаб ри ки ка то Sma nia,
Fen di, Pran di na, Ipe Ca val li и още сто ти -
ци све тов но из вест ни про из во ди те ли
пред ста ви ха свои те най-но ви ко лек ции.

Огро мен ин те рес за всички из ло жи те ли
и по се ти те ли пред ста вля ва ха ин ста ла -
циите, де ло на про чу ти ди зай не ри - Des -
ign Mix на Джу лио Ка пе ли ни (Gi u lio
Cap pel li ni), Through the Lo oking Glass на
Ви то рио Ло ка те ли (Vit to rio Lo ca tel li),
Stre ap tese на Па о ла На во не (Pa o la Na -
vone). Ка то съ път ства щи ек спо зи ции бя -
ха пред ста ве ни In te rior Archi tec tu res и

Lin king Pe o ple. В In te rior Archi tec tu res 12
ар хи тек ти и ди зай не ри де мон стри ра ха
сво ето виж да не за ор га ни за ция на съ -
вре мен но то жи лищ но про стран ство. В
Lin king pe o ple пък бя ха по ка за ни про ек -
ти на об зав еж да не за кор по ра тив ни кли -
ен ти. Вижте най-интересните инсталации
и продукти от тазгодишното издание на
Abi ta re il Tem po!

ABITARE IL TEMPO: 360O DESIGN
текст и подбор: Благослава банчева, Миглена Евгениева 

София, Верона, София
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ABITARE IL TEMPO

ЗА КОЙ ЕТАЖ СТЕ?
Сним ки: Ghe nos

Къ ща та ли це (The Fa ce House) на арх.
Ро бер то Сем при ни (Ro ber to Sem pri ni)
бе ше един от най-ин те рес ни те про ек ти,
по ка за ни в сек ция та In te rior Archi tec tu re.
По гле днат от го ре ин те рио рът на по до бя -

ва ли це. Сте ни те тук са до ста услов но
по ня тие и от дел ни те по ме ще ния пре ли -
ват ед но в дру го. Спо ред сти ли сти ка та
на арх. Сем при ни ау дио зо на та е раз по -
ло же на на че ло то, спал ня та и ба ня та -

на мя сто то на очи те, днев на та и кух ня та
- на бу зи те, а зо на та за ре лакс е про ек -
ти ра на под фор ма та на ус мих на та уста. 

www.ro ber tos em pri ni.it

Ин ста ла ция та Next Flo or на ита лиан ска -
та ком па ния Se le, арх. Дие го Гран ди (Di -
e go Gran di) и сту дио dot dot dot пред ста ви
един не стан дар тен по глед към ас ансьо -
ри те. Обик но ве но без лич ни ме ста с огра -
ни че ни раз ме ри, тук те бя ха пред ста ве ни
ка то пер со на ли зи ра ни, ин три гу ва щи, за -
бав ни и ин те рак тив ни по ме ще ния. В ед -

на от ка би ни те бе ше по став ено из вест но -
то кре сло на Ea mes, а по сте ни те мо же -
ха да се ви дят сним ки на хо ра. В дру га
пък има ше люл ка, за вър за на на клон.
Та ва нът на ка би на та бе ше от по лу про -
зра чен плек си глас с кон тра жур но освет -
ле ние, ка то цел та е да пре о до лее клау -
стро фо бия та. Дру га част от ин ста ла ция та

пред ла га ше ин те рак тив ни за бав ле ния на
ча ка щи те ас ансьо ра. Ко га то на ти сне те
бу то на, за да го по ви ка те, пред вас се
отва ря ин те рак тив на вра та, коя то ви из -
пра вя пред ле де на без дна, кос ми че ска
без бреж ност или без люд на пу сти ня. 

www.se lesrl.com

КЪ ЩА ТА ЛИ ЦЕ НА РО БЕР ТО СЕМ ПРИ НИ
Сним ки: RM 12 Art&Design Arch. Roberto Semprini
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ABITARE IL TEMPO

С про ек та си 40sqm For tySqua re Me ters
арх. Па о ло Ба де ти (Pa o lo Ba det ti) пред -
ло жи функ цио нал но и ат рак тив но ре ше -
ние на про бле ма с огра ни че но то жи -
лищ но про стран ство в съ вре мен ни те
гра до ве. Бла го да ре ние на си сте ма от
по движ ни пре град ни сте ни мал ко то жи -

ли ще мо же бър зо и лес но да бъ де пре -
кон фи гу ри ра но спо ред нуж ди те. Мо же -
те на при мер да об еди ни те днев на та с
кух ня та и/или спал ня та, как то и да ги
изо ли ра те ед на от дру га. Са ми те па не ли
са дву ли це ви и мо гат да бъ дат в раз лич -
ни цве то ве, ко ето ви да ва въ змож ност

да екс пе ри мен ти ра те. “Във фи ло со фия -
та на про ек та, ис тин ският лукс е са мо -
то про стран ство - спо де ля арх. Ба де ти. -
Би вай ки мал ко и скъ по, то тряб ва да
бъ де из пол зва но мъ дро и кре а тив но.” 

www.pba stu dio.it

Стрип тийз. Дей ствие то се раз ви ва в ле -
гло то, но не ста ва въ прос за съ бли ча не, а
за обли ча не. Или по-точ но за ин ста ла ция -
та Strip Te ase, с коя то Па о ла На во не (Pa o -
la Na vone) пред ста ви но ва та ко лек ция до -

ма шен тек стил на Iva no Re da el li. Чар ша -
фи, калъф ки за въз гла вни ци и одея ла от
въл на, па мук, фи но пли се, шот ланд ско
ка ре, огром ни дан те ли, есте ствен лен, ра -
и ра но жар се и още мно го дру ги ма те рии

мо гат да ста нат част от гар де ро ба на ва -
ша та спал ня. С ек стра ва гант на “дре ха”
мо же да обле че те и ос но ва та на ле гло то. 

www.iva no re da el li.it

СТРИП ТИЙЗ В СПАЛ НЯ ТА
Сним ки: Pa o la Na vone

ДА ЖИ ВЕ ЕШ НА ШИ РО КО ВЪР ХУ 40 М2

Сним ки: Pa o lo Ba det ti Archi tet to



СО ФИЯ, УЛ. БУЗ ЛУ ДЖА 4
ТЕЛ.: 02/ 9 530 530, ФАКС: 02/ 9 530 752

E-MA IL:SA LES@TO TALTHERM.COM
КВ. РЕ ДУ ТА, УЛ. АТА НАС УЗУ НОВ 59

ТЕЛ.: 02/ 971 70 07, ФАКС: 02/ 971 74 47
E-MA IL:SA LES2@TO TALTHERM.COM, 

WWW.TO TALTHERM.COM
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В Lin king Pe o ple Симоне Микелич уча -
ства ше с ин ста ла ция, пред ста вя ща но -
вос троящ се СПА цен тър в Ли виньо,
Ита лия. Със свои те 16 000 кв.м. той об -
еща ва да бъ де сред най-го ле ми те ком -
плек си за уел нес про це ду ри в Ев ро па.

Ин те риор ният му про ект е раз ра бо тен
от Ми ке ли по по ръ чка на Aqua gran da.
За ра бо та та си ар хи тек тът спо де ля, че
се е стре мял да пре съ зда де ори ги нал на -
та идея и пред наз на че ние на ан тич ни те
рим ски ба ни със съ вре мен ни сред ства.

По край тер мал ни те из во ри в ком плек са
ще има мно го плув ни ба сей ни, са ло ни
за кра со та, фит неси, тър гов ски зо ни, ре -
сто ран ти, ба ро ве и хо тел. 

www.simonemicheli.com

ТЕР МИ ТЕ В ЛИ ВИНЬО - НАЙ-ГО ЛЕ МИЯТ 
СПА ЦЕН ТЪР В ЕВ РО ПА

Ед на от ин те рес ни те ин ста ла ции в
сек ция та In te rior Archi tec tu res бе ше фу -
ту ри стич ният ин те рио рен про ект Do -
mes tic Cam pus - the Lu xu ry of Emo tions
на арх. Си мо не Ми ке ли. Из лож бе на та
площ от 1200 м2 на по до бя ва ше ми ни -
а тю рен жи ли щен ком плекс със 7 те -
ма тич ни зо ни, вся ка от ко и то по све те -
на на да де на част от жи ли ще то - днев -
на, спал ня, ба ня, кух ня, тра пе за рия,
фит нес и фо айе. Ня кои от ме бе ли те и
ин те гри ра ни те тех но ло гии бя ха раз ра -

бо те ни спе циал но за то зи про ект от
све тов но из вест ни ком па нии. Во де ща
ро ля в ин те рио ра бе ше отре де на на
освет ле ние то - в по ве че то слу чаи вгра -
де но в ме бе ли те или скри то в ни ши,
но ви на ги цвет но. Ето как во спо де ли
Си мо не Ми ке ли за сво ето вдъ хно ве -
ние: “Цел та ми е да по ста вя чо ве ка и
не го ви те чув ства в цен тъ ра. Из пол -
звам фор ма, цвят, свет ли на и ма те рия,
за да съ че тая тран сце ден тал но то, вът -
реш но при съ що то, аб стракт но то и

илю зор но то с фак ти че ски ре ал но то.
Го во ря за свят, в кой то чо век ът въз -
прие ма чет вър то то из ме ре ние ка то из -
точ ник на мно же ство но ви усе ща ния;
свят, в кой то все ки обект око ло нас е
съ зда ден, за да под по мо гне връ ща не то
към оно ва на ча ло, ко га то всич ко е би -
ло чи сто и про сто. Ми сля, че ду ма та
“лукс” има нуж да от но во зна че ние.
Да жи ве еш в лукс днес оз на ча ва да си
спо со бен да оби чаш и да бъ деш оби -
чан, пъл но и без ре зер вно.”

ФУ ТУ РИ СТИЧНИЯТ ДОМ НА СИ МО НЕ МИ КЕ ЛИ
Сним ки: Jurgen Eheim



СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛИ
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Сред ди зай не ри те в сек ция та Lin king
Pe o ple бе ше и Фран че ско Лу ке зе (Fran -
ces co Lucchese) със своя про ект “5 се -
ти ва за 1 СПА”. “Пред ста вям 5 раз лич -
ни по ме ще ния в един СПА цен тър -
раз ка за са мият Лу ке зе. - Вся ка стая е
по све те на на от дел но чув ство, ка то при
вся ка ос но вен про та го нист е во да та. Тя
мо же да при до бие фор ма, да си взаи -

мо дей ства с уха ния, вкус ове, свет ли ни
или дру ги ма те ри а ли. В “стая та на до -
пи ра” на при мер сте ни те са по кри ти с
нов тип мо зай ка. Вся ко пар че е на пра -
ве но от раз ли чен ма те ри ал - дър во,
стък ло или ка мък. С до пи ра им се опи -
твам да про во ки рам но ви усе ща ния. В
“стая та на слу ха” пък по дът е по крит с
де ко ра тив ни ка мъ ни, под ко и то са мон -

ти ра ни ми кро фо ни. Ко га то вър ви те от -
го ре, чу ва те шу ма от стъп ки те и по чу -
ква не то на ка мъ ни те един в друг.” Ди -
зай не рът спо де ля, че “един от най-го ле -
ми те про бле ми на съ вре мен ни те хо те ли
е лип са та на СПА цен тро ве в тях”. Спо -
ред не го “на ли чие то им не е въ прос на
ар хи тек тур но или ин те риор но ре ше ние,
а на пра вил но упра вле ние.”

5 СЕ ТИ ВА ЗА 1 СПА
Сним ки: Ca val le ri Co mu ni ca zione 

Un der the Sea (от англ. под мо ре то) е
име то на вну ши те лен про ект, кой то
ми лан ският арх. Мау ри цио Фа ве та
пред ста ви в сек ция та Lin king Pe o ple.
“Всъ щност то ва не е про сто ин ста ла -
ция, а ре а лен про ект” - раз каз ва ав то -
рът. - “Тук сме по ка за ли в ма щаб 1:1
ло би то на La gu na Be ach Ho tel & Spa,
кой то стро им в мо мен та в гр. Гра до,

Ита лия. Хо телът има 70 стаи, 32
апартамента и 1000 м2 СПА цен тър,
раз по ло жен на по след ния етаж на
сгра да та. Тъй ка то обек тът се на ми ра
на мор ския бряг, ре ших ме в ин те рио ра
да за ло жим на ат мо сфе ра, близ ка до
та зи в под вод ни ца. За то ва и про ек тът е
оза гла вен “Под мо ре то”. Част от на ша -
та ра бо та бе ше и раз ра бо тва не то на се -

тив на та част от про ек та. То ва включ ва
ин те рак тив ни ефек ти, му зи ка и аро ма -
ти.” В рам ки те на Abi ta re il Tem po “под -
вод но то ло би” бе ше пред став ено на
площ от 250 м2. За да по стиг не же ла -
ния ре зул тат, арх. Фа ве та бе ше за ло -
жил на ре леф ни сте ни с ко ра ло ви мо -
ти ви, епо кси ден под с ви зуа лен ефект
“мор ско дъ но” и ме бе ли по по ръ чка. 

ХО ТЕЛ СКА РЕ ЦЕП ЦИЯ НА МОР СКО ТО ДЪ НО
Сним ки: GGiannini



ГАРДЕРОБ ITALA, РАЗМЕРИ: 2490Х650Х2150 ММ,
ДВУКРИЛЕН ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С
ЛАКОБЕЛ СТЪКЛО, ЦЕНА:1820 ЛВ.

ГАРДЕРОБ BELLONA, РАЗМЕРИ: 2010Х650Х2150 ММ,
ДВУКРИЛЕН ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С
ЛАКОБЕЛ СТЪКЛО, ЦЕНА: 1550 ЛВ.

ГАРДЕРОБ ROSITA, РАЗМЕРИ: 2118X630X2250 ММ, 
2268X630X2250 MM, 2418X630X2250 MM, ТРИКРИЛНИ
ГАРДЕРОБИ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ С ЛАКОБЕЛ
СТЪКЛО, ЦЕНА: 2199 ЛВ
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Та зи го ди на в Lin king Pe o ple арх. Ма -
тео Нун ци ати (Mat teo Nun zi a ti) пред -
ста ви про ек та на т.нар. Им пе ра тор ски
апар та мент. Всъ щност то ва е ви ла,
част от но вос троящ се ку рор тен ком -
плекс на о-в Сол та, Хър ват ска. Апар та -
мен тът има соб стве на гра ди на, те ра са
и плув ен ба сейн. За фа са да та арх. Нун -
ци ати е из брал тра ди цион ни за ра йо на

ма те ри а ли ка то ка мък и дър во, съ че та -
ни със стък ло, сто ма на и бе тон. Дър ве -
ни плъ зга щи се ре шет ки по кри ват го -
ле ми те про зор ци, за да пред па зят стаи -
те от го ре що то слън це. Сте ни те на
пред ве рие то са по кри ти със спе циал ни
чер ни ке ра мич ни па не ли, раз ра бо те ни
от Flo rim. За об зав еж да не то му ар хи -
тек тът е из брал 2 бе ли ди ва на от се -

рия та Jazz на Mat te o gras si. Вра та та към
спал ня та е по не гов ди зайн за Lual di и
пра ви впе чат ле ние с вгра де но то си
цвет но освет ле ние. Са ма та тя е ре ше на
в бе жо во и вен ге. Ме бе ли те от но во са
по ди зайн на ар хи тек та за Feg. Обо ру -
два не то на ба ня та е от Rap sel. 

www.mat te o nun zi a ti.com 

Li fe in work (от англ. Жи вот на ра бот но -
то мя сто) е про ект за офис ин те риор,
кой то сту дио Be stet ti as so ci ati пред ста ви в
сек ция та Lin king Pe o ple. “Вся ка су трин
ста ва ме, тръг ва ме по ули ца та, по сле
отва ря ме вра та и жи во тът ни се прев ръ -
ща в ра бо та, жи вот на ра бот но то мя сто
- обяс ня ват от Be stet ti as so ci ati. - Ако мо -

жех ме да изо бра зим гра фич но вре ме то
пре ка ра но на то ва мя сто, лес но щях ме
да уста но вим как ва го ля ма част от жи -
во та ни про ти ча в офи са.” Из хож дай ки
от те зи раз ми сли, ар хи тек ти те от Be stet -
ti as so ci ati пред ста вят офис, чий то ин те -
риор на по до бя ва те атрал на сце на със
заве си и пре гра ди, ко и то не прек ъс на то

по каз ват или скри ват случ ва що то се зад
тях. В ре а ли зи ра не то на про ек та взи мат
уча стие ком па нии ка то Bra vo Cu ci ne e
Bag ni, Cas ti glione Re lax, Da vi de Grop pi,
Di sa no Fos no va, Franchi Um ber to Mar mi,
Gal lot ti&Ra di ce, My co re.

www.be stet ti as so ci ati.com

ИМ ПЕ РА ТОР СКИЯТ АПАР ТА МЕНТ НА МА ТЕО НУН ЦИ АТИ
Сним ки: Stu dio Mat teo Nun zi a ti

ЖИ ВОТ НА РА БОТ НО ТО МЯ СТО
Сним ки: Be stet ti as so ci ati



София
бул. Дондуков 66, тел.: 02/ 965 50 88, 965 50 80, факс: 02/ 965 50 50

кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник 21, тел.: 02/ 870 32 63
бул. Патриарх Евтимий 11, тел.: 02/ 986 67 18, 986 29 68

бул. Черни връх 80, тел.: 02/ 962 19 05

Централен офис и изложбена зала:
София, бул. Дондуков 66, тел.: 02/ 965 50 88, 965 50 80 
факс: 02/ 965 50 50, e-mail: sanex@spnet.net

Търговски офис и склад:
кв. Орландовци, ул. Нешо Бончев 26 
тел.: 02/ 813 39 31 до 39 
факс: 02/ 813 39 48www.sanex.bg

* Съвършена форма
* Изненадващ дизайн
* Неустоим зов за докосване

Mалък стилов знак, който прави всяка баня различна!
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Джу лио Ка пе ли ни е доб ре из вест но име.
Ако все пак за вас е не поз на то, ще ка -
жа са мо, че той е чо век ът, кой то пре -
вър на ита лиан ска та ком па ния Cap pel li ni
в един от най-влия тел ни те ме бел ни про -
из во ди те ли в све та. Ин ста ла ция та му
Des ign Mix на таз го диш но то Abi ta re il
Tem po бе ше по во дът да се срещ нем с та -
зи ем бле ма тич на лич ност. По ве че за не -
го ва та се лек ция ди зай нер ски про дук ти,
как то и мне ние то му по ак ту ал ни въ про -
си, ще на у чи те от раз го во ра ни с не го.
Как ва е цел та на Design Mix?
Ди зай нер ски  про дук ти виж да ме по ви -
три ни те на кра си ви ма га зи ни или в му -
зе и те за съ вре мен но из ку ство. Оце ня ва -
ме ка че ство то им, но ги чув ства ме дал -
еч от нас. С Design Mix ис ка х да пред -
ло жа на хо ра та ед но пъ те ше ствие в
при каз на об ста нов ка, къ де то все ки мо -
же да срещ не, да до кос не и да из проб -
ва про дук ти, съ зда де ни от раз лич ни ди -
зай не ри по раз лич но вре ме. 
На как ъв прин цип об еди них те те зи тол ко -
ва раз лич ни про дук ти?
Из бо рът ми бе ше мно го ли чен. Пред -
ста вил съм 180 ар ти ку ла, про из ве де ни
от 70 ком па нии от цял свят. При по явя -
ва не то си все ки от про дук ти те е пре диз -
ви кал мал ка “ре во лю ция”. Ек спо на ти те
са как то ма со ви, та ка и от ли ми ти ра ни
се рии. Сме сил съм ем бле ма тич ни про -
дук ти от раз лич ни ку лту ри. 
Как во е от но ше ние то Ви към опо зи ция та
ди зай нер ски про дук ти - ма со во про из -

вод ство?
До брият ди зай нер мо же да съ зда де про -
дук ти как то за ма со во про из вод ство, та -
ка и за ли ми ти ра ни се рии. Край ният
по тре би тел мо же да си ку пи и ек склу -
зи вен или съ всем обик но вен про дукт.
Ис тин ска та при до бив ка на съ вре мен -
ния по тре би тел е сво бо да та. Той е сво -
бо ден да из би ра. Хо ра та оби чат да сме -
сват раз лич ни ви до ве про дук ти и сти ло -
ве в до мо ве те си. Tряб ва да се обър не
вни ма ние на то зи нов на чин на ми сле -
не, на но ва та сво бо да на край ния по -
тре би тел. Ко га то го во рим за ли ми ти ра -
ни се рии, сме мно го бли зо до из ку ство -
то. Хо ра та ку пу ват та ки ва про дук ти,
как то ку пу ват скул пту ри или кар ти ни.
Ко га то пра вим ма со ви про дук ти, тряб -
ва да се ста ра ем те са бъ дат чест ни, по -
лез ни, но и кра си ви.
Че сто каз ва те, че за Вас по-важ ни са не
най-ак ту ал ни те, а най-дъл го про да ва е ми -
те ме бе ли. По как во поз на ва те, че един
про дукт ще ста не дъл го про да ва ем?
Хо ра та че сто се страх уват от ди зай на.
Те каз ват: “Ако ку пя ди зай нер ски про -
дукт, кой то е мо де рен и до бър днес, мо -
же да се ока же, че след 5 го ди ни ве че
ня ма да е так ъв”. Затова пред по чи тат да
си взе мат ко пие на ста ра ме бел. Оне зи,
ко и то ку пу ват ди зай нер ски про дук ти,
пла щат мно го па ри за тях. Убе ден съм,
че хо ра та пред по чи тат про дук ти, ко и то
ще са доб ри и ак ту ал ни не са мо утре,
но и в бъ де ще. Доб рият ди зайн мо же да

съ зда де хи то ви про дук ти, а мно го доб -
рият ди зайн - дъл го про да ва е ми. За мен
е важ но да съ зда ва ме ме бе ли, ко и то ще
са тър се ни и же ла ни дъл го след пу ска -
не то им на па за ра. Тряб ва да на ка ра ме
хо ра та да не се страх уват от ди зай на. 
Kа звате, че Cap pel li ni тряб ва да съ зда ва
съ вре мен ни кла си че ски ме бе ли. Как во
опре де ля те ка то кла си ка? 
В ми на ло то бе ше въ змож но да опре де -
лиш ак ту ал на та за мо мен та тен ден ция,
но днес е мно го труд но. Мно го об ра зие -
то е го ля мо. Има оба че про дук ти, ко и -
то за ра ди своя се ти вен ди зайн и ка че -
стве на из ра бот ка, са го то ви да се пре -
вър нат в мо дер на кла си ка. За да ста не
един про дукт кла си че ски, той тряб ва да
е дъл го про да ва ем. Не е вяр но, че всич -
ко в ди зай на е ве че на пра ве но. Труд но
е да се из ми слят но ви фор ми, но пък
мо жем да ра бо тим вър ху те зи от 50-те
и 60-те го ди ни, ка то ги ин тер пре ти ра ме
с но ви тех но ло гии и ма те ри а ли. Ино ва -

