ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ЕДИН
БЪЛГАРСКИ ДОМ
Британците казват „Моят дом е моята крепост“ и са изцяло прави. Домът ни е
свят, той е убежище и в него можеш да се отпуснеш и да се почувстваш защитен.
Днешното ни ежедневие е толкова напрегнато, че всеки миг копнеем да се приберем
у дома, далеч от шума навън.
Подборът на обзавеждане за дома е изключително важен за всеки от нас,
защото дома е мястото, което всеки подрежда в свой стил и по свой вкус, стремейки
се да създаде подходящ, домашен уют на себе си и за семейството си.
Дали обзавеждането на мебелите в дома ви ще бъде традиционно, стандартно
или изработено в нестандартен стил няма никакво значение – важното е да е в
хармония с вашето усещане за домашен уют, спокойствие и красота. Фирмите които
произвеждат мебели знаят това и се стараят да удовлетворят всяко желание на
своите клиенти. На българския пазар ще откриете голямо разнообразие както от
стилове, така и от цветови вариации на мебелите, от които се нуждаете. Предлага се
както обзавеждане произведено от български производители, така и внесени от
реномирани европейски фирми.
Ако искате да бъдете в крак с модата при интериорния дизайн и да
обзаведете жилището си с модерни за този сезон мебели се насочете към
изчистените линии, спестяващия пространство дизайн и изчистения външен вид. Но
ако мечтаете дома ви да носи стила и магията на отминалите дни, тогава се насочете
към старинните, уникални мебели, изработени от дърво.
Несъмнено българският дом се модернизира и еволюира значително през
последните 15 години. След падането на комунистическия режим преди 18 години,
западният начин на живот и предмети от бита навлезнаха в живота на обикновения
българин.
Всеки един български дом се отличава с голямо многообразие и специфичен
стил на обзавеждане.
Бих желал да Ви представя една българска къща, която съчетава традицията
на стария български дом и всички съвременни удобства. Намира се в подножието на
Рила. Семейството предоставя всички удобства за пълноценен отдих и бягство от
динамиката на съвременния град.
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В къщата има 8 удобни и функционални стаи, 6 от които са спални. Прекрасно
оформена лятна градина с барбекю.

Всяка една от стаите е предназначена за всеки един член на семейството,
както и за гостите, които идват да се порадват на прекрасните условия. Обзаведени
са в максимално изчистен вариант, който е практичен за поддържане – за подово
покритие – ламиниран паркет, олекотени мебели, които да създават чувство за
пространственост.
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При оформянето на междуетажното пространство и коридорите семейството е
заложило на подово покритие - мрамор, съчетано с елегантни и стилни алуминиеви
парапети.
Не маловажна част от къщата са баните, които са малки като квадратура, но
направени функционално. Използван е български фаянс и теракот, които не
отстъпват по качество на вносните марки, които се предлагат на българския пазар.

На стилно оформените тераси човек може да се любува на природата наоколо.
В приземния етаж домакините са направили механа, където прекарват приятни
мигове с близки и приятели. Тя е обзаведена в стар български стил – с черги и
рогозки по стените, дървена голяма маса и столове, камина, старинни съдове по
стените.
Всеки един български дом е различен, защото е обзаведен от собствениците
си, съобразно техния вкус, стандарт и потребности. Някои предпочитат повече
удобства и лукс в своя дом, а за други те не са от толкова значение.
Основното е как човек възприема своя дом и как се чувства в него.
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