тема

Всяка от петте работни зони се
отличава със собствена атмосфера и
характерни елементи

Преградите придават характер

Етно елементи
на работното място
Това е интериорният проект за офис
пространство с обща площ 280 кв. м, създадено
чрез обединяването на две помещения.
интериор студио БондАрт
текст Милена Вълкова снимки

студио БондАрт
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аботата по проектната част и по реализацията е
била спокойна и много позитивна, защото това
е вторият съвместен проект на студиото и собствениците на имота.
Желанието е било да се оформи модерна, стилна
и уютна среда, която да не е прекалено стерилна и да
носи настроение по време на работа.
Процесът е стартирал с преустройството, а именно обединяване на два съществуващи офиса и оптимизиране на
зоните, за да се гарантира удобство и функционалност за
служителите. Резултатът е умело разположени работни

Заседателната зала

идеален дом

61

места, осигуряващи достатъчно лично пространство
заради наличието на различни по дизайн и като материали прегради. А това в същото време носи усещане за
простор, но и на сигурност в настоящата обстановка,
свързана с пандемията от COVID-19. Интересната идея
за цялостна хармоничност е постигната и с еднородността на подовете, които са от материал тип мазилка.
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В офиса прави впечатление стиловото разнообразие.
Постигнато е чрез моредна визия с леки индустриални,
но и етно елементи и декоративни мъхове.
В оригиналната визия чудесно се вписват и естествените растения, чиято роля е и да подобряват качеството
на въздуха.
Студиото се е доверило на български фирми за изпъл-
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Кухнята е модерна и удобна

нението на мебелите и осветлението, които са проектирани и направени специално за този офис.
Ергономичността е постигната чрез дизайна на работните столове, но и чрез възможността мониторите на
компютрите да се движат по всички оси според нуждите
на работещия.
Практичността на всяко бюро се допълва от pop-up
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кутия, а подредеността в офиса се осигурява освен чрез
интериорните решения, също и чрез обособяването на
складови и други помещения, в които са разположени
сервизната техника и оборудването.
Важен елемент за цялостната визия на работното пространство са декорациите с картини, чието авторство
е на БондАрт.

Усещането е за уютна
обстановка, която се
доближава много до
домашната
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