ДЖУ ЛИО КА ПЕ ЛИ НИ: 
Хо ра та не тряб ва да се 
страх уват от ди зай на
Ин тер вю на Бла го сла ва Бан че ва

GI U LIO CAP PEL LI NI
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Тел. 02/ 999 51 53, Факс: 02/ 999 50 22, 
Мо б.: 0885 697 930, e-ma il: kristian@summer-f.com

ВАР НА
ШОУ РУМ: 
ж.к. Вла ди сла во во, меж ду бл. 225 и бл. 226 
Тел.: 052/ 50 51 21/2, Факс: 052/ 50 06 89
e-ma il: var na@sum mer-f.com
ОФИС И ШОУ РУМ: ул. Га бро во №37
Тел.: 052/ 630 381,Факс: 052/ 603 112
e-ma il: var na@bam bo o li nebg.com

СЛЪН ЧЕВ БРЯГ
ШОУ РУМ: 
к. Съ ни Дей 1, сре щу х-л Но бел 
Тел./факс: 054/ 2 20 62, Мо б.: 0887 445 805
e-ma il: sum mer_slanchev briag@abv.bg

DESIGN CENTER
ЦЯЛОСТНИ ИНТ ЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

BAMBOOLINE
СОФИЯ
ШОУРУМ:  бул. Тодор Каблешков 53
Тел.: 02/490 07 96, Моб.: 0885130759
e-mail: contact@bamboolinebg.com

ВАРНА
ОФИС И ШОУРУМ: ул. Габрово №37
Тел.: 052/ 505 121, Факс: 052/ 500 689
e-mail:varna@bamboolinebg.com

СЛЪНЧЕВ БРЯГ
ШОУРУМ: к. Съни Дей 1, срещу х-л Нобел
Тел./факс: 054/2 20 62, Моб.: 0887 445 805
e-mail: summer_slanchevbriag@abv.bg
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ции те са един стве ният на чин за съ зда -
ва не на мо дер ни кла си че ски про дук ти.
Кой про дукт из ра зя ва най-доб ре ду ха на
на ше то съ вре мие?
Ха ре свам осо бе но про дук ти те на Джас -
пър Мо ри сън. Продуктите му са нор мал -
ни, но фан та стич но нор мал ни и мно го съ -
вре мен ни. Те са мо дер на кла си ка. Все ки
ден ди зай не ри и ар хи тек ти се съ сте за ват в
опи та си да ни впе чат лят с твор би те си...
Идея та, че тряб ва да шо ки ра ме хо ра та
със стран ни про ек ти, е ве че мър тва.
Ако тряб ва да съ зда де те най-про во ка тив -
ния про дукт, как ъв ще бъ де той? 
Най-го ля ма та про во ка ция днес е да бъ -
деш нор ма лен и да из пол зваш ма те ри а -
ли те по най-доб рия на чин.
Как во бе ше по след но то не що, ко ето Ви
впе чат ли в све та на ди зай на?
По след но то та ко ва не що бе ше столът
Slow на бра тя та Бу ру лек за Vi tra. 
В по след ни те го ди ни про дук то вият ди зайн
ми на през ми ни ма лиз ма и нео ба ро ка.
Как во след ва спо ред Вас?
Но ва та тен ден ция не уби ва ста ра та.
Доб ри те про дук ти на ми ни ма лиз ма и
нео ба ро ка са все още доб ри. Днес се
об ръ ща по-го ля мо вни ма ние на но ви те
про пор ции на пред ме ти те и на есте стве -
ни те ма те ри а ли. 
Еко ди зай нът и ар хи тек ту ра та са ак ту ал -
на те ма днес. Как во е от но ше ние то Ви по
то зи въ прос?
Днес тряб ва да се от на ся ме с го ля мо вни -
ма ние към ра цио нал но то из пол зва не на
при род ни те ре сур си. То ва не оз на ча ва
един стве но из пол зва ме ин те рес ни еко
про дук ти, а да се ра бо ти по гло бал ни
про ек ти в ком па ния та. В Cap pel li ni се
опи тва ме да на пра вим най-доб ро то, на
ко ето сме спо соб ни.  
Как един млад ди зай нер мо же да ста не
част от Cap pel li ni?
Все ки ме сец по ве че от 300 мла ди ди зай -
не ри ми из пра щат свои ски ци.
И вие ги раз глеж да те всич ки те?

Пър ва та се лек ция се пра ви от мой аси -
стент, аз пра вя вто ра та. От дру га стра -
на, пъ ту вам че сто и та ка се за поз на вам
с мно го хо ра, виж дам но ви про дук ти.
По ня ко га пре по да вам в учи ли ща по ди -
зайн и уни вер си те ти и та ка съм в кон -
такт с мла ди те ди зай не ри. Ня мам опре -
де ле на фор му ла, коя то при ла гам при
из дир ва не то на но ви та лан ти. По ня ко га
от пър во то “ДА” до го то вия про дукт
ми на ват 6 ме се ца. Друг път - 6 го ди ни.
Има и слу чаи, ко га то за поч ва ме ра бо та
и не по сти га ме ни как ъв ре зул тат. За
мен все ки нов про дукт с мар ка та Cap -
pel li ni е ка то но во де те.  
Как во каз ва те на мла ди те ди зай не ри, ко -
и то са нетър пе ли ви да ста нат звез ди?
На пра ве те ня кол ко про дук та, но доб ри
про дук ти! Опи тай те се да ра бо ти те, без да
гле да те как во са на пра ви ли дру ги те! Вра -
ти те на Cap pel li ni са ви на ги отво ре ни за
та лан тли ви ди зай не ри.
Ко пи ра не то на ди зайн е го лям про блем в
на ши дни? Как се бо ри те с не го?
Един стве ният на чин да се спра вим с ко -
пи ра не то е да пра вим про дук ти с мно -
го ин ве сти ции в проуч ва не то и ино ва -
ции те. Та ки ва про дук ти мо гат да бъ дат
ко пи ра ни на 80%, но не и на пъл но. 
Кое е най-труд но то Ви ре ше ние ка то ме -
ни джър на Cap pel li ni?
Бе ше ми труд но да ка жа “НЕ”, ко га то
хо ра та ми на сто ява ха да пра вим про дук -
ти, ко и то в да де ния мо мент бя ха хи то ви
на па за ра. Ние тряб ва ше да след ва ме
соб стве ния си път на ра зви тие. Ед но от
най-труд ни те ми ре ше ния бе ше да се
при съе ди ним към Pol tro na Frau Group.
По ве че от го ди на об ми слях та зи стъп ка.
От ед на стра на, ка то не за ви си ма ком па -
ния мо жех ме да пра вим как во си по ис -
ка ме. От дру га стра на, за да се на ло жим
на меж ду на род ния па зар, ни тряб ва ше
по ве че мощ. На края ре ших, че за Cap -
pel li ni е по-доб ре да ста нем част от по-
го ля ма ком па ния, ка то запа зим своя та

не за ви си мост и ин ди ви ду ал ност. Убе ден
съм, че взех най-доб ро то ре ше ние. 
Как оце ня ва те по зи ци и те на Cap pel li ni на
Из точ но-Ев ро пей ския па зар?
В по след ни те го ди ни се на ло жих ме в
Ща ти те и Дал еч ния Из ток. Се га за поч -
ва ме да об ръ ща ме вни ма ние и на Из -
точ на Ев ро па. Ми сля, че има ме по тен -
циал да се на ло жим и тук.
В продъл же ние на де се ти ле тия ита лиан -
ският ди зайн е въз прие ман ка то ин сти ту -
ция. Виж да те ли друг на цио на лен ди зайн,
кой то мо же да ви кон ку ри ра се га?
Ита лиан ският ди зайн е из ве стен фе но -
мен. През 50-те го ди ни има ше мал ка
гру па - то га ва мла ди ди зай не ри - ка то
Аки ле Ка сти льо ни и Джио Пон ти и
мал ка гру па пред прие ма чи ка то г-н
Ка си на, г-н Ган ди ни от Flos, г-н Ка сте -
ли от Kar tell, ко и то сил но вяр ва ха в
ди зай на ка то биз нес. Днес ита лиан -
ският ди зайн е ис тин ска сме си ца.
Спом ням си, че ко га то за поч нах да ра -
бо тя с чуж ди ди зай не ри, мно го хо ра
не до вол ства ха, че ис кам да “убия” ита -
лиан ския ди зайн. Ако чо век ът е до бър
про фе си она лист, за мен е без зна че ние
къ де е ро ден. То ва бе ше пре ди 20 го -
ди ни. Днес, ко га то раз глеж да те ка та -
ло га на ита лиан ските ком па нии, виж -
да те, че по ло ви на та про дук ти са де ло
на чуж де стран ни ди зай не ри. Доб ри ди -
зай не ри мо гат да се от крият по цял
свят. По от но ше ние на кон ку рен ция та
ми сля, че мо жем да го во рим не тол ко -
ва за дър жа ви, кол ко то за опре де ле ни
ком па нии. Vi tra на при мер е та ка ва.
Ви на ги съм каз вал, че те са швей цар -
ска ком па ния, коя то ра бо ти ка то ита -
лиан ска (смее се). Esta blished & Son в
Ан глия съ що са мно го доб ри. Всич ки
сме игра чи на гло бал на та сце на. Ако
ита лиан ска та ин ду стрия ис ка да за щи -
ти ли дер ска та си по зи ция, тряб ва не -
прек ъс на то да ин ве сти ра  в ино ва ции. 
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На стол на та лам па Gio е по ди зайн на
Джор джо Ган де ли ни (Gi or gio Gan del li -
ni) за An na Lar ri.  Осве ти тел но то тя -
ло се об ръ ща и на кла ня във всич ки по -
со ки, съ зда вай ки ба ланс на ди фу зе ра. 

Alex Da vis Stu dio пред ста ви но ва та си ко лек ция The
Mo on lit Sa fa ri под мо то то “Аф ри ка от сто ма на”.
Ко лек ция та включва ме бе ли, лам пи и тек стил.
Horn Cha ir е с ме тал на ос но ва и с та пи ци ра на се -
дал ка. Раз ме ри: 53х53х114 см. 

Ле жан ка та Ama ka бе пред став ена от ита лиан ска та ком па ния
Ca sa No va. Тя е част от ко лек ция Trends, де ло на Ари ела Ка су то (Ari ela
Cas su to) и Еду ард Арм стронг (Edward Arm strong). Прин тът е на Ken Scott.
“Съ зда дох ме ко лек ция - микс от ви со ко тех но ло ги чен про цес и ръ чно май -
стор ство с из то чен прив кус и блясъ ка на Ита лия”- спо де ля Ка су то.

Cat zus е мо дел на ита -
лиан ска та фаб ри ка So spe si.
За ка чал ка та е из ра бо те на
от ла ки ран MDF. Пред ла -
га се в бя ло, чер но, зе ле но,
ма ген та, ро зо во и жъл то.
Раз ме ри: 180х70 см.

“ДИЗАЙНЕРСКИ САЛОНИ – ПП” ООД

гр. Пловдив, бул. „България” 160
тел. 032/ 96 94 36, факс: 032/ 96 94 37

GSM: 0885/ 25 23 07
e-mail: spazio@dir.bg
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www.aluprodukt.net, info@aluprodukt.net
tel: 02/ 925-9170, fax: 02/ 925-9171, gsm: 0889030137

Swimming Pool 
Spa Enclosures

УДЪЛ ЖЕ ТЕ ПЛУВ НИЯ СЕ ЗОН С ПО КРИВ НА КОН СТРУК ЦИЯ 
ЛЕ КА, ПО ДВИЖ НА, ЗДРА ВА, С 10 ГО ДИ НИ ГА РАН ЦИЯ! 

СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ХОТЕЛИ
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Мо делът Scul pting е на Ca sa No va. Не стан дарт на -
та по вър хност на шка фа е със зла тен лак мат. 

Ко мо дът Es prit е част от но ва та ко лек ция на JC
Pas sion, ли ния на Jum bo Col lec tion. Ар ти стич на -
та ком би на ция меж ду пра вил на та фор ма на мо -
де ла и необа ро ко ви те сре бри сти де ко ра ции и кра -
че та пра вят Es prit из клю чи тел но ат рак ти вен.

Пред ме ти те на ме -
бел на та ком па ния
Chri stopher Guy ви на ги
прив ли чат ин те ре са
на пу бли ка та. На го -
лям ус пех на из ло же -
ние то се рад ва ха ак се -
со а ри те от но ва та
ко лек ция на ком па ния -
та, ко и то съ че та ват
в се бе си кла си че ска
кра со та и мо дер ни -
стич ни тен ден ции. 

Сред най-ат рак тив -
ни те пред ло же ния
бе ше кре сло то в
брон зов цвят от но -
ва та ко лек ция на
Chri stopher Guy.

Огле да ло мо дел Ma rie
An toi net te на Ban ci. Ди -
зай нът на мо де ла е Ха -
мауд Мон зер (Ham -
moud Mon zer). Рам ка -
та е ре ше на в ак ту ал -
ния зла тист тон. Раз -
ме ри: 43х 35x10,5 см. 
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Кре сло то Es prit е част от но ва та ко -
лек ция на JC Pas sion, ли ния на Jum bo
Col lec tion. Сме сва не то на да ма ски с
раз лична тек сту ра, как то и ат рак -
тив на та фор ма на кра че та та ка ра ше
по се ти те ли те на Abi ta re Il Tem po да се
зах ла сват пред щан да на JC Pas sion.

Лам пи те на ита лиан ска та
ком па ния Ga bri ela B - Ve ni ce
De cor се из ра бо тват ръчно
по спе циал на тех но ло гия.

Двой но то ле гло Ber ger от по след -
ни те ко лек ции на ком па ния та Can -
to ri раз по ла га с ме тал на ос но ва,
чия то ви зия е офор мен чрез ла зер.

Трапезарна маса Giorgione от
новата колекция на Smania.

Кре сло от но ва та се рия на Flo ren ce Col lec tion. За ос но -
ва на мо де ла е из пол зван ма сив ясен. Кра че та та са алу -
ми ние ви, а за та пи це рия та е из пол зва на лу ксоз на да ма -
ска с неж ни фло рал ни мо ти ви. Раз ме ри: 95x100x92 см.
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CER SAIE 2008
текст: Благос лава Банчева
сни м ки: Sav er io Lom bar di Val lau ri & Благос лава Банчева

За 26-ти път най-голямо то изложение за керамични плочки,
оборудване и об завеждане за баня - Cer saie - събра в Бол о ния
(Италия) повече от 1000 производители от цял свят. Многоброй -
н ите пал ати на пан аирно то градче приютиха огром но разн о -
образие от продук ти, ко и то бяха ко лк о то различни, то лкова и
еднакви. Като цяло банята вече е по и зо ставила флорал н ите
мотиви. Макар и все още срещани при плочките, те са по-
изчистени в сравнение с ми н ал ата година. Изключително ак ту -
ал ни в момента са и релефите. По отношение на цветовете
ограничения няма, макар да се дава известно предпочита ние на
естествените нюанси. По отношение на размерите изненади
също няма. В сектора на оборудването и об завеждането за баня
производителите са зал о жи ли на добрия дизайн, изключителн о -
то качество и фу нкцио на л н о стта на своите продук ти. Все по-
осезаемо черният цвят завладява традицио н но бяла та сан и тария.
Почти всички от големите производители представиха отделни
серии за рус кия па зар. Съвсем естествено те се от личават с
повече декоративни елементи и задълж ителн ите зла то и сребро. 
Едно от интересн ите съби тия в рам ките на Cer saie беше ин -
ст алацията “Итал иа нс ките керамични плочки - архитектурна
храна” (Ce ram ic Tiles of It a ly_Ar chi tec tur al Food). След успеха
на тазгодишно то триенале в Мил ано, експ о зицията беше
представена и тук, но допълнена с нови проекти. По ка зани
бяха творби на 11 млади дизайнера, чиято цел е да демо н -
стрират креативния потенциал на керамичните плочки. Макар
различни, всички те представяха обекти от дома, ко и то носят
духа на ит ал иа нс ка та кул и нарна традиция. Впечатлението,
което тазгодишно то издание на Cer saie остави, е, че банята
вече категорично не е сервизно помещение, а едно от най-
важ н ите места в дома. Цялос тно представяне на изложението
очаквайте в следващия брой на ДОМЪТ.





ARRAS е модулна система, която включва 23 елемента стилно обзавеждане. Те са изработени от
фурнировани ПДЧ и МДФ с фурнир дъб, в цвят дъб мока. Системата Arras предлага мебели за трапезария,
дневна и хол, а за по-ексцентричните - и кът за домашно кино. Правите линии и изчистените форми, съчетани
с бляскавите витрини и ефектното светодиодно осветление на рафтовете, са подходящи и за най-
претенциозните клиенти. Тази система се предлага единствено в магазините на Мебелна компания “АРОН”.  
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Как НЕ оби чаш да за върш ва де нят ти?
С без съ ние за ра ди не до вър ше на та ра бо та.
Как во НЕ би ка зал на ня ко го?
“Май тряб ва да си взе меш душ.”
Кой пред мет от ежед не вие то НЕ ха ре сваш?
Пар кинг ав то ма та.
Как во НЕ би ис кал да чу еш за се бе си?
Че ра зо ча ро вам хо ра та.
Как во в жи во та си НЕ би пов то рил?
Да ско ча с бън джи.
С кой ди зай нер НЕ би ра бо тил? За що?
С он зи тип - Са мот на та Звез да.

Как во НЕ ха ре сваш в съ вре мен ния ди зайн?
Фак то рът мо да. Ди зай нът е се риоз на
про фе сия.
Как ъв ма те ри ал НЕ би из пол звал? 
Как ъвто и да е от на ра не ни жи вот ни. Ка -
то сло но ва кост, на при мер.
Как во НЕ би по съ ве твал мла ди те ди зай не ри?
Да ста нат ди зай не ри. Са мо в слу чай, че
то ва е един стве но то, ко ето мо гат да из ми -
слят да пра вят в жи во та си.
На кой въ прос НЕ от го ва ряш?
“Вяр но ли е, че ни ко га не лъ жеш?”

Mar ten Cla es son: 
“Не бих посъветвал младите 
дизайнери да станат дизайнери!”
сним кa: Cla es son Koi vi sto Rune
ин тер вю на Даниела Александрова

През 1995 г. швед ски те ар хи -
тек ти Мар тен Кла е сон (Mar ten
Cla es son), Ее ро Кои ви сто (Eero
Koi vi sto) и Ола Ру не (Ola
Rune) съ зда ват в Сток холм ар -
хи тек тур но сту дио, ко ето ско ро
раз ши ря ва дей ност та си и за -
поч ва да се за ни ма ва и с ди -
зайн. Сту дио Cla es son Koi vi sto
Rune има своя цен ност на си -
сте ма. “Един стве ни те не ща,
ко и то са важ ни за нас са: да се
раз ви ва ме, да по доб ря ва ме ра -
бо та та си и ни ко га да не се
пов та ря ме” - споделят от
триото. Виж те как во ос вен да
НЕ се пов та ря, НЕ оби ча и
НЕ пра ви еди ният от трио то
Мар тен Кла е сон!





Из клю чи тел но еле ган тен мъж. С изис -
ка ни об но ски, с бе зу пре чен вкус. Влю -
бен е в Ита лия, ди зай на и всич ко кра -
си во. И то ва ли чи още от пръв по глед.
За не го де сти на ция та Ми ла но - Со фия е
ка то оби чай на утрин на раз ход ка, а ди -
зай нът е лич на та му фи ло со фия. Оби ча
да оби ча и мра зи да си гу би вре ме то.
За поз най те се с Ге ор ги Зай ков - ди зай -
не рът, бо хе мът, джен тъл ме нът!

Ти си завършил дизайн в Ев ро пей ския ин -
сти тут по ди зайн в То ри но. Има ли из вест -
ни име на в ди зай на, до ко и то си се до кос -
нал по вре ме на об уче ние то си?
Ще за пом ня сре щи те си с Рен цо Пи а -

но, Ен цо Ма ри, Ан дже ло Ми ке ли, Па о -
ла Ур ба но, Сил вио Де пон те и др.
Как во те на ка ра да за о би чаш Ита лия?
Ха ре сах тра ди ци и те на ита лиан ска та ку -
лту ра. Тук мо жеш да се раз хож даш и
по се ща ваш из лож би и из ло же ния, свър -
за ни с ди зай на, на све тов но ни во, до ри
са мо раз хож дай ки се из гра да. 
Ита лия е ли дер в област та на ди зай на.
Как би опре де лил ита лиан ския ди зайн?
Ди зай нът на всяка стра на има свои от -
ли чи тел ни бе ле зи, въ пре ки че през по -
след ни те го ди ни то ва се по за губ и със
сме сва не то на мно го сти ло ве, дъл жа що
се на отво ре ни те гра ни ци във все ки
един сми съл. Ита лия е ли дер в мно го
обла сти. Без спо рен факт за се ри оз но то
ра зви тие на ди зай на е ита лиан ска та ин -
ду стрия и ин же нер на си ла. Ита лиан -
ският ди зайн ви на ги се раз поз на ва с
про во ка ция та и раз лич на та гле дна точ ка
на все ки от де лен про дукт.
За що се вър на да ра бо тиш в Бъл га рия?

