Moszkvai otthon

A MŰGYŰJTŐ LAKÁSA

Fotó: balivillas.com

NAPPALI

A nappali a tulajdonos érdeklődését tükrözi: modern audioberendezés
és bakelitgyűjtemény mutatja mindezt. Az ülőbútorok Dmitriy & Co,
Lawson Fenning, a csillár Powell és Bonnell, az állólámpa Elan
Atelier, az asztali lámpák Porta Romana, a konzolasztal Octantis,
O&A London, a szőnyeg Drawbridges termékei.

A festői parkra néző apartman Moszkva történelmi központjában található. A tervezők a modern lakóépületben a ’20-as – ’30-as évek art deco
elemeivel ötvözött neoklasszikus belső tereket alkottak. Az Oleg Klodt által vezetett és tervezett projektet még különlegesebbé teszi a megrendelő
festmény-, váza- és lemezgyűjteménye.
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KONYHA

A fehér-fekete színek a diófával és a
smaragd márvánnyal remekül kiegészítik
egymást. A bútort az Eggersmann,
a lámpatesteket a The Urban Electric,
a bárszékek az XVL forgalmazza.
Természetesen itt sem hiányzik
a műalkotás.

A 225 m²-es luxuslakás a Trubetskoi grófok egykori sorházában, Moszkva
előkelő negyedében található. A megrendelő értékes, generációk óta
növekvő gyűjteménye meghatározta az apartman minden egyes helyiségének kialakítását. Oleg Klodt belsőépítész fő célja a tér megtervezésekor az
volt, hogy a műtárgyak helyet kapjanak az enteriőrben, a ház történelmi
hangulatának megtartásával.
A lakás funkcionálisan két zónára osztott. Egy privát: ahol három hálószoba és fürdő van, valamint egy közösségi-nyitott terű rész: ahol a nappali
könyvtárral, az étkező és a konyha található.
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ÉTKEZŐ

Fókuszpont az asztal feletti
Avior csillár, amelyet az
O&A London forgalmaz.
A konzol és az étkezőasztal
Joseph Jeup, a székek a
Morgan kínálatából valók.

Az előszoba fiókos komódja és tükre egyedi, a tervező rajzai alapján rendelésre készült, az ülőpad Aness, a dekorpanel Benoit Averly terméke.
A folyosó falai sötét, kézzel készített Holland&Sherry Caledonia kollekciójából való Erica tapétával burkoltak, kiemeli Andrey Lansky absztrakt
festményét.
Az előtérből közvetlenül egy sötét fülkében elhelyezett könyvtárba jutunk.
Ezáltal külön térként érzékeljük, emellett a nappalihoz közvetlenül kapcsolódva különleges karaktert ad a helyiségnek. Ide olyan polcrendszer
készült – figyelembe véve a tulajdonos gyűjteményét –, hogy a teljes könyvválaszték elférjen.
Otthonok és Kertek
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HÁLÓSZOBA

Többféle hálószobát,
valamint vendégszobát is
kialakítottak a lakásban.

