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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
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Приказна къща някъде в 
канадските гори

Благослава	Банчева,	
проект Jean	Verville	architecte,	

снимки	Maxime	Brouillet

DIBLA.COM:

Проект FA 

Сгушена в иглолистна гора някъде в Канада, 
къщата FA прилича по-скоро на съвременна 
версия на къщичка от приказките, откол-
кото на модерна вила. Тя е собственост на 
младо семейство с две деца, а нестандарт-
ната й архитектурна форма е дело на арх. 
Жан Верви. Проектът прави впечатление с 
интригуващото преливане и пресичане на 
обеми, които обособяват отделните функ-
ционални зони в помещенията, разкриват 
неочаквани перспективи и снемат граници-
те между интериор и екстериор. Общите 
и личните пространства са разпределени в 
двата големи обема, външно приличащи на 
две къщи, които се сливат неусетно, благо-
дарение на вътрешното стълбище.
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Нищо излишно
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1, 2, 3.  Пътят към 
вилата води към 
покрита веранда, 
където през топли-
те месеци семей-
ството се храни на 
открито. 
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интериор

Нищо излишно

1



4 5

1.  От верандата се влиза в 
просторно помещение, в което  
са разположени трапезарията, 
кухнята и дневната. 
2, 3.  Червеният коридор води 
към тоалетна и складово 
помещение.
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Нищо излишно
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1, 2.  Остъклената фасада 
откъм дневната позволя-
ва навлизането на щедро 
количество естествена 
светлина във вътрешност-
та на къщата и в същото 
време я отваря навън към 
природата. 
3.  Кухнята, трапезарията и 
дневната са разположени в 
едно общо помещение. 
4.  Стълби отвеждат към 
таванското помещение на 
вилата.
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Нищо излишно
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1, 2.  Родителската спалня. 
Огромните прозорци позво-
ляват на собствениците да 
се наслаждават на природа-
та дори и от леглото си. В 
непосредствена близост е 
банята. 
3.  Стълбите към родител-
ската спалня.
4.  Специално проектирана 
стълба свързва приземния 
етаж с останалата част на 
къщата. 
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интериор

Нищо излишно

1, 5.  Спалнята на 
децата. Над легла-
та им са изградени 
допълнителни, за да 
могат да канят гости 
с преспиване. 
2, 3.  Банята.
4. Таванското поме-
щение е предвидено за 
място за забавления. 
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