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Концепция

Темата на интериорния проект за хотелска
стая е свързана с планината – символът на
вечността. От човешка гледна точка
планината е безкрайна, тя е тук много
преди нас и остава много след нас.
Докосвайки се до планината, човек се
докосва до вечността. Тя има значително
присъствие в проекта под формата на цяла
арт-стена вътре и гледка отвън.
Цветовата гама, дървесният декор,
контрастът между бяло и графитено сиво,
както и строгите линии и елементите от
стъкло налагат в интериора една
категорична съвременна визия, комбинирана с
усещане за природа.
Светлината присъства под много форми – от
дискретна до остра акцентна, от мека обща
светлина до насочена, тя режисира
различните сценарии, прелива от банята към
спалнята, от вън навътре и обратно.
Интимност и уют в съчетание със сурова
природа – това е смисълът на „Насаме с
вечността“.
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Зона за спане
Зона за релакс на закрито
Зона за релакс на открито
Зона за съхранение на багаж
Кът за разкрасяване
Санитарно помещение

Зониране

Разпределение
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450

Светещи табуретки-кубове
Стъклен бар-плот

2000

350

Бар-столчета
Масички от дънери
Пейка с възглавнички
Автоматизирани плъзгащи врати

Зона за отдих: масичка с осветление
1000

Душ-кабината е отделена с мат-стъкло от стаята

500

Кресло за почивка
1150

Преградна стена

1020

2000

1280

Спалня King-size

1400

Мивка и огледало

2000

Плъзгащи стъклени врати от мат-стъкло

900

"Отворен гардероб" - лост и рафтове на метална конструкция,
преграден пред спалнята от опушено закалено стъкло

400

Стена от принт-стъкло

650
500

Куфарник (нисък модул) с чекмеджета отдолу
Тоалетна чиния с вградена структура,
вградена в куфар до тавана
880

120

1950

600

Тоалетка/бюро с подпряно огледало и специално осветление

1200

1420

Стъклена врата от мат-стъкло на панти

1400

Тавани и осветление

Светещи табуретки-кубове
Висящо осветително тяло

Душ-кабината се осветява от луна

Скрито осветление под ръба на спалнята

Светещ таван над мивката
Висящи осветителни тела
Скрито осветление на границата между двата цвята тавани
Окачен таван в графитено сиво
Акцентно осветление
Тоалетната се осветява от луна

Аплик над огледалото
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Визуализации - ден

Визуализации - нощ

N

Продукт

Дистрибутор/
производител

Модел

НАСТИЛКИ и ОБЛИЦОВКИ
1 Marazzi Wood essence - Bark

Djia

http://www.marazzi.es/colecciones/treverkti
me/

2 Marazzi - Décor- баня

Djia

http://www.marazzi.es/colecciones/evolutio
nmarble_rivestimento/

3 Marazzi - бeли плочки баня

Djia

http://www.marazzi.es/colecciones/absolute
_white/
ОСВЕТЛЕНИЕ

1 Лампа тераса светещ куб

Bauhaus

https://bauhaus.bg/vanshna-lampa-cuby-45

2 Вградена луна баня

Prisma

http://www.prisma.bg/bg/productview/10/170.html

3 Вградено осветление

Bauhaus

https://bauhaus.bg/luna-kvadratna-mat

4 Висяща лампа

Bauhaus

http://www.eglo.com/Products/MainCollections/Interior-Lighting/AVOLTRI/49371

5 LED-аплик

Bauhaus

https://bauhaus.bg/led-aplik-terros

Изображение

МЕБЕЛИ и ЕЛЕМЕНТИ
1 Мебелни плоскости Egger

Salex

http://www.salex.bg/desktops/darvesni/dabhalifaks-tabak-H1181-ST37

2 Килим Shaggy

Carpet
Max

http://www.carpetmax.bg/brilliant-shaggy1009-g/

3 Чадър

Bauhaus

http://bauhaus.bg/chadar-venetien-II200x300

Bauhaus

http://bauhaus.bg/vazglavnitsa-kreslogiorgia-45x49x4-antratsit

4

Възглавнички за градинска
мебел

СТРУКТУРНИ
1 Преградни системи

Bauhaus

http://bauhaus.bg/

2 Мивка баня

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product/mi
vka-arc-65-cm/e8119.html

3 Смесител баня

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product/vgr
aden-smesitel-za-umivalnik/a5933.html

4 Кръгла душ-глава

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product/sta
cionarna-dush-glava-300-mm-l1/B9443.html

5 Рамо за стена на душ-глава

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product//b
9444.html

6 Тоалетна чиния

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product/sto
yashha-toaletna-chiniya-s-pltno-prilepvanekm-stenata/e8034.html

7 Активатор за тоалетна чиния

Ideal
Standard

http://www.idealstandard.bg/bg/product//w
3091.html

Фикс мат-стъкло, делящ душDiem
кабината от стаята 100 Х 260 cm

http://diem.biz/bg/product/category/obkovza-dush-kabini

Стъклена врата от 2 крила
9 закалено мат стъкло с плъзгаща Diem
система за банята 145х260 см

http://diem.biz/bg/product/category/plazgas
hti-sistemi

8

10

Стена от стъкло с Директен
печат

Diem

http://diem.biz/bg/product/category/staklos-direktno-nanesen-pechat

11

Врата на стенни панти от матстъкло за тоалетната

Diem

http://diem.biz/bg/product/category/obkovza-dush-kabini

12

Преградно опушено закалено
стъкло зад спалнята

Diem

http://diem.biz/bg/product/category/obkovza-dush-kabini

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
1

Настройване на темературата
и влажността в стаята

2

Ключове и контакти,
серия Unica, Basic

3

Управление на осветлението
по зададени сценарии

4

Алармена система и SOS бутон

5

Автоматично отваряне на
балконска врата с контрол отвътре

Schneider
Electric

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/bg/