За що то вяр вам, че мо га да бъ да по-по -
ле зен тук и да бъ да част от един про цес
на ра зви тие, в как ъв то е Бъл га рия.
Къ де е по-труд но да се ре а ли зи раш - в
Ита лия или Бъл га рия? 
Труд но е нав ся къ де. Ис ка се по стоян -
ство. Тряб ва и мно го да вяр ваш в то ва,
ко ето пра виш. Мо га да срав ня на шия
бранш със спор та. Ние съ зда ва ме не що,
от глеж да ме го, да ва ме му фор ма до ри и
име. Ми на ват ме се ци, го ди ни и в края
на кра и ща та му се рад ваш точ но един
миг. И всич ко за поч ва от на ча ло - нов
про ект, но ви ам би ции...
Как во би ка зал за бъл гар ско то об ра зо ва -
ние в срав не ние с то ва по све та?
Труд но ми е да кри ти ку вам бъл гар ско то
об ра зо ва ние, за що то аз ня мам та ко ва, но
хо ра та, ко и то се за ни ма ват с ди зайн и
пре по да ват, тряб ва да са наяс но ,че то ва
е сек тор, в кой то ни що не се пов та ря и
изис ква тър се не и из след ва не. Ми сля ,че
в Бъл га рия то ва не се взи ма на се ри оз но.  
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ITA LI ANSTY LE
Ин тер вю на Де си сла ва Пе тро ва

Сним ки: Ге ор ги Зай ков
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Спо де ли ни мал ко по ве че за пла но ве те
си да на пра виш ко леж за ди зайн тук... 
Това е ед на меч та, с коя то ис кам да
спо де ля соб ствен опит и опи та на мно -
го мои ко ле ги и ар хи тек ти с дру ги хо -
ра, тър се щи съ вет. Ед но доб ре ра бо те -
що учи ли ще мо же да съ ще ству ва с доб -
ри спе циа ли сти и с бъ де ща ре а ли за ция
на участ ни ци те в учеб ният про цес. 
Как виж даш до ма на бъ де ще то?
Домът на бъ де ще то ще из пол зва ма ши -
на, пре ра бо тва ща прах и съ зда ва ща пред -
ме ти за крат ко трай но из пол зва не и ре ци -
кли ра не. Ще има го ля ма ма ши на, на
коя то да си по ръч ваш вся как ъв вид пред -
ме ти по ин тер нет, про сто сла гаш прах и
ги про из веж даш. Та ка всич ко, ко ето има -
ме, ще бъ де за вре мен на упо тре ба и ня -
ма да има ме нуж да от мно го про стран -
ство, за да дър жим из лиш ни пред ме ти.
Вън шният ти вид част от ими джа ти на ди -
зай нер ли е или про сто li fes ty le? 
Чо век ко му ни ки ра с вън шният свят, из -

пол звай ки раз лич ни ме то ди, а обле кло -
то е най-бързия и пър ви чен начин.
Обле кло то по каз ва на ме ре ния та и на -
стро енията. Ми сля, че за на чина ми на
под бор на дре хи изи гра го ля ма ро ля ба -
ща ми. Той бе ше ху дож ник и виж да ше
раз лич но све та и то ва ми ха ре сва. Ди -
зай нът е фи ло со фия, на чин на жи вот!
Какво е ни во то на ди зай на в Бъл га рия?
Пра вят се мно го ин те рес ни не ща, но за
съ жа ле ние поч ти ни що ка то кон цеп ту а -
лен ди зайн, за ко ето е нуж на ра зви та
ин ду стрия и мъд ри ин ве сти то ри. Има
мно го на со ки, в ко и то ди зай нът не е
ап ли ки ран в Бъл га рия, ко ето е жал ко и
то ва сва ля ця ло стно то ка че ство то на
въз прия тие то за бъл гар ски ди зайн.
Три те най-важ ни не ща в жи во та ти са...
Меч ти те ми , вя ра та в жи во та и лю бов -
та ми към хо ра та
Кое е най-по ло жи тел но то и най-от ри ца -
тел но то не що в про фе сия та ти?
Най-по ло жи тел но то в про фе сия та ни е,

че по стоян но се учим. Про ек ти те, кли -
ен ти те ни са ви на ги раз лич ни. На ла га
се да се спра вя ме ви на ги с но ви си туа -
ции, а то ва опре де ле но ни обо га тя ва.
То ва е от те зи про фе сии, в ко и то се учи
цял жи вот. Най-от ри ца тел но то не що е
вре ме то, ко ето ви на ги “бя га” сре щу нас.
Все от дай ност та е най-ху ба во то и най-
ло шо то в то ва да бъ деш ди зай нер.
Коя лич ност ис каш да поз на ваш на вся -
ка це на?
Не ста ва въ прос за лич но сти, а тър се не
на хо ра, ко и то да ти по мог нат да на ме -
риш от го во ри те, ко и то тър сиш. Ис кам
да поз на вам по ве че хо ра, с ко и то да
пре ка рам един сле доб ед, без да си ка -
жем ни то ду ма, и ве чер та да си тръг на
с усе ща не то, че съм имал един при ят -
ният раз го вор.
Ди зай нът за теб е...
Фи ло со фия, на чин на жи вот, на чин на
ко му ни ка ция, на чин да по доб риш ка че -
ство то на жи во та си...
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POINT OF VIEW

То ку жин Йо шио ка (To kuj in Yoshio ka) е лю бо пи тен, не у -
мо рен, та лан тлив. От мо бил ни те ле фо ни, през лам пи, до
ин те рио ри и ме бе ли... за свои те 40-го ди ни Йо шио ка е
до ка зал по без спо рен на чин, че мо же да на пра ви изу ми -
те лен ди зайн на всич ко. Ком па ни и те, за ко и то е ра бо -
тил? О, те са мно го и все сред най-го ле ми те: Her mes, Le -
xus, Is sey Mi y a ke, Au di, Ap ple... Мо же те да ви ди те не го ви
пред ме ти в по стоян на та ко лек ция на Му зея за Мо дер но
из ку ство в Ню Йорк. Мо же те да по се ти те ма га зи на на
Swa rov ski в То кио и да се из гу би те из кри стал на та го ра
от съ ни ща та му. Мо же те да сед не те на уни кал ния стол
Hon ey Pop, на пра вен из ця ло от хар тия. Мо же те да се
раз хо ди те из бу ти ци те, съ зда де ни от не го за мо дния гу ру
Исей Ми а ке (Is sey Mi y a ke). Но за да се до кос не те в по-
го ля ма сте пен до без край но то въоб ра же ние на ди зай не -
ра, тряб ва да на пра ви те още не що: да го оста ви те да ви
раз ка же за се бе си и про ек ти те си. Той ще на пра ви то -
ва по япон ски пе сте ли во и скром но и ще съ зда де у вас
впе чат ле ние то, че е из клю чи тел но “обик но вен” чо век.
Но вие не се за блуж да вай те: То ку жин Йо шио ка е ма -
гьос ник. И то ва не е са мо мое мне ние!

ТО КУ ЖИН 
ЙО ШИО КА
“Обик но вен” ма гьос ник

текст: Еми лия Ива но ва

“ТО КУ ЖИН ЙО ШИО КА Е ПО ВЕ ЧЕ ОТ ДИ -
ЗАЙ НЕР, ТОЙ Е МА ГЬОС НИК. НО ЗА РАЗ -
ЛИ КА ОТ МА ГЬОС НИ ЦИ ТЕ, КО И ТО ПРА -
ВЯТ ЧУ ДЕ СА С ЕДИН ЖЕСТ, ТО КУ ЖИН Е
ТЪР ПЕ ЛИВ И ВИР ТУОЗ ЕН ЗА НАЯТ ЧИЯ, ЧИ -
И ТО РЪ ЦЕ ПРЕ ТВО РЯ ВАТ СИ ЛА ТА НА ВЯ ТЪ -
РА (ИН СТА ЛА ЦИЯ ТА TOR NA DO НА DES -
IGN MIA MI 2007). НО ТОЙ НЕ Е “ОБИК НО -
ВЕН” МА ГЬОС НИК! ЙО ШИО КА Е СЪ ЩО
ТА КА АЛ ХИ МИК НА МА ТЕ РИ А ЛИ ТЕ!”КРИ СТИ НА МО РО ЦИ - IN TER NI, ИТА ЛИЯ
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POINT OF VIEW

МАЛ КО ТО МОМ ЧЕ

Ка то съ всем малък оби чах да ри су вам. Един ден мо и те ро ди -
те ли ми ка за ха: “Зна еш ли, има ед на про фе сия, коя то, мо же
би, е до ри по-ин те рес на от ри су ва не то. Мо жеш да съ зда ваш
дръж ки на вра ти и по доб ни пре ме ти...” Та ка още във вто ри
клас в на чал но то учи ли ще по же лах да бъ да ди зай нер. На пра -
вих пър ви те си опи ти в та зи област в ча со ве те по ри су ва не.
Оби чах да пра вя не ща, ко и то дру ги те де ца не пра вят. Ис ках
да съм по-раз ли чен. Пом ня, че ко га то из ра бо твах ме пред ме -
ти от гли на, аз из ли зах, взе мах мал ко ча къл и го сме свах с
гли на та. То ва из не над ва ше и за бав ля ва ше оста на ли те де ца.

ИС КАМ ДА СЪМ ОБИК НО ВЕН

Ис кам да съм “обик но вен” по стоян но. Обли чам се про сто,
не мо га да по на сям еле гант ния, услож нен стил. Не ми сля,
че се про ме ням, аз съм един и същ. Не прек ъс на то ра бо тя:
ко га то ям и шо фи рам, ко га то си ля гам, до ри ко га то спя. Лю -
би мият ми мо мент е ра но су трин, ко га то съм сам. 

БОР БА ЗА СЪР ЦА ТА НА ХО РА ТА

Ис кам да се дви жа на пред. Ис кам да из не над вам хо ра та.
Цел та ми е да съ зда вам пред ме ти, ко и то ни кой не е пра вил
пре ди мен. Край ната ми цел е да ръ ко во дя чо веш ки те емо -
ции, да до кос на пу бли ка та. Ис кам ра бо та та ми да но си ня
по сла ние. Пра вей ки ди зайн, аз по лу ча вам па ри. Убе ден съм,
че из ку ство то граб ва по ве че сър ца та на хо ра та, от кол ко то
ди зай нът. Прив ли чат ме не ви ди ми те чо веш ки въз при я тия.
Съ зда вай ки пред ме ти, се стре мя не са мо да из ми сля фор ма -
та им, ами и да под чер тая на чи на, по кой то те ще бъ дат въз -
прие ти, да мо де ли рам чув ства та на потребителя.

TOKYO DES IGN

То кио, мя сто то къ де то съм из рас нал, е на исти на вдъ хно вя -
ва що. Раз по ла га ме с тол ко ва мно го на пред на ли тех но ло гии!
От нас за ви си как ъв ще е япон ският ди зайн и мо же би тряб -
ва още не що, за да на пра вим То кио още по-ин те ре сен. Ние
сме сви де те ли на сил но влия ние на древ на та, но съ що и на
но ва та япон ска ку лту ра в Ев ро па, а съ що и в Аме ри ка. 

WHEN I GROW UP…
Не ис кам да ра бо тя са мо в ед на ка те го рия. Ис кам да пре ми на -
вам гра ни ци те. Смя там, че в ра бо та та си ка то ди зай нер се на -
ми рам меж ду ин те риор ния и про дук то вия ди зайн и ар хи тек ту -
ра та. По ня ко га моя та ра бо та е мал ко по-ар ти стич на, друг път
си е чист ди зайн. Труд но ми е да ка жа как ва е раз ли ка та меж -
ду ар ти ста и ди зай не ра. Има мно го ви до ве ар ти сти и мно го раз -
лич ни кон цеп ции за из ку ство. Но ко га то ста на на 50 го ди ни ис -
кам да бъ да са мо ар тист! 

СТИЛ, МА ТЕ РИ А ЛИ
Тъй ка то из рас нах с япон ски те ман га ко мик си, аз съм есте -
стве но по влиян от ма гич ния свят на свет ка ви чни те тран сфор -
ма ции и ме та мор фо зи. Мно го съм вни ма те лен, ко га то съ зда -
вам но ви пред ме ти: те са ка то де ца, ко и то тряб ва да от глеж -
дам. Из би рам ма те ри а ли те не са мо, за що то са мо дер ни или
ино ва тив ни. По стоян но из ми слям на чи ни да ги на пра вя още
по-ин те рес ни. То ва се от на ся и за цве то ве те съ що.
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АКО ПРЕД МЕ ТИ ТЕ ИЗ ЧЕЗ НАТ?!

Страх ме е... от лип са та на пред ме ти в то зи все по-не ма те -
риа лен, ди ги та лен свят... И под “пред ме ти” имам пре двид в
ши рок сми съл фи зи че ско то, “ис тин ският свят”, ма те ри ал но -
то. Как ва ще бъ де то га ва цел та на ди зай на?

РАЗ ТО ЧИ ТЕЛ НО. КРИ СТАЛ НО. SWA ROV SKI.

Ра бо тих за Swa rov ski за пър ви път през 2005 г. за про ек та
Cry stal Pa la ce. То га ва съ зда дох фу ту ри стич ния по л илей
STAR DUST, чий то ди зайн ви зуа ли зи ра ше сце на та, коя то съ -
ну вах ед на нощ: че не бе то е по кри то с без брой про зрач ни
ча сти ци свет ли на и ся каш та зи фан та стич на глед ка плу ва -
ше във въ зду ха. Ко га то об ми слях как да из ра зя връ зка та
меж ду кри ста ла и при ро да та за ма га зи на на Swa rov ski в
Гин за, То кио, мой клю чов из точ ник за вдъ хно ве ние ста на
го ра та. Ис ках да съ здам про стран ство, къ де то по се ти те ли те
да се чув стват все ед но се ски тат сред го ра, из ра бо те на от
кри ста ли и би жу та. В Япо ния хо ра та асо ци ират кри ста ла с
раз то чи тел ство то. А аз ги на ка рах да влез нат и да се сблъ -
скат с опро сте на та кра со та.

ОДА ЗА СТО ЛА: HON EY-POP

Раз ро вих се в ис то рия та на сто ло ве те. Един стве ни те, про из -
ве де ни от ме ки ма те ри а ли, ко и то на ме рих, бя ха на ду ва еми
или по кри ти с пу хе ни въз гла вни ци. Но во то и из не на да та са
важ ни, за то ва си по ми слих: “Как во но во мо га да съ здам в
ди зай на на един стол?” За поч нах да екс пе ри мен ти рам с раз -
лич ни ин ду стри ал ни ма те ри а ли. Ко га то се по яви Hon ey-Pop,
из вън Япо ния всич ки кли ен ти наб ля га ха на фак та, че е на -
пра вен от хар тия и каз ва ха, че е ка то “ори га ми”. Ня мах на -
ме ре ние да бъ де так ъв, про сто та ка се по лу чи. Бях об ми слял
и мо дел от алу ми ний.

ДА РА БО ТИШ С МО ДНИ ДИ ЗАЙ НЕ РИ

На исти на ис ках да ра бо тя с Issey Miyake и хо ра та от не го во -
то по ко ле ние, на при мер с мо дния ди зай нер Ей ко Ишио ка
(Ei ko Ishio ka). Чув ствах, че то ва по ко ле ние има си ла та да
при стъ пи към бъ де ще то. Все ед но каз ва ха: “Ние не зна ем
как во е ди зай на, но ще го пра вим въ пре ки всич ко!” Те на -
ме ри ха сми съл в то ва да пре диз вик ват съ ще ству ва щи те об -
стоя тел ства. Ши ро Ку ра ма та (Shi ro Ku ra ma ta) и Issey Miyake
ви на ги гле дат ця лост на та кар ти на, ко га то ра бо тят. Те са лю -
бо пи тни ка то мал ки мом че та. И аз съм так ъв.
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“ПРО ЦЕСЪТ, КОЙ ТО ПРО ТИ ЧА МЕЖ ДУ РАЖ ДА НЕ ТО НА ИДЕЯ ТА И ЗА ВЪРШ -

ВА НЕ ТО НА ПРО ДУК ТА НЕ МО ЖЕ ДА СЕ СРАВ НИ С НИ ЩО: ТО ВА Е МА ГИЯ.”ТО КУ ЖИН ЙО ШИО КА





ФИР МА ГА БРОВ СКИ ООД Е ЕДИН ОТ ЛИ ДЕ РИ ТЕ В ПРО ИЗ -
ВОД СТВО ТО, ТЪР ГО ВИЯ ТА И ПОД ДРЪЖ КА ТА  НА ОСВЕ ТИ -
ТЕЛ НИ ТЕ ЛА И АК СЕ СО А РИ. ЗА ПО СЛЕД НИ ТЕ МО ДНИ ТЕН -
ДЕН ЦИИ В ОБЛАСТ ТА НА ОСВЕТ ЛЕ НИЕ ТО, ЗА ИНО ВА ТИВ -
НИ ТЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ И РАЗ НО ОБ РАЗ НИ ТЕ РЕ ШЕ НИЯ ПРИ
ИЗ ГРАЖ ДА НЕ ТО НА ПРАЗ НИЧ НА ИЛИ НО ВО ГО ДИШ НА
УКРА СА И ЗА ТО ВА КОЕ ПРА ВИ РА БО ТА ТА ИМ УС ПЕШ НА
РАЗ КАЗ ВА Г-Н ГА БРОВ СКИ, СОБ СТВЕ НИК НА ФИР МА ТА.

Ин тер вю на Ми гле на Ев ге ни е ва
сним ки: Га бров ски

Фир ма Га бров ски е поз на та на бъл гар ския па зар с ви со ко ка -
че стве ни те си про дук ти. Раз ка же те ни за ком па ни и те, с ко и то
ра бо ти те?
При съ ства ме на бъл гар ския па зар от 1991 г. В на ча ло то
бях ме  на со че ни към тър го вия та с елек троу ре ди и ма те ри -
а ли, а мал ко по-къс но се спе циа ли зи рах ме в про даж ба та
на осве ти тел ни те ла и ак се со а ри. Днес сме ед на от во де -
щи те фир ми в бран ша. Пред ста ви те ли сме на мно го от
све тов но поз на ти те мар ки. Ра бо тим пре дим но с нем ски те
ком па нии Paul mann, SLV, Ne ve, Bri lon er, как то и с мно го
дру ги. От 2006 г. сме офи циа лен пред ста ви тел на De ko-Ne -
on - про из во ди тел на ви со ко ка че стве но праз нич но и но во -
го диш но освет ле ние. A от март 2008 г. сме офи циа лен
пред ста ви тел на енер гос пе стя ва щи круш ки OP PLE.
Има те ли соб стве но про из вод ство или мо де ли те, ко и то пред ла -
га те са из ця ло внос?
Ние сме ос нов но тър гов ска фир ма. Но от 2000 г. про из веж -
да ме и осве ти тел ни те ла от тек стил - аба жу ри с ак цент вър -
ху ка че ство то и ди зай на. Счи там, че в то ва на пра вле ние сме
во дещ про из во ди тел в стра на та. На ши те аба жу ри са бу ти ко -
ви и ня мат ана лог. Раз но об ра зие то от уни кал ни де се ни на
плат на та, с ко и то ра бо тим, ни по зво ля ва да из ра бо тва ме мо -
де ли по по ръ чка. С пер фект но ка че ство и ори ги на лен ди зайн,
те са иде ал но то ре ше ние за хо те ли, ре сто ран ти, ви ли и до мо -
ве. Ми сля, че са ми по се бе си про дук ти те ни имат опре де ля -
ща ро ля при фор ми ра не то на край ния ре зул тат на ин те рио -
ра. За то ва сме из клю чи тел но щаст ли ви, че чрез тях мо жем
да уча ства ме в то зи кра сив про цес. 
Как ъв е тар гетът, към кой то е ори ен ти ра на фир ма Га бров ски?
В на стоя щия мо мент за до во ля ва ме ос но вен дял от нуж ди те на
па за ра на осве ти тел ни те ла в стра на та. Стре межът ни е да об -
хва нем всич ки ос нов ни на пра вле ния в област та на освет ле ние -
то. Та ка ще сме мак си мал но по лез ни на на ши те кли ен ти и парт -
ньо ри. Има ме три го ле ми осве ти тел ни цен тъ ра във Вар на, Со -
фия  и Ве ли ко Тър но во. Ра бо тим с мно го стро и тел ни хи пер мар -
ке ти и су пер мар ке ти от ця ла та стра на. Цел та ни е да за вою ва -
ме и под дър жа ме до ве рие то у свои те кли ен ти с бе зу преч но об -
слу жва не и ви со ко ка че ство на пред ла га ни те сто ки и ус лу ги.
Ос вен ин те риор но освет ле ние, с ко ето без спор но сте доб ре
поз на ти, спе циа ли зи ра ни ли сте и в друг тип освет ле ние?
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ОСВЕ ТИ ТЕЛ НИ ЦЕН ТРО ВЕ 
ГА БРОВ СКИ - без ана лог!



Из бо рът на ин те риор но освет ле ние в цен тро ве те ни е из клю -
чи тел но го лям. И все пак, ка то ут вър де на в бран ша фир ма е
необхо ди мо да след ва ме мо дни те тен ден ции в област та, а та -
ки ва със си гур ност има. На при мер, в по след но вре ме се на -
блю да ва си лен ин те рес към елек тро ни ка та, LED си сте ми те и
про из вод ство то на лам пи с енер гос пе стя ва щи свет ло из точ ни -
ци, как то и към  праз нич но то и но во го диш но освет ле ние. За -
то ва ве че тре та го ди на раз ра бо тва ме ка та лог с про дук ти от
соб стве на та ни мар ка SDK Stu dio Light. При съ зда ва не то им
са из пол зва ни най-но ви те тех ни че ски по сти же ния и ефек ти
за то зи тип освет ле ние. Не по-малък дял от ра бо та та ни за -
е ма и про ек ти ра не то и из граж да не то на ху до же стве но-ар хи -
тек тур но освет ле ние на фа са ди на сгра ди, пар ко ве, гра ди ни
и др. Ка то при мер мо га да по со ча освет ле ние на фа са да та на
На род но то съ бра ние на Бъл га рия.
По-го ля мо ли е пре диз ви ка тел ство то да укра ся ва те град ски ча -
сти, от кол ко то част ни до мо ве?
Да, опре де ле но. То ва е ед но из клю чи тел но пре диз ви ка тел ство.
Об ще стве на та сгра да е об ще стве но до стоя ние. Там по каз ва ме
ди зайн и ка че ство, раз вих ря ме фан та зия та си. В так ъв про ект
уча ства го лям екип от ди зай не ри и про ек тан ти, а оцен ка та е
на об ще ство то. То ва в ни как ъв слу чай не ома ло ва жа ва от но -
ше ние то ни към про ек ти те на част ни до мо ве и сгра ди. 
На как ъв прин цип ра бо ти те, укра ся вай ки град ски ча сти - съ -
труд ни чи те ли си с дру ги част ни фир ми или то ва са по-ско ро об -
щин ски по ръ чки?
Най-че сто из пъл ня ва ме об ще стве ни по ръ чки, ко и то сме спе -

че ли ли след уча стие в кон курс. От лич на та оцен ка на ръ ко -
вод ство то на съот вет на та об щи на, как то и на граж да ни те, е
при ви ле гия за нас. 
Има ли тен ден ции в праз нич но то освет ле ние? Как во ще е ак ту -
ал но та зи го ди на?
Та зи го ди на ак ту ал ни са свет лин ни те мо ти ви Snowfall. То ва
са та ка на ре че ни те свет лин ни па да щи кап ки, ко и то съ зда ват
чу де сен ди на ми чен ви зуа лен ефект. Раз би ра се, има и мно го
дру ги ин те рес ни ре ше ния в то ва на пра вле ние.
В кои гра до ве хо ра та мо гат да ви дят праз нич на укра са от Га -
бров ски?
Из пъл ня ва ли сме про ек ти в Со фия, пра ви ли сме ця лост но
праз нич но освет ле ние на гра до ве те Доб рич, Си ли стра, Бя ла,
Шу мен, Бла го ев град, Мон та на, на хо тел Хил тън, на ве ри га
хо те ли Фе ър Плей и мно го др. Не е въ змож но да ги из броя
всич ки. Има ме из пъл не ни по ръ чки до ри и в Румъ ния.
Ко га е най-под хо дя щият мо мент да се за поч не с под го тов ка та
за праз нич на укра са?
Под го тов ка та за праз нич на та укра са за поч ва още от втори
януа ри - пла ни ра не, фор ми ра не на бю дже та, за яв ка, до став -
ка и мон таж. До но ем ври всич ко тряб ва да е при клю чи ло и
да оста не са мо в уре че ния час ня кой да на ти сне коп че то. Та -
ка всич ко из ли за по-ев ти но и по-ка че стве но.
Кол ко пъ ти мо же да бъ де из пол зва на ед на праз нич на ин ста ла ция? 
Всич ко за ви си от то ва как се под дър жа ед на но во го диш на
укра са. При пра вил на ек спло а та ция мо же да бъ де пол зва на
го ди ни на ред, сти га да не ом ръ зне на хо ра та. 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: ВАРНА, БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ”93, ТЕЛ.: 052/ 640 600, 
СОФИЯ, БУЛ.“БР. БЪКСТОН”207А, ТЕЛ./ФАКС: 02/855 20 01,  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ”39, ТЕЛ.:062/603 096, 
БЛАГОЕВГРАД, УЛ.ХАН КРУМ 3, 0896 80 66 34; 
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От съ зда ва не то си през 1990 г. до днес Со лид 55 ус пя ва да се
ут вър ди ка то без спо рен ли дер на бъл гар ския па зар в област та
на разработването, про из вод ство то и мон ти ра не то на блин ди -
ра ни вра ти и си сте ми за си гур ност. В спе циал но ин тер вю за
ДОМЪТ Иван Аков, соб стве ни кът и упра ви тел на компанията,
раз кри как ви са по след ни те тен ден ции в област та на за щи та та
на до ма, раз ка за за про дук то ва та га ма на ком па ния та и за но -
ви те тех но ло гии и си сте ми, ко и то Со лид 55 раз ра бо тва.