Ráadásul a lakás tulajdonosa nemcsak a műtárgyakért, hanem a
zenéért is rajong. A masszív, futurisztikus technológia integrálása
az élénk és gazdag belső térbe valódi kihívást jelentett. Az egyszerű
fehér polcokra helyezett lemezgyűjteménnyel igazi kompozíciót
teremt a modern akusztikus berendezésekkel. A tévé mögötti falon lévő, kézzel festett tapéta mélységi hatást kelt. A nagy méretű,
masszív Pouenat asztal a bronzelemeivel lényeges pontja a térnek.
A nappalit és az étkezőt egy térben álló Usona Home komód választja el egymástól. Az elegáns tálalókat kifejezetten az étkezőbe tervezték, amelyek az O&A London lámpájával és műtárgygyűjteménnyel
harmonikus egységet alkotnak.
Az Avior csillár inkább fényinstalláció, mint fényforrás, magával
ragadja a tekintetet. A konyha smaragd márványpadlója és diófa
szekrényei kontrasztban állnak a fekete-fehér színekkel. A helyiséget
üveg tolóajtók választják el az étkezőtől. A férfi hálószoba központi
eleme a Meridian csillár. A sötét színekkel és karakteres formákkal maszkulin a megjelenése. Az asztali lámpák Best&Lloyd, az
éjjeliszekrények és a pad Annes bútorai, a szőnyegek a Jacaranda,
a tapéta a Khroma termékei. Az elegáns és puha női hálószobához
a tervezők kerek O&A London éjjeliszekrényeket választottak,
ehhez Robert Langford franciaágyat, John Pomp falikarokat, Roche
Bobois tükröt és Yana Svetlova tapétát párosítottak.
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A gyerekszoba berendezése komódot, íróasztalt
és könyvespolcokat foglal magában. Az egyedileg készült berendezésekhez Vitra fotelt és Phillip
Jeffries tapétát választottak. A fürdőszobák padlóját
Lithos Mosaico burkolata, a zuhanyzót Explosion
Blue márványa borítja. A fali tükröket egyedileg, a
világítótestek a Handle és Tekna stúdiók lámpái.
Minden szoba egy olyan történelmi lakás hangulatát árasztja, ahol a generációk óta összeválogatott gyűjtemények a modern technológia,
az art deco és a neoklasszikus elemekkel jól kiegészítik egymást, harmonikus egységet alkotnak.
Ez a tervező, Oleg Klodt profizmusát bizonyítja.
Oчень хорошо!

DESIGN ÉS FUNKCIONÁLIS LÁMPÁKKAL,
SOK ÚJDONSÁGGAL VÁR AZ ELTER
- most már Pécsen is

FÜRDŐSZOBA

A különleges, jó ízléssel komponált helyiségek
berendezésükkel jól illeszkednek a hálószobákhoz.

ÚJAT ÉPÍT, FELÚJÍT, ÁTRENDEZ? Bármi történjék is
az otthonával, az biztos, hogy világításra szüksége
lesz. Ne járjon végig számtalan boltot, míg végül megtalálja a tökéletes lámpát, keresse fel az Elter szaküzleteit, ahol több ezer lámpa közül tud választani!

SZAKÉRTŐ
Andok Zsuzsanna
enteriőrtervező
Tel.: (+36 20) 772 8166
info@azdesign.hu
www.azdesign.hu

A budapesti és szekszárdi üzletek mellett 2022 őszén Pécsen megnyitotta
legnagyobb bemutatótermét az Elter Világítás. A kétszintes üzletben több
mint hétszáz lámpát csodálhatnak meg az ide ellátogatók. Itt mindenki
megtalálja a saját otthonához legjobban illő világítást, legyen az modern
vagy klasszikus, beltéri vagy kültéri lámpa. Bár a lámpavásárlás egyszerűnek
tűnik, a valóságban korántsem az. Számtalan kérdés merül fel ilyenkor:
elegendő lesz a fény a szobában, nem fog vakítani a lámpa, hova helyezzük
el az áramkiállást? Nyugodtan legyenek kérdései, az Elter Világítás szakértő
munkatársai megválaszolják. Akármennyire összetett a kihívás vagy egyedi
a helyszín, javasolnak megfelelő világítást. Ha a végleges látványt is megnézné kivitelezés előtt, kérjen 3D tervezést. A tanácsadás és világítástervezés
segítségével pontosan tudni fogja, hogy a kiválasztott lámpa megfelel-e az
elvárásainak.
Ami a trendeket illeti, az állandó készlet mellett az Elter idén is készül újdonságokkal mind a beltéri, mind a kültéri lámpákat tekintve. Rengeteg új
függesztett, fali és állólámpával bővült az őszi választék. Leginkább a letisztult és funkcionális formák hódítanak idén, de a pompás art deco és glamour
szerelmesei is találnak szemet gyönyörködtető modelleket az idei kínálatban.
Ha Ön is kíváncsi az újdonságokra vagy akár a teljes kollekcióra, keresse
fel bármelyik Elter szaküzletet, ahol nemcsak a pazar kínálat, de felkészült,
szakértő csapat is várja.
Elter Világítás Kft.
Budapest, Lechner Ödön fasor 2.
Szekszárd, Sport utca 2/A.
Pécs, Király utca 29-31.
www.elter.hu
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