Простота та затишок у центрі Львова
Чи може квартира, яка планується для оренди, бути красивою та зручною для кожного
мешканця? Саме таке завдання поставили власники нашим дизайнерам і отримали
чудовий результат. Невелика площа та незручне планування не стало на заваді.
Наші дизайнери та архітектори знаходять оригінальні інтер'єрні рішення для
нестандартних завдань. Ця квартира площею 53 кв. м стала прикладом того, що навіть
недорогі матеріали, при вдалому поєднанні, здатні справити дивовижний ефект. А
спеціально спроектовані на замовлення меблі розширюють простір та створюють
відчуття затишку.
Запрошуємо пройтися квартирою, де простота ліній, вдале поєднання кольорів та
розумні архітектурні рішення допомогли досягти бажаного результату. Здати таке
помешкання в оренду в центрі Львова зовсім не складно.

Функціональне використання площі та вдале дизайнерське
зонування
Все почалося з бажання архітекторів змінити не дуже зручне планування від
забудовника ― так з'явилося кілька додаткових перегородок та відчуття домашнього
затишку. Простір кухні-вітальні, де найбільше вируватиме життя, гармонійно поєднали
дві зони.
Найперше, чим цікавляться орендарі квартир, ― це наявність сучасної побутової
техніки для приготування їжі. Тому, ми не заощаджували на облаштуванні кухні:
електроплита на дві позиції, мікрохвильова та стильна мийка прослужать довго.
Світлі стіни та вбудований холодильник дали змогу створити відчуття легкості та
простору, а темний фартух з маленьких шестикутників додає робочій поверхні глибини.
Орнамент підлоги повторює шестикутні форми та підкреслює перехід кольорової гами.
А дверцята тумб “під дерево” та поверхня довгого столу візуально переплітаються з
акцентами вітальні. Стильні світильники-бджілки від українського виробника роблять
кухню-вулик неповторною.
Тут зручно почуватимуться і студенти, і молода сім'я з дітьми. Вистачить місця, щоб
приготувати обід або весело посидіти з друзями, та й конспекти є де розкласти. А
готуючи ранкову каву можна роздивлятися символічну карту світу та мріяти про нові
подорожі.
Зона вітальні в стилі лофт не містить нічого зайвого: диван, навісні тумби, телевізор та
столик для кави. Особливість цієї зони ― глибокий синій колір стіни, яка здається
бездонною.
Наші дизайнери приготували багато цікавинок для тих, кому пощастить тут жити.
Зазирнемо за перегородки, щоб переконатися у цьому.
Друге питання, яким цікавляться орендарі: де прати та сушити речі? Тому невелику
площу кладової наші дизайнери використали саме під ці потреби. Пральна та
сушильна машини, полиці для сушки білизни та вбудовані шафи дають змогу забути
про гори випраної білизни. Адже тут житимуть молоді люди, які вміють цінувати свій
час.

Житло не нагадує орендовану квартиру, його можна назвати місцем, куди постійно
повертається невтомний мандрівник. Щоб зрозуміти це, вам потрібно зазирнути до
спальні. Тут креатив дизайнерів повністю розкрився, навіть без використання дорогих
матеріалів.

Ранок починається з кави
Родзинкою кімнати стала стіна за ліжком, де звичайна фарба та політ фантазії
дизайнера зробили неможливе. Тут панує відчуття, наче ви в горах посеред природи, а
не в центрі сучасного міста. А меблі, виготовлені під замовлення, дали змогу
розмістити на невеликій площі робоче місце та містку шафу з полицями. Декор полиць
під вазони шестикутної форми на стіні навпроти ліжка поєднує дизайнерське рішення
спальні та всієї квартири.
Просто з кімнати двері на затишний балкон, де так приємно випити філіжанку запашної
кави в центрі Львова, не виходячи з дому. Жити в такій квартирі захоче кожен, хто лиш
раз побачить її.