Со лид 55 е ли дер в област та на со лид ни те вра ти. Ще ни раз ка -
же те ли по ве че за про дук то ва та га ма, коя то по кри ва те?
В про дук то ва та ни га ма вли зат блин ди ра ни, ин те ли гент ни
блин ди ра ни и ин те риор ни вра ти, га раж ни вра ти за би та и ин -
ду стрия та на во дещ ев ро пей ски про из во ди тел. От седем го -
ди ни раз ра бо тва ме соб ствен мо дел елек тро ме ха нич на бра ва,
коя то е вгра де на в блин ди ра ни те вра ти. Тя по ви ша ва си гур -
ност та и по зво ля ва включ ва не то в Ho me Au to ma ti on Sy stem.
Мо же ли да се го во ри за тен ден ции при со лид ните вра ти? 
Ние се опи тва ме да съ зда ва ме тенденциите, а не да ги след ва -
ме. Пред ла га ме на кли ен ти те си си гур ност и функ цио нал ност.
Про дук тите ни са ино ва тив ни, за ла га ме на най-но ви те тех но ло -
гии. В на ча ло то на го ди на та по ка зах ме пър вия про дукт от се -
рия та био ме трич ни вра ти с вгра ден соф ту ер за раз чи та не на ли -
це ви дан ни. Пре ми е ра та му се съ стоя в рам ки те на най-го лям -
ото меж ду на род но из ло же ние за ин фор ма цион ни и ко му ни ка -
цион ни тех но ло гии в Ха но вер. Що се отнася до външния вид
мо же мно го да се екс пе ри мен ти ра. По след на та но вост са пло -
ско сти те с изтън чен ди зайн, бля ска ва и поч ти огле дал на по вър -
хност. Те пред ла гат UV за щи та, ко ето ги пра ви по-устой чи ви на
вън шни усло вия. То ва е вра та та на съ вре мен ния чо век.
Раз ка же те ни по ве че за ин те ли гент ни те вра ти.
Ин те ли гент ни те вра ти са с ин те гри ра на елек тро ни ка, коя то
по зво ля ва из пол зва не то на до пъл ни тел ни функ ции из вън ос -
нов ни те, на при мер от дал ечен кон трол и упра вле ние на до стъ -
па, мо ни то ринг, ви део на блю де ние. Интелигентните врати
осигуряват по-висока степен на сигурност.
Вра ти те от но ва та се рия IPS са ба зи ра ни на ин те ли гент на си сте -
ма за за щи та на до стъ па. Как во пред ста вля ва си сте ма та? 
Вра ти те от се рия та iPS са ин те ли гент ни вра ти, ко и то се обо со -
бя ват ка то от де лен клас и ще са не за ме ни ма част от до ма на
бъ де ще то. Си сте ма та в тях е из гра де на на ба за та на елек тро ме -
ха нич на та бра ва, вгра де на в кри ло то на вра та та, коя то за дви жва
бло ка за упра вле ние. При по да ва не на сиг нал си сте ма та про ве -
ря ва ав тен тич ност та му в ба за та дан ни и раз ре ша ва или от каз -
ва до стъп. Ос вен с мо би лен те ле фон, мо же да се упра вля ва и с
без кон такт на кар та и ди стан цион но. Тех но ло гия та ос игу ря ва по -
стоя нен  до стъп до пъл на ин фор ма ция за тра фи ка в жи ли ще то,
до ри ко га то соб стве ни ци те са на по чи вка в чуж би на. Като
допълнителна екстра може да поръчате ин те гри ра на  във вратата
сиг нал но ох ра ни тел на си сте ма, обединяваща как то па сив на та,
та ка и ак тив на та си гур ност на до ма. Та ки ва про дук ти ве че се
пред ла гат до ри и на на шия па зар ка то СОТ-вра ти. 
Част от си сте ма та за кон трол на до стъп е ви део шпион ка та.

Как ви са пре дим ства та на то зи про дукт?
Ви део шпион ка та вър ви за ед но с дис плей. На ли чие то на то -
зи про дукт по зво ля ва да се ви ди кой стои пред вра та та от
раз стоя ние. Си сте ма та мо же да се вклю чи към ком пютър
или те ле ви зио нен при ем ник и по зво ля ва ви део на блю де ние от
раз стоя ние. Упра вля ва се по сред ством ди стан цион но. 
Вие сте един от го ле ми те бъл гар ски про из во ди те ли, оз на ча ва ли
то ва, че мо же те да ре а ли зи ра те и по-не стан дарт ни про ек ти?
Да, ка то про из во ди тел имаме въ змож но ст да из пъл ня ва ме и
по-не стан дарт ни про ек ти. Кон кре тен при мер е вра та та, коя -
то из ра бо тих ме и да рих ме на ма на сти ра в Атон, къ де то се съ -
хра ня ва Ис то рия Сла вя но бъл гар ская. От ап рил 2006 г. двук -
ри ла блин ди ра на вра та на Со лид 55 па зи све ще на та ре лик ва.
На мя сто бя ха взе ти раз ме ри и се ре ши ди зайна, кой то бе ше
из ця ло съоб ра зен с ар хи тек ту ра та на Све та та Оби тел.  
Как во да оча ква ме от вас в близ ко бъ де ще?
В на ча ло то на след ва ща та го ди на ще пу снем ед на но ва си -
сте ма за си гур ност, с коя то ще по ви шим си гур ност та ка то ця -
ло, тъй ка то ще има ме въ змож ност са мо ние да упра вля ва -
ме из важ да не то на ко пия на клю чо ве те. Си сте ма та се съ стои
от блин ди ра на вра та с па трон но за ключ ва не. Ще ин те гри ра -
ме и до мо фон на или ви део до мо фон на си сте ма във вход ни те
про стран ства. Усъ вър шен ства ме ин те риор на та вра та, та ка че
и в нея да мо же да се вграж да елек тро ни ка (си сте ма за кон -
трол на до стъ па). В на ча ло то на след ва ща та го ди на пу ска ме
и но ва се рия блин ди ра на вра та с по доб ре ни па ра ме три на то -
плоизо ла ция и шу мо изо ла ция. В по след но то три ме се чие на
2008 го ди на пу ска ме на па за ра и СОТ-вра та та. 

SOLID 55
Си гур ност и функ цио нал ност
Ин тер вю на Де си сла ва Пе тро ва
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INTERVIEW EXPERT



София: бул. Цар Борис III No197, тел.: 02/ 850 10 30, факс: 02/ 955 54 61
Пловдив: бул. Източен No44, тел./факс: 032/ 620 436
Варна: спирка Марек, ул. 1 No157, тел.: 052/ 362 111, факс: 052/ 361 629
Сандански: главен път Е79, GSM: 0886/ 977 667 

www.orion.co.at
m

Leuch ten mi t  S t i l

Луксозни осветителни тела от

ЛУКСОЗНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ОТ АВСТРИЯ



Ме бел груп е бъл гар ска фаб ри ка, чия то
ос нов на дей ност е про из вод ство то на
ме бе ли за хо те ли, за ве де ния, офи си и
лу ксоз ни част ни до мо ве. През но ем ври
ком па ния та под го твя гран ди оз но от кри -
ва не на своя та про из вод стве на ба за,
коя то ще бъ де обо ру два на с най-съ вре -
мен ни тех но ло гии. Ме бел груп има пре -
тен ци и те да бъ де пър ва та фаб ри ка в
Бъл га рия със 100% за тво рен про из вод -
ствен цик ъл за ус лу ги - про даж ба на
пло ско сти и кон су ма ти ви, про ек ти ра не,
раз кро ява не, кан ти ра не, фре зо ва не, про -
би ва не, шлай фа не и боя дис ва не.

За да пред ло жи на свои те кли ен ти
аб со лют но за тво рен цик ъл в про из -
вод ство то на ме бе ли, Ме бел груп
обо ру два своя та фаб ри ка с Bi ma
300. Ма ши на та е де ло на нем ска та
фаб ри ка Ima и слу жи за про би ва не.
За пъ лен кон трол на ра бо та та ма -
ши на та е с вгра де на 3D си сте ма,
коя то по каз ва мо мент ния про цес.

Ино ва ция в про из вод стве ния про цес на Ме -
бел груп е и Ad van ta ge 60. Ма ши на та е про -
из ве де на в Гер ма ния и е част от про дук то -
вия ка та лог на фаб ри ка Ima. Мо делът пред -
ста вля ва иде ал но ре ше ние за ви со ко ка че -
стве но кан ти ра не на дър ве ни пло ско сти. 

Част от но во то обо ру два не на про из вод стве на та ба за на Ме бел
груп е PA 5500 на нем ска та ком па ния CF Sche er & Cie. Мо делът
пред ста вля ва па ке то-раз крой ващ цир ку ляр и е ед нo от по след ни -
те пред ло же ния на фаб ри ка та. Ра бот ни те му па ра ме три са: ре -
же ща дъл жи на - 3100 x 4200 мм, ши ри на - 3150 x 4250 мм и ви со -
чи на - 80 мм. PA 5500 е снаб ден с 17" TFT мо ни тор, на кой то по
вре ме на ра бот ния про цес мо же те да сле ди те всич ко от бли зо.

Ка ли бро въ чният шлайх
съ що е част от но ви те
про из вод стве ни мощ но -
сти в Ме бел груп. Мо -
делът LCE 1000 е на нем -
ска та фаб ри ка Web er. Ма -
ши на та раз по ла га с от 1
- 3 вър тя щи се гла ви, ко и -
то с по мощ та на шкур ка
за глаж дат по вър хност та
и пра вят дър ве ни те пло -
ско сти иде ал но рав ни.  



МЕБЕЛ ГРУП: София, ул. Петър Панайотов 26, тел./факс: 02/ 837 96 11, www.mebel-group.com

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ ОТКРИВАНЕ НА НОВООБОРУДВАНАТА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ НА МЕБЕЛ ГРУП. В НЕЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НАПЪЛНО

ЗАТВОРЕН РАБОТЕН ЦИКЪЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И УСЛУГИ.  
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PR

Мо делът GGU на ВЕ ЛУКС с уни кал но
EVER fi nish™ по кри тие съ че та ва из клю чи -
тел на здра ви на, еле ган тен ди зайн и лес на
упо тре ба. В име то е за ко ди ра но ос нов но -
то по сла ние - “Про зо рец без гри жи!”. Кри -
ло то на про зо ре ца е ед на мо но ли тна част
без снад ки и ше во ве. Та ка ва е и са ма та
ка са на про зо ре ца. То ва пра ви мо де ла
GGU из клю чи тел но здрав и устой чив на
из нос ва не във вре ме то. Всич ки ча сти са
за о бле ни и лес ни за из ми ва не. Вен ти ла -
цион ният отвор е ин те гри ран в еле гант на
ер го но мич на дръж ка. В дол на та част на
кри ло то има вгра де ни ка на ли, от веж да щи
кон ден за на вън над по крив но то по кри тие
(ке ре ми ди, шин дли, ла ма ри на). То ва пра -
ви по лиу ре та но вия про зо рец из клю чи тел -
но под хо дящ за по ме ще ния с ви со ка влаж -

ност - ба ни, кух ни и др. Мо делът GGU се
из пол зва ус пеш но и в офис по ме ще ния.
По доб но на всич ки дру ги мо де ли по крив -
ни про зор ци ВЕ ЛУКС и по лиу ре та но вият
про зо рец е при го ден за по ста вя не на вън -
шни сен ни ци, вът реш ни що ри и слън це -
пред паз ни ак се со а ри. Уни кал на та си сте ма
на ВЕ ЛУКС - Pick&Click® пред по ла га из -
клю чи тел но улес нен мон таж на що ри те.
Про зо рецът GGU се про из веж да и в елек -
три че ски ва ри ант IN TE GRA®. Еле гант но -
то ди стан цион но упра вле ние и въ змож но -
сти те за пред ва ри тел но про гра ми ра не на
функ ци и те на про зо ре ца до пъл ни тел но
улес ня ват из пол зва не то му. С ла ми ни ра но
вът реш но стък ло (три плекс) GGU IN TE -
GRA® ос игу ря ва спо кой ствие то и бе зо пас -
ност та на всич ки в до ма. 

GGU НА ВЕ ЛУКС 
Про зо рец от но во по ко ле ние

ВЕ ЛУКС Бъл га рия ЕО ОД
1618 Со фия, кв. Пав ло во, ул. Пе ли стер 6

тел./факс 02/ 955 99 30; 955 95 26
bul ga ria@ve lux.com, www.ve lux.bg





СОФИЯ: УЛ. “Н.КОПЕРНИК” 44, ТЕЛ./ФАКС: 9717027; GSM 0896752692, www.i-center.biz
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FI VE DOCK HOUSE
Око ло ед на кар ти на

про ект: Greg Na ta le Des ign

“Про ек тът се от ли ча ва със си лен де ко ра ти вен ха рак -
тер. Бих клас ифи ци рал сти ла на ин те рио ра ка то Hol -
lywo od Re gen cy. По стиг нах ме го чрез из пол зва не на
чи сти ли нии, яр ки де тай ли, ком би ни ра ни с еклек ти -
чен под бор на ме бе ли... Къ ща та e с мо дер ни стич но
об зав еж да не, съ че та но с ан тич ни ре про дук ции. Зе ле -
но, оран же во, бе жо во, жъл то и чер но пре пра щат по
мо де рен на чин към кла си че ски те хо ли вуд ски жи ли -
ща на ки но звез ди те от 60-те го ди ни на XX век”

СЪ ДЪР ЖА НИЕ

стр.138 

A SPA CE ODYS SEY
(на уч но)фан та сти чен ди зайн
про ект: Ro mo lo Stan co

“A Spa ce Odys sey е шедьо вър, кой то съ зда ва в пу бли ка -
та раз лич ни емо ции - от ен ту сиазъм към тех но ло гия та
до пре ос ми сля не на есте ство то на жи во та и най-ве че
от го ва ря на дъл бо ки жи тей ски въ про си. До ка то гле да -
ме филм, ние чув ства ме въз торг и съ мне ние, на деж да
и тре во га, спо кой ствие и ярост, отег че ние и илю зия.
Всич ки те те зи чув ства ни след ват и в на ше то ежед не -
вие... То ва е на чинът, по кой то ми сля за про стран ство -
то - как мо же да свър зва с раз лич ни на стро ения.”

TI ME LESS
WHI TE

Къ ща та, из коя то ще
се раз хо ди те вир ту ал -
но, е ти пич на ан -
глий ска ви ла от 18
век - до сто ен де кор
за ед ни от най-ем -
бле ма тич ни те ди зай -
нер ски об раз ци на
ме бел ния ди зайн. 

RI VER HOUSE
Ед но из клю чи тел но 
пъ ту ва не
Про ект: Mark Dzi ewul ski

“Кон цеп ция та на Ri ver House мо же
да бъ де опи са на са мо с ед на ду ма:
пъ ту ва не. Къ ща та из след ва връ зка -
та меж ду жи ли ще то и окол на та сре -
да, меж ду ин те риор ни те и ек сте -
риор ни те про стран ства... В нея
свет ли на та и сен ки те са упра вля ва -
ни с не ве ро ят но уме ние.”

стр.150 

стр.170

стр.158
HOLIDAY 

DESTINATION BG
Този брой решихме да посветим рубриката GETAWAY
на ексклузивни български дестинации. Ще ви разходим
из едни от най-интересните хотели из цяла България.
Ще разберете къде можете да отседнете в луксозна
обстановка и как максимално да уплътните почивката
си. София, Варна, Пловдив, Рибарица, Пампорово...
Независимо дали сте любители на класиката или
модернизма, без значение дали харесвате да почивате
в планината или на морето. Може просто да искате да
се скриете в импровизирано убежище в столицата...
Ние ще ви покажем топ хотели, които да отговорят на
всичките ви изисквания! 

стр.183
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FI VE DOCK HOUSE
Око ло ед на кар ти на
ПРО ЕКТ И СНИМ КИ: GREG NA TA LE DES IGN
ТЕКСТ: ЕВА МИ ЛЕ ВА

“СОБ СТВЕ НИ ЦИ ТЕ ИС КА ХА НЕ ЩО
НА ИСТИ НА БО ГА ТО. МЯ СТО, В КО ЕТО
ДА СЕ ЧУВ СТВАТ ФАН ТА СТИЧ НО.”ГРЕГ НА ТАЛ
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Мо же би ве че поз на ва те доб ре сти ла на ав стра лий ския ди зай нер
Грег На тал (Greg Na ta le). На след ва щи те стра ни ци ще ви пред -
ста вим по след ния не гов про ект - ре но ва ция на къ ща, стро ена
през 40-те го ди ни на XX век. Fi ve Dock House е раз по ло же на на
ожи ве на ули ца в за пад на та част на Сид ни, Ав стра лия. Ето как -
во раз каз ва Грег за ар хи тек ту ра та и за соб стве ни ци те: “Кли ен -
ти те ми са за ку пи ли къ ща та през 2005 г. с на ме ре ние то да ре -
ста ври рат ней ни те ори ги нал ни ха рак те ри сти ки, но та ка, че ин -
те рио рът да не зву чи но стал гич но. То ва тряб ва ше да бъ де съ вре -
мен на ин тер пре та ция на ар хи тек ту ра та. Про ек тът се от ли ча ва
със си лен де ко ра ти вен ха рак тер. Бих клас ифи ци рал сти ла на ин -
те рио ра ка то Hol lywo od Re gen cy. По стиг нах ме го чрез из пол зва -
не на чи сти ли нии, яр ки де тай ли, ком би ни ра ни с еклек ти чен
под бор на ме бе ли... Къ ща та e с мо дер ни стич но об зав еж да не, съ -
че та но с ан тич ни ре про дук ции.” Об що то цвет но ре ше ние за ин -
те рио ра е вдъ хно ве но от кар ти на та на ху дож нич ка та Сю зан

О'До хър ти (Su san O'doher ty), коя то укра ся ва сте на та над ди ва на
в днев на та. Сти ло ве те на ми на ло то са под чи не ни на мо дер ния
на чин на жи вот. Спо ред ди зай не ра, “за да се по лу чи съ вре мен -
но и функ цио нал но про стран ство, еле гант ност та е за дъл жи тел -
на”. В цве то во от но ше ние вся ка стая кон тра сти ра със съ сед на та,
но всич ки те из пол зват цве то ве те на кар ти на та, коя то е в ос но -
ва та на ин те риор ния про ект. Из пол зва ни са та пе ти на Flo ren ce
Bro adhurst с гео ме трич ни шар ки. “Зе ле но, оран же во, бе жо во,
жъл то и чер но пре пра щат по мо де рен на чин към кла си че ски те
хо ли вуд ски жи ли ща на ки но звез ди те от 60-те го ди ни на XX век”
- раз каз ва Грег На тал. Ди зай не рът приз на ва, че кли ен ти те му не
са пе сти ли па ри за ре став ра ция та и об зав еж да не то. 100 000 до -
ла ра са от пу сна ти са мо за ре но ви ра не то на кух ня та, ба ня та, за
боя дис ва не то, за та пе ти те и за ос нов но то об зав еж да не. “Соб -
стве ни ци те ис ка ха не що на исти на бо га то. Мя сто, в ко ето да се
чув стват фан та стич но” - до пъл ва На тал. 

“Ори ги нал ни те де тай ли бя ха ре ста ври ра ни, на при мер
кор ни зи те и ор на мен ти те...” - раз каз ва Грег На тал.
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1. вход
2. спалня
3. кухня
4. трапезария
5. баня
6. гараж
7. дневна зона
8. кабинет

Об що то цвет но ре ше ние за ин те рио ра е вдъ хно ве но от кар ти на та на ху дож нич ка та
Сю зан О'До хър ти (Su san O'doher ty), коя то укра ся ва сте на та над ди ва на в днев на та.
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Та пе ти те в днев на та са от Flo ren ce Bro adhurst. 
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В ка би не та мо же да се ви ди кла си че ска та ле жан ка на 
Чарлс и Рей Имс (Char les & Ray Ea mes) за Vi tra. Кар ти- 
на в яр ки цве то ве кон тра сти ра със сте ни те в чер но.
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Вър ху бю ро то е по став ен бюст на Алек сан дър Ма ке дон ски. 
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Кухнята е разположена непосредствено до трапезарията.
Двете помещения са обособени в различни стаи, но
връзката между тях е отворена, без стена или врата. 



Пласт ма со ви те сто ло ве в тра пе за рия та
са мо дел DSR на Чарлс и Рей Имс за Vi -
tra. Ма са та е Tu lip на Еро Са ри нен (Eero
Sa a rinen) от Knoll.



Поглед от антрето към спалнята.
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GREG NA TA LE DES IGN
STU DIO 6, LE VEL 3,

35 BUC KINGHAM STRE ET,
SUR RY HILLS NSW 2010,

AU STRA LIA
TEL: (02) 8399 2103

WWW.GREG NA TA LE.COM

В спал ня та кла си че ско то ле гло е та пи ци ра -
но в зе ле но. По кри ва ло то е от Kel ly We ar stler.



