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ВРАТИТЕ В КОРИДОРИТЕ СА ОТ ПОДА ДО
ТАВАНА, А НОМЕРАЦИЯТА НА ПОМЕЩЕНИЯТА
ДИСКРЕТНО ПОДСКАЗВА ЗА ОТНОШЕНИЕТО
КЪМ ДЕТАЙЛА В ПРОЕКТА

ГРИЖОВНА ЕЛЕГАНТНОСТ
проект и текст арх. Пенка Станчева

снимки Мисирков/Богданов

В новата бизнес култура
навлиза все повече
концепцията за офиса
като място, на което
се чувстваш комфортно
и „като у дома”. Как се
постига тази топлина,
мекота и камерност,
когато става дума за площ
от над 2000 кв. метра и
за обособяване на работни
места за над 180 души?
Арх. Пенка Станчева за
своя нов офис проект
в София.

104

Bravacasa март/2015

ДИРЕКТОРСКИЯТ КАБИНЕТ РАЗПОЛАГА СЪС
ЗИМНА ГРАДИНА, КОЯТО ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ
СЕ ПРИОБЩАВА КЪМ ОТКРИТАТА ТЕРАСА НА
ПОКРИВА НА СГРАДАТА. КАБИНЕТЪТ Е ОБЗАВЕДЕН
С МЕБЕЛИ ОТ MINOTTI И KETAL, МОКЕТЪТ Е НА
EGGE, НАСТИЛКАТА НА ТЕРАСАТА И СТЕННИТЕ
ОБЛИЦОВКИ СА ОТ МАСИВНО ДЪРВО

Задачата бе да се реорганизират вече съществуващите офисни площи,
намиращи се на обща покривна плоча върху складови помещения. Това даваше
възможност за оформяне на покривни тераси. Желанието на собствениците
бе не просто да обособят новите помещения в логиката на разрастващия
се бизнес, но и да се създаде комфортна среда. Осигуряването на дневно
осветление на помещенията беше едно от водещите изисквания. С тази
цел инвеститорът заложи в заданието два вътрешни двора, около които
се организират работните пространства. Като допълнение в тавана се
изработиха отвори за люкове.
Моето виждане за съвременната работна среда е, че тя трябва да е като
втори дом. Това бе и отправната точка на разработката ми. За да се
създаде чувство за мекота, основно внимание бе обърнато на материалите
и цветовете. Настилката в целия офис е избрана да бъде мокет в бежовокафяви нюанси, редувайки гладка основа с райета. Мебелите бяха внимателно
разработени по проект, така че най-добре да отговарят на нуждите
на работещите и на даденостите на помещенията. Комбинацията на
материалите допълнително подкрепи общата концепция. При работата по
представителните части – фоайета, директорски кабинети, заседателни J
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ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО И РЕЦЕПЦИЯТА
СА ПРОСТОРНИ. МОДЕРНАТА ПОЧТИ
НЕУТРАЛНА МЕБЕЛИРОВКА, РЕШЕНА С
ХАРАКТЕРНА ЕДРИНА, ПОСРЕЩА ПО
ЕЛЕГАНТЕН НАЧИН ПОСЕТИТЕЛИТЕ

КАФЕТО НА ОФИСА Е МЯСТО, НА КОЕТО Е ОТДЕЛЕНО
СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ. ДЕКОРАТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НА ПОДА Е ДИСКРЕТНО И Е В СЪЧЕТАНИЕ С МОДЕРНИТЕ
СВЕТЛИ МЕБЕЛИ ОТ PEDRALI. ТЕРАСАТА, РАЗПОЛОЖЕНА
ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ГРАДИНА, Е ПРИЯТНО МЯСТО ЗА
ПОЧИВКА И ОСВЕЖАВАНЕ. В ЗАЛАТА ЗА
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОБЕДИ АКЦЕНТИ СА ТАПЕТЪТ И
ОСВЕТИТЕЛНОТО ТЯЛО НАД МАСАТА

J
зали – визията беше дообогатена със стенни облицовки от дърво,
мебели от по-висок клас и осветителни тела, характерни за домашния
интериор. Като краен резултат решението, до което достигнахме,
бе консервативно, но елегантно. Просторът и едрината в основните
пространства, съчетани с многото светлина и зеленина, създаде
хармонична и мека работна среда. Внимателно нюансираните цветове
без резки контрасти помогнаха за постигането на плавния преход между
помещенията. Създадена е модерна, хомогенна работна среда, която по
дискретен начин подсказва за стил и мъжка елегантност.
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