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Обвито в изящна обвивка от форма и цвят, стои непоколебимо превъзходството на 

Gala Collezione – качеството. Със своите 10 години гаранция за конструктивна здравина, 

самопочистващи се нано-технологични текстили и ново поколение функционални 

механизми Gala Collezione крещи „Настани се в Първа Класа!“

•София: ул. Бистришко шосе 1    •Пловдив: бул. Васил Левски 121   •Бургас: бул. Транспортна 19

ДИЗАЙН: 
НОВИ ИДЕИ ОТ 
СВЕТОВНИТЕ 
ИЗЛОЖЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРА: 
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 
ЕНЕРГИЯ

ИНТЕРИОР: 
ЧЕРНО&БЯЛО 
ПАНОРАМА 360° 

ОБЗАВЕЖДАНЕ: 
ЗИМЕН УЮТ 
ДЕТСКАТА СТАЯ 
ПЛОЧКИ ULTRA SLIM
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интериор

Нищо излишно
Лофт в София с внушителни размери и невероятна гледка 

Благослава	Банчева, проект Knof	Design, снимки	Асен	Емилов

Панорама 360°  
DIBLA.COM:

1

Преструктурирането на два мезонета в 
един внушителен лофт с 360° панорамна 
гледка в София е първият голям и значим 
проект на лондонското дизайнерско студио 
Knof Design. С обединяването на двата апар-
тамента общата жилищна площ възлиза на 
335 кв.м. Лофтът е остъклен с огромни про-
зорци от пода до тавана, които осигуряват 
невероятни гледки към града и съседните 

планини с всички предимства на постоянна-
та естествена светлина от изгрев до залез 
слънце. Балансът с нуждата от уединение 
е постигнат чрез поставянето на ефирни 
завеси и затъмнителни щори по продълже-
нието на 360-градусовите прозорци. Цвето-
вата схема е решена в светли естествени 
нюанси, комбинирани с артистични цветни 
акценти.
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1. Кухнята, трапезарията и днев-
ната са разположени в едно общо 
пространство. 
2. Основна роля в дневната е от-
редена на меката мебел от B&B 
Italia, комбинирана с две големи 
масички с вградени отоманки на 
Moore and Giles. Геометричната 
композиция от осветителни тела 
е от Vibia.
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1. Трапезарията е разположена 
непосредствено до кухнята. 
Обзаведена е с маса и столове 
за 10 души. Над тях е монтира-
но раздвижено осветително 
тяло, изработено по поръчка 
от Vibia.
2. Кът за релакс, обособен 
между дневната и пианото в 
общото помещение. 
3. Отворената кухня е от 
серия Trim на Molteni Dada, ком-
бинирана с поръчкови детайли. 
Задният плот е изработен 
от полупрозрачни плъзгащи 
се панели, които всъщност 
са вратички на допълнителни 
шкафове. 
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1, 4. Материите и покрити-
ята в спалнята са в същите 
успокояващи сиви и естест-
вени тонове, допълнени с ярки 
коралови акценти. Специален 
акцент тук е проектираната 
от KNOF и изработена по 
поръчка табла на спалнята. 
Нощното шкафче е Poliform.
2. Банята към детската 
стая.
3. Банята към родителската 
спалня.
5, 6. Стаята за игри на деца-
та в семейството. Различни 
цветни акценти създават 
закачлива атмосфера в поме-
щението.
7. Баня за гости.