SELECTED ITALY

A SPA CE ODYS SEY
на уч ноФАН ТА СТИ ЧЕН ди зайн
ПРО ЕКТ И СНИМ КИ: RO MO LO STAN CO
ТЕКСТ: ДЕ СИ СЛА ВА ПЕ ТРО ВА

“ДО КА ТО ГЛЕ ДА МЕ ФИЛМ, НИЕ
ЧУВ СТВА МЕ ВЪЗ ТОРГ И СЪ МНЕ НИЕ,
НА ДЕЖ ДА И ТРЕ ВО ГА, СПО КОЙ -
СТВИЕ И ЯРОСТ, ОТЕГ ЧЕ НИЕ И ИЛЮ -
ЗИЯ. ТО ВА Е НА ЧИНЪТ, ПО КОЙ ТО
МИ СЛЯ ЗА ПРО СТРАН СТВО ТО”RO MO LO STAN CO
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За поз нах ме ви с та лан тли вия ита ли анец Ро мо ло Стан ко през
сеп тем ври, ко га то ви по ка зах ме не го во то лич но жи ли ще.
След ва ща та ни сре ща с мла дия ди зай нер бе ше по по вод но -
вия му про ект - апар та мен тът A Spa ce Odis sey в То ри но, Ита -
лия. Жи ли ще то е раз по ло же но на площ от 80 м2. Ин те рио рът
на апар та мен та е вдъ хно вен от ед нои мен ния на уч но фан та сти -

чен филм. “A Spa ce Odys sey е шедьо вър, кой то съ зда ва в пу -
бли ка та раз лич ни емо ции - от ен ту сиазъм към тех но ло гия та до
пре ос ми сля не на есте ство то на жи во та и най-ве че от го ва ря на
дъл бо ки жи тей ски въ про си. Ние пре ми на ва ме от дъл бо ка та
тъ мни на на вън шно то про стран ство в пре кра сен бял не поз нат
свят, къ де то вре ме то и про стран ство то ня мат зна че ние - спо -

Кух нен ският блок раз де ля днев но то про стран -
ство на две - от ед на та му стра на е про ек ти -
ра на тра пе за рия та, а от дру га та - днев на та. 
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де ля Стан ко и до пъл ва: - До ка то гле да ме филм, ние чув ства -
ме въз торг и съ мне ние, на деж да и тре во га, спо кой ствие и
ярост, отег че ние и илю зия. Всич ки те те зи чув ства ни след ват
и в на ше то ежед не вие... То ва е на чинът, по кой то ми сля за
про стран ство то - как мо же да свър зва с раз лич ни на стро ения.”
А Spa ce Odis sey е ре шен в ха рак тер ния за про ек ти те на Стан -

ко бял цвят. Ек спре си вен ак цент в бя ло то про стран ство е чер -
ве ният ди ван и яр ко чер ве на та та пи це рия на тра пе зар ни те сто -
ло ве. “Бе ло та та пре мах ва гра ни ци те, та ка по да и та ва на ви -
зуал но се сли ват, а мо нох ром на та ви зия пра ви про стран ство -
то да из глеж да зна чи тел но по-го ля мо” - спо де ля Стан ко. Апар -
та мен тът е раз де лен услов но на днев на и нощ на зо на. 

Яр ко чер ве ният ди ван в днев на та е от ко лек ция та Tuf ty Ti me по
ди зайн на Па три ция Ур куй ола (Pa tri cia Urqui o la) за B&B Ita lia.
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Сто ло ве те и ма са та Tu lip са по ди зайн на Еро Са ри нен
(Eero Sa a rinen) от 1957 за Knoll. Пра ви те гео ме трич ни
ли нии са ком би ни ра ни със за о бле ни еле мен ти, ко и то дис -
крет но се за бе ляз ват във вся ка ед на част на жи ли ще то. 



По глед от кух ня та към днев на та.
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Спал ня та на апар та мен та съ що е ре ше на в чер ве -
но-бя ла та га ма, запа зе на мар ка на A Spa ce Odys sey. 
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RO MO LO STAN CO
VIA SAN TA FRAN CA, 18 PI A CEN ZA, ITA LY

TEL.: +39 0523 305283
WWW.RO MO LO STAN CO.COM

В ба ня та чер ве ният цвят е пре о бла да ващ. Той
е из бран за ос но вен на сте ни те, та ва на и по да.



SELECTED ITALY

TI ME LESS WHI TE
СНИМ КИ: FAB RI ZIO BER GA MO
ТЕКСТ: ДЕ СИ СЛА ВА ПЕ ТРО ВА

КЪ ЩА ТА, В КОЯ ТО ЩЕ СЕ РАЗ ХО -
ДИ ТЕ ВИР ТУ АЛ НО, Е ТИ ПИЧ НА АН -
ГЛИЙ СКА ВИ ЛА ОТ 18 ВЕК - ДО СТО -
ЕН ДЕ КОР ЗА ЕД НИ ОТ НАЙ-ЕМ БЛЕ -
МА ТИЧ НИ ТЕ ДИ ЗАЙ НЕР СКИ ОБ РАЗ -
ЦИ НА МЕ БЕЛ НИЯ ДИ ЗАЙН.





В об шир на та днев на на къ ща та е раз по ло же на ком -
по зи ция та ме ка ме бел Char les Lar ge и кре сло то  J.J
по ди зайн на Ан то нио Чи те рио (An to nio Cit te rio).
Лам пио нът Del ta е де ло на Жан Ма ри Ма со (Je an
Ma rie Mas saud), а ва зи те и ма сич ки те са от Gold
Col lec tion - на Мар сел Ван дерс (Mar cel Wan ders).
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“Мо да та е доб ро вол но съ глас ие с необяс ни мия
факт, че днес е ху ба во не що, ко ето вче ра е би ло
гроз но, а утре ще бъ де не по но си мо”. Та зи мъ дра
ми съл, из ляз ла от уста та на по пу ляр на та ак три са
Сен та Бер гер (Sen ta Ber ger), ва жи за всич ко, свър -
за но с мо да та. Есте стве но вся ко пра ви ло има из -
клю че ние. И бих ка за ла, че ед но от аб со лют ни те
из клю че ния е бе лият цвят. Бя ло то ни ко га не из ли -
за от мо да! До ка за тел ство за то ва е и про ек тът,
кой то ще ви пред ста вим. Къ ща та, из коя то ще се
раз хо ди те вир ту ал но, е ти пич на ан глий ска ви ла от
18 век. До сто ен де кор за ед ни от най-ем бле ма тич -
ни те ди зай нер ски об раз ци на ме бел ния ди зайн. Ця -
ло то про стран ство е ор га ни зи ра но око ло об шир но
фо айе, къ де то е раз по ло жен ди ва нът Mo on Sy stem
по ди зайн на За ха Ха дид (Zaha Ha did) за B&B Ita -
lia в чер но - кон тра пункт на ця ло стно то снеж но бя -
ло зву че не на ин те рио ра. Къ ща та раз по ла га с го ле -
ми про зор ци, ко и то по зво ля ват нав ли за не то на го -
ля мо ко ли че ство есте стве на свет ли на и свър зва ин -
те рио ра с ек сте рио ра. Пространството е разделено
на обширна дневна, трапезария и кухня и спалня.
Умишленото лишаване от цветове е заменено с
голямо богатство на използваните материали -
кожа, текстил, дърво, лакирани повърхности, които
оформят нова сюжетна линия.  Къ ща та е об за ве де -
на с ме бе ли на B&B Ita lia. Ма рио Бе ли ни (Mario
Bellini), Ро бер то Бар бие ри (Ro ber to Bar bi e ri),
Па о ло Пи ва (Pa o lo Pi va), Мо ни ка Ар ма ни (Mo -
ni ca Ar ma ni), Паоло Пива (Paolo Piva), Дже фри
Бър нет (Jeffrey Bernett), Па три ция Ур куй ола
(Patricia Urquiola) - това са само част от
известните дизайнери, чиито продукти ще видите в
къщата. Модерните образци контрастират с
автентичната архитектура на 18 век и създават
артистичен интериор с неповторим стил. 



Креслото в черно е от серия UP по дизайн

на Гаетано Пеше (Gaetano Pesce) от 1969 г. 
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Ди ва ни те Le Bam bo le са по ди зайн на Ма рио
Бе ли ни. Дизайнът на модела датира от 1970 г.
и е отличен с Compasso d’Oro Award през 1979 г.
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Шкафът Dado е по дизайн на Studio Kairos, а вазата
модел Joker е дело на Николе Ебишер (Nicole Aebischer).
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Тра пе за рия та на къ ща та съ що е ре ше на в бя ло.
Сто ло ве те са мо дел Al ma, де ло на Ро бер то
Бар бие ри (Ro ber to Bar bi e ri), а шка фът Athos - на
Па о ло Пи ва (Pa o lo Pi va). Тра пе зар на та ма са
The Tab le е на Мо ни ка Ар ма ни (Mo ni ca Ar ma ni).
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Трапезарията и кухнята също са решени в бяло с унисон с
цялостната концепция на интериора. Масата и пейката са от
колекция Athos по дизайн на Паоло Пива. Лампионът е модел
Arco по дизайн на Акиле Кастильони (Achille Castiglioni) за Flos.
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Спал ня та Tuf ty Bed и пуфът La dy Fat са от Па три ция Ур куй ола.
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Ле жан ка та Land sca pe е по ди зайн на Дже фри Бър нет.



SELECTED USA

RI VER HOUSE
Ед но из клю чи тел но пъ ту ва не
СНИМ КИ: KEITH CRO NIN
ПРО ЕКТ: MARK DZI EWUL SKI
ТЕКСТ: ЕМИ ЛИЯ ИВА НО ВА

“КОН ЦЕП ЦИЯ ТА НА RI VER HOUSE
МО ЖЕ ДА БЪ ДЕ ОПИ СА НА СА -
МО С ЕД НА ДУ МА: ПЪ ТУ ВА НЕ.”МАРК ДЖЕ ВУЛ СКИ





172 ноември 2008

MARK DZI EWUL SKI ARCHI TECT  
500 THIRD STRE ET, SU ITE 210,
SAN FRAN CIS CO, CA LI FOR NIA 
94107 USA
TEL.: 415 882 7808 X 105

Ri ver House, по про ект на Марк Дже вул -
ски, е ча стен дом в Кар май къл, Се вер на
Ка ли фор ния. Къ ща та е по стро ена вър ху
сла бо на кло нен те рен на бре га на ре ка.
Ето как опи сват про ек та от влия тел ния
ТВ Ка нал Chan nel 3 в спе циа лен ре пор -
таж: “Ri ver House е ед на от най-за бе ле жи -
тел ни те къ щи в се вер на Ка ли фор ния.” И
на исти на ди зай нът, раз по ло же ние то и
функ цио нал ност та на къ ща та са из клю чи -
тел ни. Площ та й е 370 м2 и е са мо на
един етаж. От към ули ца та има фа са да,
коя то “за тва ря” глед ки те към пу блич ни те
про стран ства. За смет ка на то ва за дна та
част на по строй ка та е из ця ло “отво ре на”
към во да та и към зе ле ни на та в пар ка от

дру га та стра на на ре ка та. “Кон цеп ция та
на ди зай на на Ri ver House мо же най-точ -
но да бъ де опи са на ка то пъ ту ва не: от пу -
блич но то към ин тим но то, от съ зда де на та
от чо веш ка ръ ка ули ца към при ро да та
във вът реш ния двор, от пре гра де но то и
за тво ре но то към про зрач но то и отво ре но -
то…” - раз каз ват от сту дио то. “За да се
вле зе в част на та зо на на къ ща та, чо век
тряб ва да ми не през дъл га изви та алея и
по мост над мал ко из ку стве но езе ро. Езе -
ро то въ веж да вод на та те ма, коя то до сти га
пъл но то си из ра зя ва не във фа са да та с ос -
тъ кле ни от зе мя та до та ва на сте ни, коя то
гле да из ця ло към ре ка та.” Зад вход ни те
вра ти е ос нов ният ор га ни зи ращ еле мент в

пла на: изви та та сте на, коя то пре ми на ва
през це лия ин те риор. Плъ зга щи те се вра -
ти по нея по зво ля ват аб со лют но то отва ря -
не на про стран ство то. “Тъй ка то кли ен ти -
те са хо ра, ко и то че сто се за бав ля ват, спо -
соб ност та на къ ща та да се прев ръ ща в ед -
но го ля мо об що “по ме ще ние” беше мно -
го важ на” - каз ва Марк Дже вул ски. Зад
сте на та са по дре де ни всич ки ос нов ни зо -
ни, ко и то имат из глед към ре ка та. Вът -
реш но то про стран ство е раз де ле но на два
сек то ра. Об ща та част включ ва га раж,  пе -
рал ни те и по мощ ни по ме ще ния. Част на та
част включ ва две спал ни, огром но днев но
про стран ство, кух ня та и тра пе за рия та. Ин -
те рио рът е мо дер ни сти чен, из чи стен.

РО ДЕ НИЯТ В ЛОН ДОН МАРК ДЖЕ -
ВУЛ СКИ (MARK DZI EWUL SKI) ИМА РЕ -
ПУ ТА ЦИЯ ТА НА ЕДИН ОТ НАЙ-ТА ЛАН -
ТЛИ ВИ ТЕ СЪ ВРЕ МЕН НИ АР ХИ ТЕК ТИ.
НЕ ГО ВО ТО СТУ ДИО СЪ ЩЕ СТВУ ВА ОТ
1987 Г. И ИМА ОФИ СИ В САН ФРАН -
ЦИ СКО И ЛОН ДОН. ЕД НА ОТ ЦЕ ЛИ ТЕ
НА MARK DZI EWUL SKI ARCHI TECT Е
СЪ ЗДА ВА НЕ ТО НА АР ХИ ТЕК ТУР НО
ЗНА ЧИ МИ ПРО ЕК ТИ, С “ДРА МА ТИ -
ЧЕН” ДИ ЗАЙН, С ТЕХ НО ЛО ГИЧ НО
ИНО ВА ТИВ НИ ФУНК ЦИИ И СКУЛ -
ПТУР НИ ФОР МИ. ЗА РАЗ ЛИ КА ОТ
ДРУ ГИ СТУ ДИА, КЪ ДЕ ТО ГЛАВ НИ ТЕ
АР ХИ ТЕК ТИ ПРАК ТИ ЧЕ СКИ НЕ УЧА -
СТВАТ В ПРО ЕК ТИ ТЕ, В СТУ ДИО ТО НА
МАРК ДЖЕ ВУЛ СКИ НЕ Е ТА КА: ТОЙ
РА БО ТИ АК ТИВ НО ПО ВСЯ КА ЕД НА
ПО РЪ ЧКА, ОТ НА ЧА ЛО ТО ДО КРАЯ Й.

“КЪ ЩА ТА ИЗ СЛЕД ВА ВРЪ ЗКА ТА МЕЖ ДУ ЖИ ЛИ ЩЕ ТО И ОКОЛ НА ТА СРЕ -

ДА, МЕЖ ДУ ИН ТЕ РИОР НИ ТЕ И ЕК СТЕ РИОР НИ ТЕ ПРО СТРАН СТВА... В НЕЯ

СВЕТ ЛИ НА ТА И СЕН КИ ТЕ СА УПРА ВЛЯ ВА НИ С НЕ ВЕ РО ЯТ НО УМЕ НИЕ.”СПИ СА НИЕ ARCHI VOL TA
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план на къщата

Пред на та част на къ ща та е от де ле на от ули ца та чрез
изви та в по лу кръг фа са да, пред коя то има об шир на гра ди на.



По край изви та та в по лу кръг фа са да ми на ва алея,
над коя то има ат рак ти вен навес от дър ве ни гре ди.
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Пред вхо да на Ri ver House е из гра де но из ку стве но езер це с
мост. “Шумът на во да та обоз на ча ва пре ми на ва не то от част -
но то към пу блич но то, от на пра ве но то от чо ве ка към съ зда де -
но то от при ро да та” - спо де лят от ар хи тек тур но то сту дио.





Зад вход ни те вра ти е ос нов ният ор га ни зи ращ еле -
мент в це лия план: изви та та сте на, коя то пре ми -
на ва през це лия ин те риор. Зад нея са по дре де ни всич -
ки ос нов ни зо ни, ко и то имат из глед към ре ка та.
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Все кид нев на та за е ма цен трал -
но то мя сто в пла на на къ ща та.



Ос тъ кле ни те отво ри на по кри ва
играят важ на функ ция за ба лан са
на свет ли на та във вът реш ност та.
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Спал ни те са об за ве де ни из клю чи тел но ми -
ни ма ли стич но. Гра ни ца та меж ду ин те рио -
ра и ек сте рио ра е прак ти че ски за ли че на чрез
из пол зва не то на го ля мо ко ли че ство стък ло.
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Ос нов на та ба ня из веж да към скри та
гра ди на в япон ски стил, коя то на пом -
ня за дъл ги те го ди ни, ко и то соб стве ни -
ци те на къ ща та са пре ка ра ли в Япо ния.





текст: Де ни ца Ми те ва

То зи брой ре ших ме да по све тим
руб ри ка та GE TAWAY на ек склу зив -
ни бъл гар ски де сти на ции. Ще ви
раз хо дим из ед ни от най-ин те рес ни -
те хо те ли в Бъл га рия. Ще раз бе ре те
къ де мо же те да от сед не те в лу ксоз -
на об ста нов ка с про фе си онал но об -
слу жва не. Тук ще от крие те мно го и
раз лич ни пред ло же ния за ак тив на
по чи вка и ат рак тив ни раз вле че ния.
Ина че ка за но - как мак си мал но да
уплът ни те ва кан ция та си. Со фия,
Вар на, Плов див, Ве ли ко Тър но во,
Ри ба ри ца, Пам по ро во... Не за ви си мо
да ли сте лю би те ли на кла си ка та или
мо дер низ ма. Без зна че ние да ли
пред по чи та те спо кой ствие то на пла -
ни на та или на мо ре то, или ис ка те
да се скрие те в им про ви зи ра но убе -
жи ще в сто ли ца та... Ние ще ви по -
ка жем топ хо те ли, ко и то да от го во -
рят на всич ки те ви изис ква ния! 

HOLIDAY
DESTINATIONBG

HOTEL LES FLEURS / HOTEL MODUS / HOTEL STUDIO / ГРАНД МАНАСТИРА
ПАМПОРОВО / ХОТЕЛ СМИЛОВЕНЕ / ЕСПЕРАНТО ХОЛИДЕЙ КЛУБ /

АРТ ХОТЕЛ ДАЛИ / CASA DOMINI / SOLE INVICTO ELENOVO
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1. Вечер фасадата на хотела прилича на
истинско произведение на изкуството.
Осветлението й е реализирано от Lumitron.

2. Ресторант Le Bouquet ви предлага едно
неповторимо кулинарно изживяване.

3. Модерната лежанка по дизайн на Le
Corbusier подчертава търсения от Лукезе
ефект на безкомпромисен лукс. 

4. Свобода на сетивата и неповторим
изглед към центъра на столицата ви

предлага Панорамната стая.

Бу ти ков хо тел  
LES FLEURS
цвет на ма гия
снимки: Les Fleurs

Още щом пре кра чи те пра га на бу ти ков хо тел Les Fleurs ще бъ де -
те за пле не ни от ма гия та... Фло рал ни те мо ти ви из пъл ват про стран -
ство то, свет ли на та играе с цве то ве те, а лу ксът ви ка ра да за та и те
дъх. Раз по ложе на в сър це то на Со фия, ар хи тек ту ра та на сгра да та
е ре ше на в стил арт ну во. Тук ще от крие те 31 стаи, ка то вся ка ед -
на от тях е с раз ли чен фло ра лен мо тив и има свое име. В ре зул -
тат на то ва стаи те се раз ли ча ват ед на от дру га по раз ме ри, фор -
ма и из пол зва ни за ин те рио ра ма те ри а ли. И все пак, об еди ня ващ
еле мент на ця лост на та ви зия на  Les Fleurs се явя ва ин ва зия та от
цве то ве под фор ма та на цве тя. Вся ка стая раз по ла га с LCD те ле -
ви зор, 24-ча сов до стъп до e-net, ин ди ви ду а лен кон трол на кли ма -
тич на та си сте ма и още мно го ек стри. То ва е на исти на ед но пер -
фект но мя сто как то за по чи вка, та ка и за биз нес пъ ту ва ния. В
изис ка ния ре сто рант Le Bouqu et ос вен бе зу преч но об слу жва не, ще
ви пред ло жат изтън че ни ястия и пре циз но под бра на се лек ция от
най-доб ри те ви на. Про сто рен, ди на ми чен и мно го лу ксоз ен, бу ти -
ков хо тел Les Fleurs е по ди зайн на све тов но из вест ния ита лиан -
ски ди зай нер Франче ско Лу ке зе (Fran ces co Lucchese).  

1

2 3

4

HOLIDAYDESTINATIONBG
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5

6 5. Да бъдеш различен е въпрос на личен избор! Неслучайно за Луксозната стая
дизайнерите са избрали златните тонове на слънцето. 
Тук основният флорален мотив са слънчогледите.

6. Стая Лавандула е решена в характерния за цветето лилав нюанс. Тя е
идеалнa за почитателите на лукса. 

