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Проектът за тази топла и фина къща
се основава на искрените мечти на
собственика д-р Ръсел Говъндър. Той
си представя бъдещия си дом така:
„Преди шест години се преместихме
в тази наша къща. От самото
начало се влюбихме в „домашното” й
настроение. Но и веднага си дадохме
сметка, че ни чака много работа.
Това беше едновременно вълнуващо,
но и изнервящо преживяване,
очаквахме емоцията по овладяването
на хаоса при преустройството
на къщата. Вълнувахме се от
срещата с дизайнера Хано, на
когото разчитахме да се съобрази
с нашите идеи и преживявания след
обитаването от няколко години.
Имахме усещане и визия за това,
което трябва да се промени, но не
знаехме как ще се случи всичко. Тогава
дойде вдъхновението Хано, който
сприятели нашите идеи за щастлив
и топъл дом с неговите модерни,
свежи и съвременни виждания.”

Домът е организиран около басейна.
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Спасената от събаряне постройка
е превърната в павилион,
обслужващ басейна
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Оригиналната камина в
телевизионната зала
създав а настроение.

Мечтата на всяка домакиня – през прозореца зад
мивката се разкрив а гледка към двора.

Вдясно от антрето е бар плотът на
к ухнята , вляво е телевизионната зала.

Първоначалната дизайнерска
задача е да се създаде голяма, ярка
централна зона с отворен план.
Основният фокус трябва да се
концентрира около красива кухня и
открито жилищно пространство
с лесен преход отвън навътре.
Част от мечтите е да се добави
басейн в задния двор и да се разруши
външната сграда в двора. Хано
успешно я спасява и я превръща в
павилион , обслужващ басейна. Както
във всяко семейство, и в това
жената има думата за кухнята. А тя
е много важна, защото съпругата на
д-р Шетил, Нана, има свой сладкарски
Вдясно е телевизионната зала, а трапезарията и зоната
за разговори имат пряка връзка.
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Телевизионната зала с удобен кожен див ан и
артистично пано на стената.

Кухнята като за професионалист е с
разточителни работни плотове от инокс.

и хлебарски бизнес. Така че за нея
неоспорим факт е да има кухня,
отговаряща на професионалните й
изисквания. Кухнята е и отворена
към всички останали зони, за да бъде
част от жилищното пространство.
Свързана е пряко с новосъздадената
телевизионна зала – все пак храната
върви с визуалните удоволствия...
В името на комфорта в основната
спалня е изградена отделна баня. И
тъй като интериорът е заварен
доста тъмен и невдъхновяващ,
дизайнерът обръща сериозна
внимание на дограмата. Затова
актуализира тази важна част от
дома с алуминиев профил и мазилка.

След презентациите на Power Point
обсъжданията на подробностите
продължават – разглеждат се
неколкократно и накрая се постига
нещо повече от първоначалния
проект. Защото по време на работа
двете страни взаимно коментират
вижданията си, съобразяват се с
другата страна. И в крайна сметка
всички са доволни – едните, че са
намерили професионалист, а той, че е
открил решителни и уверени клиенти
с доверие към предложенията
му. Дизайнерът споделя: „Накрая
е толкова възнаграждаващо да
знаеш, че хората, за които и с
които си работил, са щастливи в
своята почти „нова” къща и този
добър дизайн може действително
да подобри начина им на живот. От
първия ден, в който Хано се запознава
с двойката, усеща прекрасното
им спокойствие и любезност в
домакинството. Това е основният
източник на вдъхновение за него- да
създаде щастлив дом за тях и за
двата им лабрадора. Дом, спокоен
и събран функционално и визуално с
жива среда, която не преобладава, но
е стилна, практична и е празник на
окото.
И телевизионната зала
има пряка връзка с двора.

Трапезарната маса е с масивен дървен плот.
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