София, 1000
Бул. Витоша 21 
Тел: 359-2-8-100-800
Факс: 359-2-8-100-801 
Е-mail: office@lesfleurshotel.com 
За резервации: reservation@lesfleurshotel.com 

www.lesfleurshotel.com 
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Ако ди зай нът за вас не е въ прос на су ета, а на чин на жи вот… Ако оби -
ча те мо ре то… Ако лу ксът е за дъл жи тел но усло вие, то не пре мен но тряб -
ва да по се ти те хо тел mO dus във Вар на. Раз по ло жен в сър це то на гра -
да, до вхо да на Мор ска та гра ди на, хо телът пред ла га не пов то ри ма глед -
ка към мо ре то и към гра ди на та. Ос вен с ат рак тив но то си ме сто по ло -
же ние, mO dus прив ли ча и с изу ми тел ния ди зайн на ин те рио ра. Все ки

mO dus 
Един на исти на раз ли чен хо тел
сним ки: mO dus

един де тайл е под бран вни ма тел но и с пре циз -
но усе ща не за съ че та ва не на цве то ве и фор ми.
То ва се за бе ляз ва още от ка на тa во да с лайм
във фо ай ето, през фор ма та на клю чо ве те, до
ин ди ви ду ал но то об зав еж да не на стаи те. Бро ят
на стаи те и апар та мен ти те в mO dus е 37. Всич -

HOLIDAYDESTINATIONBG
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mO dus 
Вар на, ул. Сте фан Стам бо лов 46,
www.mo dusho tel.com 

ки стаи разполагат с ви со -
ко ско ростен без жи чен ин -
тер нет, LCD-те ле ви зо ри  и
не ве ро ят на  глед ка. Вни ма -
ние то към де тай ла се за бе -
ляз ва осе за тел но и в би -
стро то на mO dus, ко ето
раз по ла га и с мал ка лят на
гра ди на. Меню то е сем пло
с пре циз но под бра на ко -
лек ция от ястия и на пи -
тки. Ако ре ши те да пре ка -
ра те Ко ле да в сър це то на
Вар на, в mO dus ще ви ос -
игу рят праз нич на ве че ря,
съоб ра зе на с бъл гар ски те
тра ди ции. Меню то, вклю -
че но в па ке та за Но ва го -
ди на, е ком пли мент за
доб рия вкус с изис ка ни те
си блю да и шам пан ско
“Вьов Кли ко”.
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Во де ни от же ла ние то да ви по ка жем ед ни от най-ин те рес -
ни те ди зай нер ски хо те ли, стиг нах ме и до сред но ве ков на та
сто ли ца на Бъл га рия - Ве ли ко Тър но во. Тук, в ис то ри че -
ска та част на гра да - сре щу кре пост та Ца ре вец - е раз по -
ло жен бу ти ко вия хо тел Stu dio. От про зор ци те на стаи те се
раз кри ва из клю чи тел на глед ка към мест ност та Тра пе зи ца
и към ар хи тек тур ния ре зер ват Ар ба на си. Ка то кон тра -
пункт на ис то ри че ски те за бе ле жи тел но сти, ин те рио рът на
хо те ла е ре шен в из клю чи тел но мо де рен стил. Ди зай нът е
де ло на соб стве нич ка та - То ня Дан ко ва, коя то из би ра да
ком би ни ра чер но, си во и бя ло. За об зав еж да не то са из пол -
зва ни ви сок клас осве ти тел ни те ла и ме бе ли на ут вър де ни
све тов ни мар ки. Хо телът раз по ла га с 13 лу ксоз ни двой ни
стаи. Вся ка ед на от тях е обо ру два на с кли ма тик, ми ни
бар, ди рек тен те ле фон, без жи чен ин тер нет и ка бел на те ле -
ви зия. Вра ти те се отва рят с маг нит ни кар ти. Лу ксоз ни те
ба ни към стаи те са с душ ка би на и се шо ар. Във фо ай ето
има де но но щен ло би бар, а ре сто ран тът пред ла га спе циал -
на се лек ция ви на и доб ре под бра но ме ню от ита лиан ски,

100%Ho tel Stu dio 
100%Des ign

френ ски и бъл гар ски на цио нал ни ястия. От бар те ра са та се
раз кри ва глед ка към хъл ма. Оттук мо же да се на блю да ва
свет лин но то шоу “Звук и свет ли на”, с ко ето е из ве стен гра дът.
Към "Сту дио" има пар кинг, а през ля то то е отво ре на гра ди -
на та към ре сто ран та. Ди зай нер ския хо тел е осо бе но под хо дящ
за част ни, се мей ни и фир ме ни съ би ра ния и праз нен ства. Съ -
ще ству ва и въ змож ност и за про веж да не на кон фе рен ции. За
по се ти те ли те се ор га ни зи рат по се ще ния на кре пост та Ца ре -
вец, на му зе и те в гра да, как то и на всич ки ма на сти ри и цър -
кви в ра йо на. Хо телът, про ек ти ран от арх. Йор дан Нур ков, е
но си тел на на гра да та “Сгра да на го ди на та” за 2006 г.

снимки: Хотел Студио
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Сту дио хо тел
Ве ли ко Тър но во, ул. То дор Леф те ров 4
тел.: 062 604 010; 062 604 009; 895 71 55 77
www.stu dioho tel-vt.com
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На пра га сме на един от най-оча ро ва -
тел ни те се зо ни... Вре ме е да ор га ни зи -
ра ме и зим ни те си при клю че ния... Ние
ви об еща ва ме ед на на исти на лу ксоз на
зи ма в ком плекс Гранд Ма на сти ра
Пам по ро во. Вил но то се ли ще е раз по -
ло же но в мест ност та Ка ра ман джа, под
ед на от пи сти те на ку рорт ния ком плекс
Пам по ро во в Ро до пи те. Зим ният ком -
плекс е из диг нат на 1680 м над мор ско -
то рав ни ще на сил но на кло нен те рен,
кой то има из точ но и се вер но из ло же -
ние. Гранд Ма на сти ра е ло гич но
продъл же ние на вил ни се ли ща Ма на -
сти ра I и Ма на сти ра III на Di ne vi
Group. Ком плек сът се съ стои от пет
сгра ди, ко и то след ват ре ле фа на те ре на
и са свър за ни вер ти кал но чрез ес ка ла -
то ри. Към вил но то се ли ще мо же да се
под хо ди с ав то мо бил от за пад на та стра -
на, къ де то е про ек ти ран пар кинг с над
100 ме ста. Гранд Ма на сти ра раз по ла га

Гранд Ма на сти ра Пам по ро во
LU XU RIO US WIN TER
Сним ки: AVORA
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със СПА цен тър, по ме ще ния за
ма саж, со ла риум, сау на, пар на
ба ня, къ то ве за по чи вка, фит нес
за ла, боу линг зала с билярд и
ски гар де роб. Ба сей нът в ком -
плек са e с го ле ми на 8 на 20 м.
В Гранд Манастира има
ресторант, дискотека и няколко
лоби бара, а в съседните
комплекси - Манастира I и III
има механа с тра ди цион на кух -
ня, пиано бар и др. 
Хо тел ска та част в пет те сгра ди
се съ стои от 330 апар та мен та с
раз лич на площ - от 25 м2 до
276 м2. Вся ка жи лищ на площ
раз по ла га с ка ми на и пред ла га
па но ра ма към го ри сти те мест -
но сти на о ко ло. В син хрон с
име то на ком плек са, към
Гранд Ма на сти ра е из гра де н
православен па ра клис.

За по ве че ин фор ма ция: 
рецепция: 0309 588 38
GSM: 0888 618 020, 0885 096 079
www.grand-mo na ste ry.com
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ХО ТЕЛ СМИ ЛО ВЕ НЕ
В сър це то на Ко прив щи ца
Сним ки: Ве лин Пет ков

В сър це то на Сред но го ри е то, в гр. Ко прив щи ца нас ко ро отво ри вра -
ти най-но вият хо тел в гра да - Сми ло ве не. Хо телът се на ми ра в не по -
сред стве на бли зост до ед но от най-зна чи ми те ме ста в бъл гар ска та ис -
то рия - мо стът при Бя ла та ре ка, на кой то на 20 ап рил 1876 г. е опо -
ве сте но на ча ло то на Ап рил ско то въ ста ние, днес из ве стен ка то мо ста
“Пър ва пуш ка”. Сми ло ве не съ че та ва запа зе ния през ве ко ве те дух на
про чу ти те ко прив щен ски къ щи с ком фор та на съ вре мен ни те хо те ли.
Ком плек сът пред ла га на го сти те си 18 стил но об за ве де ни стаи, ме ха -
на, ви нар на и от кри то бар бе кю. Хо тел Сми ло ве не ще Ви да де въ -
змож ност да пре от крие те спо кой ствие то и лу кса са мо на 100 км от
сто ли ца та, а бо га то то ис то ри че ско на след ство на ра йо на и близ ки те
ту ри сти че ски марш ру ти и еко пъ те ки са усло вие за ва ша та пъл но цен -
на ак тив на по чи вка през след ва щия уи кенд.

HOLIDAYDESTINATIONBG
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Хо тел СМИ ЛО ВЕ НЕ
гр. Ко прив щи ца, ул. Бор 7,
тел. за ре зер ва ции: 
02/ 981 26 11, 981 63 98
e-ma il: amo na tur@gma il.com
www.smi lo vene.com
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Ако сте влю бе ни без ре зер вно в мо ре -
то и не мо же те да ча ка те до след ва що -
то ля то, за да го ви ди те. Ако ви пред -
стои биз нес кон фе рен ция или тим бил -
динг, за дъл жи тел но тряб ва да посетите
Ес пе ран то Хо ли дей Клуб. Ко млек сът
е раз по ло жен в ра йо на меж ду Не себър
и Слън чев бряг, са мо на 50 м от мо -
ре то...  Ес пе ран то Хо ли дей Клуб е ше -
сте та жен ком плекс, кой то об еди ня ва в
се бе си жи лищ на и хо тел ска част. Към
мо мен та в сгра да та се пред ла гат за
про даж ба над 40 лу ксоз ни апар та мен -
та и сту диа, с ед на или две спал ни.
Из гледът от бал ко ни те е към мо ре то,
вът реш ност та на ком плек са или към
Ста рия Не себър. Пър ви те три ета жа
на Ес пе ран то Хо ли дей Клуб при ю тя -
ват хо тел ски те стаи. Те са 70 на брой.
Всич ки те са обо ру два ни с кли ма тик,
ми ни бар, ка бел на и са те лит на те ле ви -
зия. В об щи те ча сти на ком плек са има
два ре сто ран та, кок тейл бар, ло би бар,
пуул бар, об мен но бю ро, фит нес клуб
и кон фе рент на за ла. Ре цеп ция та пред -
ла га сейф за съ хра не ние на па ри и ве -
щи. В об щи те ча сти има два ба сей на:
дет ски и от крит. Ох ра няе мият пар кинг
е с 24 ча со во на блю де ние. В бли зост
има спор тен ком плекс, су пер мар кет и
цен тър за кра со та.

ЕС ПЕ РАН ТО ХО ЛИ ДЕЙ КЛУБ
На мо ре през зи ма та
сним ки: Ес пе ран то Хо ли дей Клуб
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За по ве че ин фор ма ция:
+ 0035955424850
www.espe ran to-sun ny be ach.com
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АРТ ХО ТЕЛ ДА ЛИ
Ар ти сти чен ди зайн
снимки: Red Point Studio

За да на пра ви те сво ето пре би ва ва не в едно
от най-кра си ви те места в България - Плов -
див - не заб ра ви мо, вие се нуж да ете от хо тел,
който да ви предложи лукс, комфорт и
всичко това в сърцето на града. Пред ла га ме
на ва ше то вни ма ние иде ал но то мя сто за по -
чи вка: Арт Хо тел Да ли. Той е раз по ло жен
са мо на 20 м от тър гов ския цен тър на гра да.
Сгра да та, в коя то се по ме ща ва, се на ми ра на
ули ца, ус по ред на на глав на та, на ти хо и спо -
кой но мя сто, изо ли ра но от град ския шум. В
не по сред стве на бли зост са най-из вест ни те
плов див ски за бе ле жи тел но сти: Джу мая джа -
мия, Рим ският ста ди он, Ста рият град. Ат мо -
сфе ра та в Арт Хо тел Да ли е спо кой на,
стилът на об зав еж да не то е мо де рен и ра фи -
ни ран. Как то за га тва са мо то име, ос нов но то
вдъ хно ве ние за ин те рио ра е сюр ре ализ мът
на Сал ва дор Да ли. Ре про дук ции на не го ви
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кар ти ни мо гат да се ви дят
по сте ни те на поч ти всич -
ки по ме ще ния. Цве то во
ди зай нът на хо те ла е из -
дър жан в то пла га ма - из -
пол зва на е ох ра в раз лич -
ни ню ан си, как то и злат -
но, сребър но и бя ло. Еле -
гант ни те ме бе ли за об зав -
еж да не то са из ра бо те ни от
плов див ска та фир ма Ре тро
М. Ди зай нът на ат рак тив -
ния кок тейл бар в ло би то
е в уни сон с об ща та
еклек тич на ви зия. Хо телът
раз по ла га с осем стаи, три
сту диа и два апар та мен та,
еди ният от ко и то е обо ру -
дван с пар на ба ня и пред -
ла га па но ра мна гледка
към ан тич ния те а тър и
цен трал на та тър гов ска зо -
на. Във всич ки стаи има
ми ни бар, кли ма тик, те ле -
фон, ка бел на те ле ви зия,
без жи чен ин тер нет. 

АРТ ХО ТЕЛ ДА ЛИ
Плов див, Ул. Отец Па и сий 11
тел.: 032/ 62 15 30
www.hoteldali.hit.bg



CA SA DO MI NI
ДУ ХЪТ НА ОРИ ЕН ТА
снимки: CA SA DO MI NI
Ако тър си те сво ето спе циал но мя сто за по чи вка...
Ако сте си меч та ли ня кой ден да по пад не те в све -
та, за кой то раз каз ват при каз ки те на Ше хе ре за да,
то VIP ком плекс CA SA DO MI NI е под хо дя ща та за
вас де сти на ция! Раз по ло жен по по ре чие то на р.
Бе ли Вит, в сър це то на Те те вен ския бал кан, ком -
плек сът но си в се бе си ду ха на Ори ен та. Тук ще
от крие те 34 сту дия и апар та мен та, две хас иен ди-
близ на ци, ло би бар, лу ксоз ен но щен клуб Тан тра,
изис кан ре сто рант, кон фе рент на за ла, SPA цен тър,
фит нес за ла и вън шен ба сейн. Ком плек сът на пъл -
но от го во ря на съ вре мен ни те раз би ра ния за ори -
ги нал на и раз дви же на ар хи тек ту ра, а ди зай нът е
ре шен в пи щен ори ен тал ски стил. В лу ксоз ни те
хас иен ди Ca sa Bel la и Ca sa Di va ще от крие те
огром на спал ня, джа ку зи и те ра са с из глед към
пла ни на та. Все ки апар та мент или сту дио са обо -
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ру два ни с LCD те ле ви зор, сво бод -
на e-net връ зка, те ле фон, ми ни -
бар и още мно го удоб ства. За те -
зи, ко и то оби чат да съ че та ват по -
чи вка та с де ло ви ан га жи мен ти, е
пре дви де на кон фе рент на за ла. Тя
е обо ру два на с ме дия екран, ви -
со ко ка че стве на озву чи тел на тех -
ни ка, e-net, как то и със спе циал -
но обо со бен кът за ка фе-пау зи.  

VIP КОМ ПЛЕКС CA SA DO MI NI
с. Ри ба ри ца  
ул. Г. Бен ков ски 142-144
тел.: 06902/ 20 30
факс: 06902/ 20 28
GSM: 089 7 88 78 78; 089 7 88 78 77
e-ma il: in fo@cas ado mi ni.com
www.cas ado mi ni.com
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ХОТЕЛ SOLE INVICTO Е РАЗПОЛОЖЕН В ЕДНА ОТ ЖИВОПИСНИТЕ ДОЛИНИ МЕЖДУ
СТАРА ПЛАНИНА И СРЕДНА ГОРА. ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ РАЗНООБРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ПОЧИВКА. ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ДОБРОТО ВИНО, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО

ХОТЕЛА СЕ НАМИРА ВИНАРНА EDOARDO MIROGLIO.

Хотел Sole Invicto: с. Еленово, община Нова Загора
Хотел Парк Централ: гр. Сливен, тел.: 044/ 501 700, 501 701, факс: 044 501 775, 

e-mail: reception@hotel-park-central.bg, www.hotel-park-central.bg
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С пи щен кок тейл фир ма ЖА КОТ от бе -
ля за от кри ва не то на най-но вия си шоу -
рум. На бул. Си мео нов ско шо се 36 ще
от крие те ба ни от зла то, пла ти на и ис тин -
ски пер ли... Ед ни от най-лу ксоз ни те и ек -
склу зив ни пред ло же ния за ба ня та на 
Va len ti no, чи и то офи циа лен пред ста ви тел
за Бъл га рия е ЖА КОТ. Изящ на та ке ра -
ми ка на ита лиан ска та ком па ния e вдъ -
хно ве на от дре хи те на ди зай не ра. Вся ко
пред ло же ние ко рес пон ди ра със съ ще ству -
ва ща ро кля. По ве че от 30 го ди ни ке ра -
мич ни те плоч ки пре на сят фан та зи и те на
Ва лен ти но от мо дния по ди ум. В шоу ру -
ма на ЖА КОТ ще ви ди те топ ко лек ци и -

те на Va len ti no - Tres or, Fashion, Har mo ny,
Ate li er, Emo tion, Sty le, De fi le, Mad re Per la,
Im pe ri al, Di a mond. Сред тях осо бе но впе -
чат ля ва щи са Tres or и Mad re Per la. Пър -
ва та е уни кал но съ че та ние от съ вър шен -
ство то на кри ста ли те и не пре ход ност та
на зла то то и пла ти на та. А Mad re Per la е
един стве на та по ро да си се рия ке ра ми ка
с вгра де ни ис тин ски пер ли. “Еле гант -
ност та ви на ги е ед на и съ ща. Тя е въ прос
на хар мо ния, мяр ка и про сто та. И пре ди
всич ко - въ прос на по ве де ние, на вът ре -
шен жи вот и на ин те ли гент ност. На не -
що, ко ето тръ гва от вът ре и се из ра зя ва
във вън шния вид” - раз каз ва Ва лен ти но.

В ЖА КОТ ще на ме ри те още те ра ко та,
фаянс, гра ни то грес, пер ва зи и де ко ри,
огле да ла, шка фо ве, ак се со а ри за ба ня,
сме си тел ни ба те рии, ва ни, душ ка би ни и
хи дро ма саж ни па не ли, са ни та рен фаянс и
др. Вече повече от 12 години ЖА КОТ
работи в полза на красотата и нейните
многобройни почитатели. Посетете ново-
открития магазин, за да станете свидете-
ли на това как изкуството може да
вдъхнови изкуство. 

НО ВИ ИЗ МЕ РЕ НИЯ НА ЛУ КСА 
ФИР МА ЖА КОТ ПРЕД СТА ВЯ VA LEN TI NO

TOP SHOWROOM

София, Симеоновско шосе 36
тел.: 02/ 962 77 95 

e-mail: office@jakot.com 

инж. Снежана Ковачева, управител на 'Жакот
и Массимо Ганасси - Генерален мениджър на
Валентино - Керамиче Пиемме

Atelier Moka

Harmony Beige

Atelier Corallo



o omRser vi ce
текст: Де ни ца Ми те ва

В то зи брой ре ших ме да обър нем спе -
циал но вни ма ние на вас - хо ра та, ко и то
стро и те, об зав еж да те или ре но ви ра те
свои те хо те ли. На след ва щи те стра ни ци
има те въ змож ност да се за поз на ете с
фир ми те, ко и то ще ви пред ло жат най-
ак ту ал ни те и мо дер ни ре ше ния в
област та на хо тел ско то об зав еж да не и
обо ру два не - ме бе ли, освет ле ние, ре ше -
ния за SPA цен тъ ра, що ри и тек стил,
сиг нал но ох ра ни тел на тех ни ка, по жа ро -
из ве стя ва не и т.н. ... С две ду ми - ви со -
ко ка че ствен RO OM SER VI CE. 

FUR NISH BG / MEB ELOR / CA SA DES IGN / РЕ ТРО М / ВА ЛИ НОР/ NE OS ET /
КЛА СИК / AR TE ITA LI A NO / PY RA MIS / AR EXIM / ЛУ ДО ГО РИЕ / 

TA RI NA DES IGN / HAN SA / ITAL MO DA LU CE / ПРО ТЕХ / HO ME Y OURHO ME /
COU TU RE&DES IGN / ES TA TE CON SUL TING / GERSHMAN / DO MO STY LE / 
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Bel ve de re Ho li day Club е ком плекс от за тво рен
тип, раз по ло жен в сър це то на един от най-по -
пу ляр ни те бъл гар ски ски ку рор ти - Бан ско.
Раз гър нат на те ри то рия от 18 де ка ра, ва кан -
цион ният ком плекс е са мо на 400 ме тра от ка -
бин ко вия лифт и ня кол ко ми ну ти от цен тъ ра
на гра да. Ви со кият клас апар та мен ти на Bel -
ve de re Ho li day Club съ че та ват от лич но ме сто -
по ло же ние, вну ши те лен из глед към вър хо ве те,
от ли чен ди зайн и лу ксоз ни усло вия за от дих и
раз вле че ние, как то и го ля мо раз но об ра зие от
спорт ни и СПА съо ръ же ния. Еле гант ният ин -
те риор на ре зи ден ци и те в ком плек са но си по -
чер ка на FUR NISH BG - ед на от во де щи те
бъл гар ски ком па нии за ин те рио рен ди зайн на
жи лищ ни и ва кан цион ни имо ти. Апар та мен -
ти те на Bel ve de re Ho li day Club се пред ла гат
на пъл но об за ве де ни - го то ви за пол зва не или
от да ва не под на ем. Раз лич ни те па ке ти за об -
зав еж да не на FUR NISH BG включ ват на пъл -
но обо ру два на кух ня, как то и ле гла, шка фо ве,
нощ ни лам пи, кор пу сна ме бел, бар плот и
сто ло ве за хра не не, ме ка ме бел, спал но бельо,
кър пи, те ле ви зо ри, осве ти тел ни те ла. Удоб -
ства та и съо ръ же ния та в Bel ve de re Ho li day
Club ка то ре сто ран ти, Виен ски са лон, ма га зи -
ни, СПА и фит нес цен тро ве, от кри ти и зак ри -
ти ба сей ни, спорт ни игри ща и пло щад ки
прев ръ щат ком плек са в ед но уни кал но мя сто
за по чи вка и за бав ле ние.

Fur nish BG 
Вар на, ул. Иван Ва зов 37 , Teл. +359 52 685568 , Фaкс +359 52 685565

Со фия, бул. Гур ко 52, ап. 3 , Тел./ факс:  +359 2 9808303
www.fur nish.bg
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“Ме бе лор” ООД е бъл гар ска ком -
па ния ос но ва на през 1994 г. Фир -
ма та е спе циа ли зи ра на в про из -
вод ство то на ме бе ли за офи са, до -
ма и хо те ла. Цен трал ният офис и
про из вод стве на та ба за се на ми рат
в Плов див. Днес “Ме бе лор” ООД
има два шоу ру ма, в ко и то пред -
ста вя свои те пред ло же ния за до -
маш но, хо тел ско и офис об зав еж -
да не. Га ран ция за доб ро ка че ство
на оп ти мал на це на е бо га тия ре -
фе рен тен лист, с кой то ком па ния -
та раз по ла га. Виж те само някои
от ин те рес ни те пред ло же ния за
хо тел ско об зав еж да не де ло на
“Ме бе лор” ООД. 

Пловдив, бул. Васил Левски 212
тел.: 032/ 966 888, факс: 032/966 855;
София, ул. Кораб планина 30, тел./факс: 02/ 962 44 53
www.mebelor.biz
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“Ние мо жем да на пра вим всич ко,
ко ето включ ва до ри не въ змож но -
то” - то ва е мо то то на Sel va
Hospitality, то ва е де визът, кой то
след ва мар ка та във всич ки те си
ин те риор ни про ек ти за хо те ли.
Ита лиан ска та фаб ри ка раз по ла га
с от дел но раз ра бо те на ли ния за
хо тел ско об зав еж да не от най-ви -
сок клас. Sel va Hospitality пред ла -
га аб со лют но за вър ше ни ре ше ния
за хо тел ско об зав еж да не в се дем
ко лек ции - Downtown, Heritage
J.S., Infinitum, Mediterranea, Milano,
Napoli, Opera, Solitaire, Villa
Borghese. Спе циал но то об слу жва -
не включ ва из ра бо тва не на идей -
ни про ек ти с де тайл ни ски ци на
об зав еж да не то, кон цеп ция за цве -
то ве те и всич ко необхо ди мо,
съоб ра зе но със за да де ни те фи нан -
со ви па ра ме три. Sel va Hospitality
се гри жи за пъл ния ме нид жмънт
на про ек та. Сред най-го ле ми те из -
пъл не ни про ек ти на фаб ри ка та се
на реж дат хо тел Ad lon, Бер лин,
Ara bel la She ra ton Mar da vall, Май -
ор ка, Do rint, Ба ден-Ба ден, Park
La ke Ho tel, Чи ли, Hil ton, Рим и
мно го дру ги. 

CA SA DES IGN
Со фия, ул. Шип ка 34

тел.: 02/ 944 19 24
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снимка: Presidential suite, © Moreno Maggi

сн
им

ка
: 
C
ri
st
al

 s
ui

te
, 
©

 M
or

en
o 

M
ag

gi

Снимките представят специални проекти и не са представени в каталога.
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Основната дейност на българската фабрика Ретро М е
производство и реставрация на мебели. Фирмата разполага с
модерно оборудвана производствена площ в Пловдив. В
портфолиото на Ретро М ще откриете голям брой хотели, барове,
ресторанти, обществени сгради и частни домове. Същевременно
мебелната фабрика може да се похвали с доста собствени
модели столове, кресла, канапета, маси и др. Ретро М изпълнява
поръчки и по индивидуален проект на клиенти и архитекти.

Пловдив, Царацовско шосе, 
тел./факс: 032/ 622 993, 623 015
office@retro-m.com
www.retro-m.com
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На ред с ат рак тив но и ка че стве но об -
зав еж да не за до ма и офи са, фир ма
НЕО СЕТ пред ла га ця лост но об зав -
еж да не и раз ра бо тва не на ин ди ви ду -
ал ни ин те риор ни про ек ти за хо те ли и
Apart ment hous es. Пред ло же ния та са
съоб ра зе ни с ар хи тек ту ра та на сгра -
да та и ней но то пред наз на че ние (биз -
нес или се ме ен хо тел, СПА ком плекс
и т.н.). Ос вен 3D ви зуа ли за ции на
ин те рио ра сред ус лу ги те на фир ма та
е и мон ти ра не на мо стре ни апар та -
мен ти. По то зи на чин кли ен ти те до -
би ват ре ал на пред ста ва за ме бе ли те.
Ед но от най-го ле ми те пре дим ства на
НЕО СЕТ е го ля ма та про из вод стве на
мощ ност, а от тук и бър зи те сро ко ве
на до став ка и мон таж на по ръ ча но то
об зав еж да не. НЕО СЕТ не про да ва
про сто ме бе ли, а пред ла га ця лост на
и за вър ше на ус лу га. 

УС ЛУ ГА ТА НЕО СЕТ
Ос вен ви со ко ка че стве ни ме бе ли със
съ вре ме нен ди зайн, кли ен тът по лу -
ча ва съ вет за ин те риор но то офор -
мле ние или ця ло стен про ект, крат ки
сро ко ве на из ра бот ка и до став ка,
ка че ствен мон таж, га ран цион но и
след га ран цион но об слу жва не.

СОФИЯ: ул.Г.С.Раковски 137, тел.: 02/988 80 92 / бул.Цариградско шосе 180, тел.: 02/974 04 16
/ бул.Витоша 184, тел.: 02/952 17 18 / ПЛОВДИВ: ул. Дунав 3, ROYAL CITY CENTER, моб.: 0886
601 690 / ВАРНА: ул. Атанас Москов 3, тел.: 025/730 073 / ТЪРГОВИЩЕ: бул. Митрополит
Андрей 43, тел.: 0601/830 31 / СТАРА ЗАГОРА: ул. К.Ганчев 45, моб.: 0888 600 364
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София, бул. Фр. Нансен 25А, тел.: 02/ 981 76 45; бул. Витоша 150, тел.: 02/ 952 39 09
бул. Европа 31Б, тел./факс: 02/ 827 05 11; e-mail:info@classic-bg.com  www.classic-bg.com

Кла сик пред ла га ком плекс -
но об зав еж да не за хо те ли.
Ком па ния та е спе циа ли зи -
ра на в про ек ти ра не то и из -
ра бот ка та на спал ни, кух -
ни, ан тре та, ре цеп ции, за -
ве де ния, фит нес за ли и
СПА цен тро ве. Из пол зва -
не то на го ля мо раз но об ра -
зие от ма те ри а ли - ма сив,
есте ствен фур нир, МДФ,
ПДЧ, стък ло, ме тал - до -
при на ся за раз но род ни те
ин те риор ни ре ше ния, ко и -
то пред ла га Кла сик. Фир -
ма та се ан га жи ра не са мо с
из ра бот ка та на ме бе ли те,

но и с всич ко необхо ди мо
за ця ло стно то ин те риор но
ре ше ние - заве си, осве ти -
тел ни те ла, за вив ки. Ан га -
жи ра се с до ста вя не то на
при бо ри и съ до ве за хра -
не не, ел. уре ди - те ле ви зо -
ри, се шо а ри, ка фе вар ки,
те ле фо ни, хла дил ни ци и
др. Кла сик пред ла га до -
став ка и мон таж на об зав -
еж да не то. Сред най-го ле -
ми те про ек ти на фир ма та
се на реж дат хо тел Фе никс,
както и ком плексите Gar -
den of Eden и Форд Нокс
в Слън чев бряг, кон фе -

рент ни те за ли на хо тел
Шип ка в Со фия, ка ра о -
ке клуб хо тел Бан ско,
хо тел Ве га в Со фия,
кух ни те в пре зи дент ски -
те апар та мен ти на хо -
тел Кем пин ски Зо граф -
ски, Бан ско, ва кан цион -
но се ли ще St. Jhon Hill,
Бан ско, лоби бар на
хотел Морско око в
Слънчев бряг, ресторант
Сакар, кафе
сладкарница Сатиричен
театър, ресторант БНТ.
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Италиански дивани –
над 50 модела, от есте-
ствена кожа - телешки
бокс, микрофибър и
алкантара. Възможни
са различни ъглови
конфигурации - г-об-
разни, п-образни и др.,
с или без механизми
за спане. Фирмата
предлага и масажира-
щи - релаксиращи
фотьойли.

ХАРМОНИЯ – ТМ АД

5700 Тетевен
ул. Вършец 30
тел./факс: 0678/ 2595, 2596, 5595
e-mail:harmoniatm@mail.bg,
www.harmonia-tm.com

ИЗЛОЖБЕНИ САЛОНИ:

София,
бул. Черни връх 8, бл.4
тел.: 02/ 8657558, 0896740373;
бул. Цар Борис III 163
тел. 02/ 9555409, 0896740379

Варна,
ул. Доспат 18
тел./: 052/ 605484, 0896740397

ARTE ITALIANA
ИЗЛОЖБЕНИ САЛОНИ: София, кв. Манастирски ливади-Запад, ул. Синанишко езеро 7, бл.11, магазин 4
тел.: 02/ 8692269, 0889279015, 0896740374; бул.Черни връх 8, бл.4, тел.: 02/ 8657558, 0896740373 
СКЛАД НА ЕДРО И ДРЕБНО: Тетевен, ул. Вършец 30, тел.: 0678/ 3255, 0896740367
e-mail: arteitaliana@mail.com, arteitalianaa35@gmail.com 
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НЕ РЪЖ ДА Е МИ УМИ ВАЛ НИ ЦИ
Сия е ща та се рия от уми вал ни ци PY RA -
MIS e съ зда де на, за да при да де уни ка лен
блясък във вся ка ба ня. Стилът, ха рак те -
рен за BO LE RO и RA VEL, ги пра ви под -
хо дя щи за об ще стве ни ме ста като барове
и ресторанти, за ко и то е ха рак те рен уни -
кал ен дизайн на вът реш но то простран -
ство. Уми вал ни ци те BO LE RO и RA VEL
при да ват сияй ност и усе ща не за уни кал -
ност на вся ка ме бел за ба ня, на коя то се
по ста вят, независимо дали тя е дър ве на,
мра мор на, гра нит на или стъ кле на.

БА ТЕ РИИ ЗА БА НЯ
Фи несът на сем плия и есте ствен ди зайн
и ви со ко то каче ство на из ра бот ка ха рак -
те ри зи рат ба те ри и те за ба ня PY RA MIS.
Те са подходящи както за кла си че ски,
така и за мо дерен интериор. Пер фект но
се съ че та ват с не ръж да е ми те уми ва лни ци
или ва ни те PY RA MIS.

АК РИЛ НИ ВА НИ
PY RA MIS, из вест на с ка че ство то на про дук -
ти те си и с ра зум ни те им це ни, представя
си сте ми те за хи дро- и ае ро ма саж, до стъ пен
лукс за всеки. Вся ка ва на PY RA MIS
предлага въ змож ност за по ръ чка на си сте -
ма за хи дро ма саж или за ком би ни ран хи -
дро- и ае ро ма саж. Про дук тът се про из веж -
да от чист ак ри лен лист на фир ма LU CI TE
с де бе ли на 4-5 мм. Ва ни те PY RA MIS имат
га ран ция 25 г. за ма те ри а ла и из ра бот ка та
и са сер ти фи ци ра ни по ISO 9002 от TUV.

ПИРАМИС БЪЛГАРИЯ ООД 
София, ул. Поручик Неделчо Бончев 10, 

тел.: 02/ 979 08 31, 979 06 49, www.pyramisgroup.com
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ут вър де на на бъл гар ския
па зар фир ма с тра ди ции в
про из вод ство то на лу ксоз -
ни що ри и тър го вия та с
ме бе ли от во де щи про из -
во ди те ли. В порт фо лио то
на фир ма та на ми рат мя -
сто парт ньо ри ка то ита -
лиан ски те фир ми EMU,
NAR DI, на ко и то Арек -
сим Гар ден е ек склу зи вен
пред ста ви тел за Бъл га рия.
Офи циа лен ли цен зи ант
на Hun ter Dou glas и из -
клю чи те лен пред ста ви тел
на Cou lis se  за Бъл га рия.
Ком па ния та пред ла га и
ця лост но упра вле ние на
про ек ти за хо тел ско об зав -
еж да не - ин те риор ни (хо -
тел ски стаи, фо ай ета, ло би
ба ро ве и ре сто ран ти) и ек -
сте риор ни (ба сей ни, гра ди -
ни). Опи тът на Арек сим
ще ви га ран ти ра си гур ност
и ко рект ност в сро ко ве те -
от про ек ти ра не то, през до -
став ка та и мон та жа до
пре да ва не то на обо ру два -
ния обект до ключ. В за -
ви си мост от ти па и ка те го -
рия та на обек та от фир ма -
та пред ла гат и под хо дя щи
де ко ра тив ни ак се со а ри. 

Со фия, ул. Цар Са муил 83, тел: 02 / 981 81 88, 987 75 67
бул. Чер ни връх 47, тел: 02 / 962 44 58
Плов див, бул. Ше сти Сеп тем ври 190, тел: 032 / 623 312; 635 002
www.areximgarden.bg

Сер ти фи ци ра на по ISO 9001: 2000.
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ПРОМОЦИЯ! 
Офер та та ва жи до края на 2008 г.

КОМ ПЛЕКТ МА СА 900 х 900 мм и 4 сто ла Ру нар - 313 лв. с ДДС
КОМ ПЛЕКТ МА СА 1200 х 800 мм и 6 сто ла Ру нар - 413 лв. с ДДС

Лу до го рие-91 АД има 56-го ди шен опит и тра ди ции в про из -
вод ство то на сто ло ве и ма си. Ме бе ли те на фир ма та са из ра -
бо те ни от ма сив бук. Дър ве си на та на всич ки про дук ти мо же
да бъ де оцве тя ва на в цве то ве по же ла ние на кли ен та с раз ли -
чен байц. Пла тът за та пи ци ра не на сто ло ве те съ що мо же да
е по ваш из бор. Фир ма та от го ва ря на ев ро пей ски те стан дар -
ти за ка че ство и еко ло гия.

Ком плек тът ма са и сто ло ве Ру нар са из ра бо те ни из ця ло от
ма сив на бу ко ва дър ве си на, об ра бо те ни с ка фяв во до раз тво рим
байц и во до раз тво ри ми еко ло гич но чи сти ла ко ве. Сто ло ве те и
ма си те са раз гло бяе ми за улес ня ва не на транс пор ти ра не то.
Сгло бя ва не то е лес но и мно го на деж дно, чрез ме та лен об ков. 

ЛУДОГОРИЕ 91AД
ЛУ ДО ГО РИЕ 91 АД 

Куб рат, ул. Цар Осво бо ди тел 68, 
тел.: 0848 727 10, факс: 0848 723 16

e-mail: info@ludogorie91.com, ludogorie91.ad@infotel.bg 
www.lu do go rie91.com 
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АРХ & ДЕКО - ТА РИ НА ДИ ЗАЙН 
Со фия 1000, ул. “6 сеп тем ври” 19, тел. 9864668, 

факс: 9816601, GSM 0888 627246, 0888 636295, 0888 627247
e-ma il: a-dec ko@netbg.com, www.archdec ko.com

Въ прос на имидж е един мо де рен хо тел
да при те жа ва и лу ксоз но SPA про стран -
ство. Сау ни те, пар ни те ба ни и хи дро ма -
саж ни те си сте ми са за дъл жи тел но удо -
вол ствие за ди на мич ния съ вре ме нен чо -
век. Арх & Деко е офи циа лен пред ста ви -
тел на швед ски те ком па нии TY LO и Sved -
bergs. TY LO е спе циа ли зи ра на в про из вод -
ство то на сау ни, печ ки за сау ни, пар ни
ба ни, па ро ге не ра то ри, пар ни ба ни с тро -
пи че ски дъжд, хи дро ма саж ни душ ка би ни,
па не ли и ак се со а ри, а Sved bergs пред ла га
пер ле ни ва ни, ре тро ва ни, хи дро ма саж ни
ка би ни, хи дро ма саж ни душ ка би ни и обо -
ру два не за ба ня.  Арх & Деко ви да ва въ -
змож ност да из би ра те меж ду: Тра ди цион -
на сау на, коя то пред ла га две раз лич ни
фор ми на дей ствие - при тем пе ра ту ра 75-
90o и влаж ност 20-30% и при тем пе ра ту ра
95 - 110o. Пар на сау на, коя то по ддър жа
тем пе ра ту ра от 40-45o във влаж ност от 40-
65%, коя то се по сти га бла го да ре ние на
ав то ма ти зи ран из точ ник на па ра. Ка то
до пъл не ние се пред ла гат бо га та га ма от
про дук ти за аро мо те ра пия - бил ки и ете -
рич ни мас ла. Ин фра сау на, коя то пред ла -
га те ра пия с ин фра чер ве но лъ че ние. Мул -
ти сау на, съ че та ва ща ин фра чер ве ни па не -
ли и печ ки за сау на в ед но. 
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САНИ Комерс EOOД

офи циа лен пред ста ви тел на Hansa за България

Варна, ул. Битоля 15

Tел./факс: 052/ 631 418

Мо же те да раз поз на ете лу ксоз ни те хо те ли по съ вър -
шен ство то... до ри на мал ки те де тай ли. Пред ста вя ме ви
двe от по след ни те се рии на нем ска та ком па ния Han sa
- сме си те ли те и ду шо ве Han sa pra do и Han sa ba sic jet.
Фир ма та е но си тел на ед ни от най-пре стиж ни те на гра -
ди за ди зайн в све та - red dot award, Des ign Plus, iF Des -
ign Award, Fe de ral Re pu blic of Ger ma ny Des ign Pri ze. 
Han sa pra do и Han sa ba sic jet са сме си те ли и ду шо ве с ви -
со ко ка че ство и ат рак ти вен ди зайн. Han sa pra do е кла -
си че ски мо дел сме си тел, кой то е под хо дящ как то за
мо дер ни, та ка и за тра ди цион ни ба ни. Бла го да ре ние на
ори ги нал ния Han sa e co кон трол, мо же да спе сти по ве че
от 50% во да и енер гия.  
Мо делът мо же лес но да се ком би ни ра с оста на ли те
про дук ти на Han sa, на при мер с душ от се рия та Han sa -
ba sic jet. Han sa ba sic jet раз по ла га с три сте пе ни за на -
строй ка на струя та - за ма саж, ка то “иглич ки” и за
“неж но из ми ва не”. 

Душ от 
серията Han sa ba sic jet

Смесител от
серията Han sa pra do

Смесител от
серията Han sa pra do
и душ от серията
Han sa ba sic jet
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Италмодалуче обо ру два с
осве ти тел ни те ла ед ни от
най-лу ксоз ни те хо тел ски
ком плек си в стра на та. Фир -
ма та пред ла га ин те риор но и
фа сад но освет ле ние на над
сто во де щи ев ро пей ски фаб -
ри ки. Италмодалуче из -
върш ва и ця лост но про ек ти -
ра не и из граж да не на ел.
ин ста ла ции. Меж ду най-го -
ле ми те про ек ти на ком па -
ния та се от кро яват Бал нео -
хо тел По мо рие, кой то е но -
си тел на го ля ма та на гра да
Сгра да на го ди на та 2007,
Fes ta Bar ce lo в Со фия с на -

гра да в ка те го рия Град ски
хо те ли 2005, СПА ком плекс
Ка та ри но, от ли чен с на гра да
Сгра да на го ди на та 2005, Ib -
ero star Fes ta Pa no ra ma в Не -
себър с на гра да в ка те го рия -
та Хо те ли и хо тел ски ком -
плек си 2003. Ви со ко ква ли фи -
ци ра ни спе циа ли сти из го твят
ин ди ви ду ал ни све то тех ни че -
ски про ек ти. Италмодалуче
ре а ли зи ра пъл ния цик ъл по
из граж да не то на елек триче -
ски си сте ми - про ек ти ра не,
ос игу ря ва не на ви со ко ка че -
стве ни ма те ри а ли, про фе си -
она лен мон таж, как то и сер -
виз на и або на мент на дей ност.

Пловдив, тел. 032/655 855, 655 856, plov div@iml.bg, София, тел. 02/975 70 90,
02/862 61 13, so fia@iml.bg, Варна, тел. 052/724 411, var na@iml.bg, 

Бургас, тел. 056/824 305, bur gas@iml.bg, Благоевград,тел. 073/885 139, 
bla go ev grad@iml.bg, Велико Търново, тел. 062/627 966, v.tur no vo@iml.bg,

Слънчев бряг, тел. 0554/2 29 67, sb@iml.bg, www.iml.bg
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ПРО ТЕХ АД е ед на от во де щи те ком па нии в област та на про ек ти -
ра не то, до став ка та, мон та жа и под дръж ка та на ви со кoтех но ло гич ни
елек трон ни си сте ми за по жа ро из ве стя ва не и по жа ро га се не, сиг нал но -
ох ра ни тел на тех ни ка, кон трол на до стъ па, газ-де тек ция, ви део на блю -
де ние, ком по нен ти за елек три че ски ин ста ла ции и си сте ми, вен ти ла -
то ри и др. Фир ма та ос игу ря ва ви со ко ка че ствен ин же не ринг на си сте -
ми те, кой то га ран ти ра ус пеш но то ре ша ва не на про бле ми по си гур -
ност та, елек тро обо ру два не то, кли ма ти за ция та на раз лич ни по пред -
наз на че ние и слож ност сгра ди ка то хо те ли, офис-сгра ди, бан ки и др. 
ПРО ТЕХ АД е пред ста ви тел за Бъл га рия на:
- SI E MENS Fi re sa fe ty and Se cu ri ty Sy stems, Швей ца рия
- SCHRACK SE CON ET, Ав стрия
- JUNG, Гер ма ния
- CA TA, Ис па ния
- GE ZE, Гер ма ния
- AG TA-Re cord, Швей ца рия

1. Де тек то р за по жар
MTD 533 е де тек тор за по жар на
ав стрий ска та фир ма SCHRACK
SE CON ET. Мо делът е с мо де рен и
дис кре тен ди зайн. Детекторът е
комбиниран и може да работи
като детектор за дим и темпера-
тура едновременно.

2. Вен ти ла тор
Про дук то ва та га ма на ис пан ска -
та мар ка CA TA включ ва мо дер ни и
ка че стве ни мо де ли вен ти ла то ри. 

3. Ключ кар та
В про дук то вия ка та лог на JUNG
ще от крие те бо гат из бор от елек -
тро ин ста ла цион ни устрой ства и
си сте ми (клю чо ве, кон так ти, ре -
гу ла то ри и др.) 

4. Ав то мат за вра та
GE ZE е ли дер в про из вод ство то на
ав то ма ти ка за вра ти и про зор ци.
Мо дел TS 5000 е под хо дящ за по-
теж ки и ин тен зив но из пол зва щи се
вра ти с ши ри на до 140 см.

1

2

3

4

София, бул. България, пл. Ручей 1
тел.: 02/ 917 60 90
www.protech.bg 
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HO ME  Y OUR HO ME® е ед на
от во де щи те фир ми в тър го -
вия та и про из вод ство то на
спал но бельо и тек стил ни из де -
лия за ин те рио ра в Бъл га рия.
Ви со ко то ка че ство на ар ти ку -
ли те и го ля ма та про дук то ва га -
ма на ком па ния та я пра вят же -
лан парт ньор на хо тел ски ве ри -
ги и кор по ра тив ни кли ен ти.
HO ME  Y OUR HO ME® пред -
ла га ха вли е ни кър пи и ха ла -
ти с ло го на хо тел ски те ком -
плек си, го ля мо раз но об ра зие
от спал но бельо, те гели ра ни
оле ко те ни за вив ки, пер де та,
по крив ки. Мо же те да из би -
ра те меж ду го ля мо раз но об -
ра зие от ма те рии на спал но -
то бельо - па мук, са тен, жа -
кард, ran for se. По крив ки те от
фир ма та са от ор ган за, лен
или па мук.  HO ME  Y OUR
HO ME® ще ви по мо гне в из -
бо ра, ка то по лу чи те про фе си -
онал но мне ние и съ ве ти от
специалисти за ця ло стно то
ре ше ние на ин те рио ра.

Со фия, бул. Цариградско шосе, бл.109 (сре щу Хо тел Плис ка) 
Тел.: 02/ 971 40 07, GSM: 0888 60 12 52, 0885 46 26 57

www.ho me y ourho me.com
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Cou tu re & Des ign е фир ма, спе циа ли зи ра на във вно са и
про даж ба та на ви со ко ка че стве ни ма те ри а ли за ин те рио -
ра - та пе ти, да ма ски, пер де та, ди зай нер ски ме бе ли и ак -
се со а ри. Про дук ти те са под хо дя щи как то за ин те рио ра
на до ма, та ка и за хо те ли, за ве де ния и ад ми ни стра тив ни
сгра ди. Фир ма та е офи циа лен пред ста ви тел на ня кои от
най-по пу ляр ни те све тов ни ком па нии за та пе ти, меж ду
ко и то Ma ya Ro ma noff, Ar te De co ri Ita li ani, York Wall co ve -
rings, BN In ter na tio nal, Wallqu est, Blue Moun tain, Des ima.

Об шир на та га ма та пе ти об хва ща ко лек ции от фо то та пе -
ти, тек стил, ре леф ни та пе ти, есте стве ни ма те ри а ли ка то
бам бук и корк, как то и мно го дру ги аван гар дни и кла -
си че ски мо де ли. Cou tu re & Des ign пред ла га осве ти тел ни
те ла на Wa ve lights и Fi ne Art Lamps. Мо же да на ме ри те
да ма ски на Kra vet, Du ra lee и Ata-tes su ti и пер де та на Sil -
ve ra, Nya Nor dis ka и Mi ra - X. Сред най-го ле ми те про ек -
ти на ком па ния та се от кро яват хо тел Ма ри ца, Плов див,
Park Cen ral, Сли вен, Ra dis son SAS, Со фия.

Со фия, ул. Го ло бър до 17
/сре щу Кем пин ски Хо тел Зо граф ски/
тел./факс: 02 862 41 14
www.cou tu re-des ign.com
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Естейт кон сул тинг ООД пред ла га спал ни ком плек ти, за -
вив ки, про тек то ри за ма тра ци, въз гла вни ци, ха влии, ха ла -
ти и ком форт ни чех ли, пред наз на че ни за хо те ли. Фир ма -
та ра бо ти с ут вър де ни парт ньо ри, а про дук ти те се от ли ча -
ват с из клю чи тел но ви со ко ка че ство и мно го доб ри це ни. 

Не ве ро ят но мек двой но об шит ха лат, из ра бо тен от най-
ка че ствен тур ски па мук. Той е част от специалната
селекция за хотели в класическо чисто бяло. Струк ту ра та
му пред ста вля ва ком би на ция от влак на, устой чи ви на аг ре -
сив ни те ме то ди на пра не. Ма те рия та е бър зо аб сор би ра ща,
а раз ме ри те са S, M, L и XL.

Ха влии от се рия та Лу ксоз на ко лек ция за хо те ли. Из клю -
чи тел но ме ка та ма те рия е из ра бо те на от нео тря за на
ха вли е на ниш ка. Без ше вно укра се ни те ха влии са с раз ме ри
30x30, 50x90, 70x140, 100x150 см.

Sa tin е лу ксоз ен спа лен ком плект, из ра бо тен от 100% па -
мук и де ко ри ран с кант са те не на бро де рия. Цве то ве те,
меж ду ко и то мо же те да из би ра те де ко ра тив на та ниш -
ка, са чер ве но, сре бри сто или цвят нор ка.

Спал ният ком плект Da i sy е из ра бо тен от са ти ни ран па -
мук и лен. Пред ла га се в бя ло с бя ло, свет ло бе жо во с ка -
фя во и свет ло бе жов лен с ро зо во бя ло. 

Тел: +359 (0)899 830 410; +359 (0)887 595 751  
Факс: +3592 489 43 24  

office@estate-consulting.biz
www.estate-consulting.biz
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Ко га то го во рим за ин те рио рен ди зайн,
тряб ва ка те го рич но да за я вим, че дреб ни -
те де тай ли са от го ля мо зна че ние. Тук е
мя сто то да спо ме нем за из клю чи тел но
важ на та функ ция на що ри те… Гер шман и
Ко ООД е ди рек тен вно си тел и про из во -
ди тел на всич ки ви до ве що ри с мар ка та
Gershman. Фир ма та си съ труд ни чи с ли де -
ри те в Ев ро па в про из вод ство то на тек сти -
ли и ком по нен ти Ve ri stol In ter na tio nal Srl,
Cor ti no va Sa, Co mer san, Pe me sa, Reig Mar ti,
Gon za lo Fer ri, Gon za lez Lla do, Te xi les Vil ber,
Te xti les Jo y per, Cas til la Te xtil, Ga ma 2000,
Trechel Es pa na, Tren ci lo, Ten di ta lia, Mot tu ra,
In des, Bloc ker. Гер шман и Ко ООД раз по -
ла га с доб ре ра зви та мре жа ма га зи ни, ка -
то по след ни те по пъл не ния са шоу ру ми те в
тър гов ски те цен тро ве Fri ends и In te rior Ci -
ty. Тук ще от крие те ця ла та про дук то ва га -
ма на фир ма та, коя то включ ва рим ски
що ри, япон ска сте на, Ру ло Ver tex, ру ло
Mot tu ra, пли се, хо ри зон тал ни, вер ти кал ни,
ав стрий ски, бам бу ко ви що ри. Фирмата
предлага богат избор от цветове, десени и
текстили, както и възможности за
индивидуални решения.  

фабрика: София, ул. Шосе Банкя 3, тел.: 02/ 825 0910, факс: 02/ 925 01 48 
нови магазини: София, бул. Черни връх 47, Interior City и бул. Т. Каблешков

53,  търговски център Friends, магазин 8, 
магазини: Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Плевен, Русе, Пазарджик, Равда

www.gershmanbg.com
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Do mo Sty le е ком па ния, из вест на с пред ла га -
не то на бо га та га ма пар ке ти и ин те риор ни
вра ти. Ос вен то ва в шоу ру ми те на ком па ния -
та мо гат да се на ме рят и гра ни то грес, гра нит -
ни стъ па ла и пло чи, тра вер тин, си сте ми за
пов диг на ти ме тал ни по до ве, как то и на стил ки
за тях, PVC на стил ки, мо ке ти и ки ли ми. В
Do mo Sty le ще от крие те раз но об ра зие от ме -
бе ли, кух ни (мо дул ни и по ин ди ви ду а лен про -
ект) и об зав еж да не за ба ня (си сте ми ка зан че -
та за вграж да не, то ал ет ни чи нии, мо но блo ци,
мив ки). “За все ки наш про дукт пред ла га ме на
кли ен ти те кон сул та ции, про ек ти ра не, до став -
ка и мон таж” - спо де лят от фир ма та. В мо -
мен та във ве ри га та ма га зи ни те кат ат рак тив -
ни промо ции. Топ промо ция та за то зи ме сец
е ин те риор на вра та+ка са+бра ва на це на от
159лв. в цвят орех или ел ша, ка то фир ма та
раз по ла га с го ле ми ко ли че ства в на лич ност.
Дру ги про дук ти в промо ция са:

Гра ни то грес по ли ран, 50 x 50см - 18.90 лв./м2

Тра вер тин по ли ран,  30 x 60см - 49.00 лв./м2

Гра нит ни стъ па ла, 130см x 33 x 2 - 29.90 лв./бр.
Ла ми ни ран пар кет, 7мм+мон таж - 12.90 лв./м2

Три сло ен пар кет, 3 де ко ра - 39.00 лв./м2

Мо но блок (на пъл но обо ру дван) - 79 лв./бр.
Мив ка с по лу бо туш - 69 лв./бр.
То ал ет но ка зан че за вграж да не - 250 лв./бр.
Фа сад ни дъж доб рани L-1000mm - 140 лв./бр.
Си сте ма за пов диг нат ме та лен под - 50 лв./м2

София, ул. Бяло поле 8, тел.: 02/ 4894189; Бургас, бул. Одрин 15, тел.: 056/ 811675;
Пловдив, бул. Мария Луиза 47, тел.: 032/ 268080; Варна, ул. Ян Хунияди 6, 
тел.: 052/ 505995; Плевен, бул. Асен Халчев 18, тел.: 064/ 833126
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МЕБЕЛИ ОТ РАТАН
БОГАТА НАЛИЧНОСТ НА СКЛАД

СОФИЯ ШОУРУМ: бул. Тодор Каблешков 53, Тел.: 02/490 07 96, Моб.: 0885130759, e-mail: contact@bamboolinebg.com
ВАРНА ОФИС И ШОУРУМ: ул. Габрово 37, Тел.: 052/ 505 121, Факс: 052/ 500 689, e-mail:varna@bamboolinebg.com
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ШОУРУМ: к. Съни Дей 1, Тел./факс: 054/2 20 62, Моб.: 0887 445 805, e-mail: summer_slanchevbriag@abv.bg
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ШОУРУМ: Sky City - Shopping Mall, кв. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 52, GSM: +359 886 096364
СКЛАДОВА БАЗА - тел.: +359 2 9962857, +359 2 9962858
ТЕЛЕФОНИ В СТРАНАТА: Пловдив: +359 32 638634, Търговище: +359 601 63001 
Велико Търново: +359 62 677788, +359 885057700, Варна: +359 52 642089, Бургас: +359 56 842333
e-mail: office@coneglianobg.net, www.coneglianobg.net

Спалня модел
PS-45-LT-Q
тик и естествена
кожа 
Размери: 
в. 105 х 
ш. 160 х 
д. 200 см.

Цена: 1320 лв.

*Це на та включ ва
под ма трач на рам ка

Спалня модел
BE-FL-Q
стар тик 
Размери: 
в. 120 х 
ш. 160 х 
д. 202 см.   

Цена: 1460 лв.

*Це на та включ ва
под ма трач на рам ка

Спалня модел
BE-47-Q
стар тик 
Размери: 
в. 107 х
ш. 160 х 
д. 202 см.

Цена: 1645 лв.

*Це на та включ ва
под ма трач на рам ка

Спалня модел
BE-20-K
стар тик 
Размери: 
в. 135 х 
ш. 180 х 
д. 202 см.   

Цена: 2915 лв.

*Це на та включ ва
под ма трач на рам ка

Спал ня модел
BD-16M-Q
стар тик
За ма трак 
160х200 см
180х200 см

предстояща 
доставка
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Ай Си Ен ЕООД, София - търговски офис: тел./факс.: 02/ 971 35 68, 02/ 971 35 76;
магазини: ДОМО София, ул. Бяло поле 8 /по бул. България/, тел.: 02/ 489 41 89;

ДОМО Пловдив, бул. Мария Луиза 47, тел.: 032/ 26 80 80; 
ДОМО Бургас, бул. Одрин 15, тел.: 056/ 81 16 75; 

ДОМО Варна, ул. Ян Хуняди 6, тел.: 052/ 50 59 95; 
ДОМО Плевен, бул. Княз Ал.Батенберг /срещу БИЛЛА/, тел.: 064/ 83 31 26

КАСИ

Щок 
Цена: 69 лв.

Аркус
Цена: 99 лв.

Аркус - нова
11,5 - 20 см.
20 - 32 см.

Регулируема
Размери:
7,5 - 14 см.  
Цена: 129 лв.
14 - 18 см. 
Цена: 139 лв.
18 - 20 см.
Цена: 149 лв.
20 - 24 см. 
Цена: 159 лв.

НАТУРА ПЛЪТНА

Материал MDF.
Покритие меламин.
Възможност за
комплектовка с 3
вида каси.
Цвят елша и орех.
Наличност на
склад.
Доставка до 5 дни.

Цена на платното:
99 лв.

Ню лайн 

Материал MDF.
Покритие меламин.
Възможност за
комплектовка с 3
вида каси.
Цвят елша и орех.
Наличност на
склад.
Доставка до 5 дни.

2/3 остъкляване.
Цена: 220 лв.

2/3 остъкляване с
решетка.
Цена: 199 лв.

Обков за врати

Цена: 
10 - 30 лв.

Аксесоари за
вентилация

НАТУРА С
РЕШЕТКА

Материал MDF.
Покритие меламин.
Възможност за
комплектовка с 3
вида каси.
Цвят елша и орех.
Наличност на
склад.
Доставка до 5 дни.

2/3 остъкляване
цена: 169 лв.

3/3 остъкляване
цена: 179 лв.

МАЛАГА 

4/4 остъкляване.
Материал MDF.
Покритие меламин.
Възможност за
комплектовка с 3
вида каси.
Цвят елша и орех.
Наличност на
склад.
Доставка до 5 дни.

Цена на платното:
189 лв.
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РУВЕКС АД - Официален представител
Централен офис: София 1712, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов 41,
тел.: 02/ 976 15 15, факс: 976 15 20, www.ruvex.bg

Алуминиеви
радиатори
GLOBAL ISEO

Искрящо бял.
Нов дизайн.
Голяма топлинна
мощност.
Лесен и 
бърз монтаж.
Лесен за 
почистване.
Дълъг живот.
Пълна гама 
размери.

Цена на глидер:
Модел ISEO 350 
15.49 лв без ДДС

модел
VIVADENS

Кондензен стенен
газов котел 
De Dietrich
за отопление и
незабавно
производство на
топла вода.
Пълна гама
мощности до 
39 kW. Ултра
компактен и лек.
Размери 670 х
400 х 300 mm.
Много висока
производителност
и икономия на
енергия /до 40% 
в сравнение с
класически котел/.
Изобилие от топла
вода до 19 л/мин.
Лесен за монтаж
и поддръжка.
Допълнителна
опция -  
микропроцесорно
управление по
външна 
температура.

Цена: 
модел MCR 24,
6.3 - 25.3 kw
2215 лв. без ДДС

Модел 
INNOVENS MC
De Dietrich

Кондензен газов
стенен котел за
отопление и
производство на
топла вода. 
Пълна гама
мощности от 15
до 115 kW. 
Висока енергийна
ефективност 110%. 
Изключително
икономичен -
консумация на
природен газ 
1,50 m3/час за 
MC 15. 
Постоянно наличие
на топла вода с
желаната
температура. 
Лесен за монтаж
и поддръжка. 
Много надежден и
здрав, безшумен.
Вградено 
микропроцесорно
управление
DIEMATIC 3.

Цена: 
модел MC 25VH,
4.5 - 24.9 kw
4139 лв. без ДДС

Модел  
W H E  2. 24  FF
De Dietrich

Стенен газов
котел за
отопление и
незабавно
подаване на
гореща вода.
Висока
производителност.
Компактни
размери
750x454x340 mm.
Безшумна работа.
Лесна
експлоатация.
Опростено
командно табло.
Вградена помощна
система за
самодиагностика.
Окомплектован  с
комин за
отвеждане на
изгорелите газове.
Елементи за
монтаж са в
комплекта на
доставката.  

Цена: 
1396 лв. без ДДС
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РИМ СКА ЩО РА

От съ вре мен ни
тек сти ли. 
С раз лич ни 
ме ха низ ми за
пов ди га не. 
Мо дер ни, 
изис ка ни и 
стил ни.

Це ни от 32 до 80
лв./кв.м.

АВ СТРИЙ СКА ЩО РА

От ефир на 
ма те рия.
На би ра се на го ре
и об ра зу ва 
кра си ви ди пли.
Въ змож ност за
ком би на ция с
плътна ма те рия.
Ефект на пер де.

Це ни от 40 до 110
лв./кв.м.

ПЛИ СЕ Ver ti lux

От ан ти ста тич ни
тек сти ли.
Из пъл не ние на 
ва ри ан ти 
"ден-нощ".

Це ни от 30 до 50
лв./кв.м.

РО ЛО

От тех но тек сти ли с
ви со ки 
ха рак те ри сти ки 
за слън це за щи та. 
Въ змож ност за 
по ста вя не на 
до гра ма със 
стра нич ни во да чи. 
Прак тич ни и 
еле гант ни.

Це ни от 42 до 100
лв./кв.м.

ЩОРИ БАМ БУК

От есте ствен 
ма те ри ал бам бук.
Ефект ни за 
де ко ра ция на 
мо дер ни и стил ни
ин те риор ни 
про стран ства.

Це ни от 50 до 70
лв./кв.м.

ПЛИ СЕ Cos iflor

Иде ал ни за 
раз лич ни по вид и
фор ма про зор ци.
Въ змож ност за
пъл но затъ мне ние
с ма те рии 
Blac kout.

Це ни от 50 до
120 лв./кв.м.

ПА НЕЛ НИ ЩО РИ

За ме стват из ця ло
кла си че ски те 
заве си. 
Еле гант ни и 
функ цио нал ни.

Це ни от 42 до 90
лв./кв.м.

ВЕР ТИ КАЛ НИ 
ЩО РИ

От ан ти ста тич на
ма те рия, 
не за дър жат прах.
За ме стват пер де та
и ре гу ли рат 
до стъ па на 
свет ли на в 
по ме ще ние то.

Це ни от 20 до 45
лв./кв.м.

щ о р и

ФАБРИКА: София, ул. Шосе Банкя 3, тел.: 02/ 825 0910, факс: 02/ 925 01 48
НОВ МАГАЗИН: София, бул. Тодор Каблешков 53, търговски център FRIENDS, магазин 8

МАГАЗИНИ: София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, Плевен, Русе, Пазарджик, Равда, Приморско
e-mail: gershmann@cablebg.net

www.gershmanbg.com
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АБ Витра ООД представя NOVELLO – 
италиански мебели за баня!

АБ Витра ООД
София 1124, бул. Евлоги Георгиев 54

тел.: 02/ 943 51 31, факс: 02/ 943 51 21
e-mail:abvitra@abv.bg



“Инокс инженеринг ВИП” ООД
тел./факс: 956 0166
GSM: 0897/961 672

e-mail: vip@inoxbg.com
гр. София

кв. “Овча купел-1”
бл. 417, вх. Б партер

БУТИК ЗА ТАПЕТИ
Варна 9000 
бул. Сливница 150, тел.: 052/ 603 821
e-mail: jambo_s@abv.bg
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МАРМОДОМ ООД - изклю чи те лен пред -
ста ви тел за България на Fonte Flamme 
- воде ща френ ска фирма в про из вод -
ство то на чугу не ни горив ни каме ри за
ками ни. Директен внос на кон су ма ти ви и
пре па ра ти за ками ни от Франция; димо -
от вод ни тръби, решет ки, вен ти ла то ри,
резер вни огне упор ни стъ кла, изо ла ции.
Пълен инже не ринг в област та на ками ни -
те. Бърз и каче ствен мон таж.

Директен внос и тър го вия с гра нит и мра -
мор от Бразилия, Индия, Испания, Италия,
Турция и Китай. 

Собствена фаб ри ка за про из вод ство на
изде лия (настил ки, обли цов ки, стъ па ла,
пло то ве) от гра нит, мра мор, варо вик и др. 

Варна:
Фабрика “МАРМОДОМ”, ЗПЗ, м-ст “Клисе баир” 

/срещу Гробищен парк “Тополи”/ 
тел.: 052/ 74 13 13, 74 15 15,

факс: 052/ 74 17 17 

София:
ул. Оборище 38 А

тел./факс: 02/ 943 3394, моб. 0898 595 060
e-mail: office@marmodom.com

www.marmodom.com

ОХРАНИТЕЛНИ РОЛЕТКИ, СЕКЦИОННИ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ,
АВ ТО МА ТИ КА ЗА ДВОР НИ И ГА РАЖ НИ ВРА ТИ, БА РИЕ РИ ЗА 

ПАР КИН ГИ И ПЛО ЩАД КИ, МЕТАЛНИ ВРАТИ И ОГРАДИ

РИМПЕКС ЕТ
София 1618, кв. Овча Купел; Офис: ул. Любляна 23, вх. А,
ет. 1, ап. 1; тел.: 02/ 955 9222, факс: 02/ 955 9296; 
Изложбен център: ул. Любляна (до 66-то училище); 
e-mail: rimpex.n.m@gmail.com; www.rimpexgroup.com 
Нов магазин: Пловдив, ул. Родопи 4, тел.: 032/628 186        

®
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INDEX

НОВОГОДИШЕН КУПОН И ЗИМНА ВАКАНЦИЯ:
* остров Сардиния - (28.12.2008 - 04.01.2009)
* остров Крит - (28.12.2008 - 03.01.2009)
* Хон Конг /Сингапур/ Малайзия с Куала Лумпур 

и остров Борнео-Сабах - (15.01.2009 - 20.01.2009)
* Виетнам и Камбоджа - (01.01.2009 - 16.01.2009)
* Йордания, Египет, Израел...
* ...до мястото, където вашите сънища ви отведат 

БУЛПЕКС ЕООД
София 1000, ул. Солунска 48

тел.: 02/ 981 25 32, 986 33 53, факс: 02/ 987 65 35
Email:info@bulpecs-travel.com

www. bulpecs-travel.com

AREXIM GARDEN
AREXIM GARDEN
София, бул. Черни връх 47
тел./факс: 02/ 962 44 58
ул. Цар Самуил 83
тел.: 02/ 981 81 88, факс: 02/ 981 29 20
Пловдив, ул. 6-ти септември 190
тел.: 032/ 623 312, факс: 032/ 635 001
Варна, бул. Цар Освободител 3
тел.: 052/ 640 013, факс: 052/ 640 016
Бургас, бул. Лермонтов 43
тел.: 056/ 837 543, факс: 056/ 837 543
Смолян, Индустриална зона Север
тел.: 0301/ 6 09 50, факс: 0301/ 609 56

BAGNO&ASSOCIATI
VOLTURNO
София, ул. Стефан Караджа 18
тел: 02/ 986 18 23
Велико Търново, ул. Ниш 7А
тел.: 0887 591 380 

BENETTON HOME
MATRAX
София, бул. България 111
Embassy Suites A Етаж 2 Ап. 1
тел.: 02/ 489 60 74
тел: 0700 11 117

BERLONI
BERLONI
София, кв. Изток, 
ул. Фр. Жолио Кюри 16 
тел.: 02/ 971 01 10 

BOCONCEPT
BOCONCEPT
София, ул. Бачо Киро 28
тел.: 02/ 983 55 00
Пловдив, бул. Санкт Петербург 48
тел.: 032/ 99 49 09

CALEIDO
СОЛЕА ЕООД
София, ул. Атанас Узунов 59
тел.: 02/ 971 73 37
факс: 02/ 971 74 47

LUMINARC
ART TABLE
София, бул. Христо Ботев (Хан Аспарух 1)
тел.: 02/ 953 95 28

MERITALIA
SYNTHESIS DESIGN
София, бул. Тотлебен 2 
(до Руски паметник)
тел.: 02/ 953 29 43

MARTICOM
София, ул. Шести септември 55А
Ул. Г. Бенковски 11

HOUSE SYSTEMS 
София, Милосърдна 8
тел.: 02/ 951 67 55

M MOBILI
M MOBILI
София, бул. Черни връх 47
тел.: 02/ 962 14 10, факс: 02/ 962 21 42
Производствена база: Мебел АД
Стара Загора, кв. Индустриален
тел.: 042/ 603 166, факс: 042/ 626 013

MOBEXPERT
MOBEXPERT
София, бул. Царица Йоана 102
тел.: 02/ 817 40 40
бул. Цариградско шосе 101

MOMA DESIGN
АРТ БАНЯ
София, бул. Акад. Ив. Гешов 46
тел.: 02/ 953 34 92
бул. Тотлебен
тел.: 02/ 953 17 73

MORELATO
VERRSUS
София, Симеоновско шосе 120
тел.: 02/ 816 40 14

PAULMANN
ОСВЕТИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ
ГАБРОВСКИ
София, бул. Братя Бъкстон 207А 
тел./факс: 02/ 855 20 01
Варна, бул. “Цар освободител”93 
тел.: 052/ 640 600 

RIHO
ДИРЕКС 21
София, ул Димитър Манов 8
тел.: 02/ 953 27 35
ул Опълченска бл. 37
тел.: 02/ 931 07 61

SONY
SONY BULGARIA
Со фия, Бизнес парк София, сгр. 3
тел.: 02/ 976 19 59
факс: 02/ 976 19 60

РЕ СТО РАНТ CARRERA
РЕ СТО РАНТ CARRERA
Со фия, ул. “Го ло бър до” № 4
тел. за ре зер ва ции: 0887 30 70 90
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