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Декингът с бара на
покривната тераса.
Параванът скрива
неприятната гледка,
а огледалото в
металната кутия
на бара „улавя“
красотата на
планината. Столове
Masters на Kartell
в черно и черните
плотове на масите
контрастират
елегантно на
дървесния нюанс

Създавайки новата
зона от офиса на Енко
Вендинг, архитектите
интелигентно
залагат опции,
които конвертират
и пространството, и
гледките. Ефектът е
като от най-добро кафе
– тонизиращ и отварящ
нови хоризонти.

MASTER CLASS

проект СТУДИО ПИПЕРОВ/АРХ. ЮЛИЯН ПИПЕРОВ и АРХ. АЛЕКСАНДРА ДОЛЕВА текст ТЕОДОРА НИКОЛОВА
снимки РАДИНА ГАНЧЕВА и АЛЕКСАНДРА ДОЛЕВА

Със столовете маси
ST.L на ORT зоната
се преконфигурира
бързо и лесно, за
да се превърне от
място за обяд в
зала за обучение.
Леките конструкции
наслагват фина
графичност върху
пространството,
а цветовете
кореспондират със
знака на Baristo
University. Тапетът
на Wall and Deco
смекчава цветността

Допълнение към съществуващия офис
интериор с две функции – място за почивка
и обяд и зала за обучение на баристи – в това
трябва да се превърне пространството
на последния етаж в офис сградата на Енко
Вендинг. Архитектите Юлиян Пиперов и
Александра Долева работят в контекста
на няколко безспорни дадености – това, че
компанията и нейното кафе Baristo задават
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високия стандарт в кафе културата,
чистата и топла визия на съществуващото
интериорно пространство с подовете
от бетон и облицованите с шперплат
бреза тавани (проект на арх. Антоние
Манолова) и наличието на покривна
тераса. Изискването за двойна функция
на зоната предполага създаване на опция
за конвертирането й. За да я осигурят,

Таванът от шперплат бреза е запазен
елемент от интериорната концепция на вече
съществуващия офис. Нюансът на тавана
е продължен и в избора на обшивката на
радиаторите. Черната корпусна мебел
(Бобоцов студио) кореспондира с растера
на бялата керамична облицовка и служи за
ненатрапчив дисплей на фирмена идентичност

Красив детайл при преливането на интериора
и покривната тераса е цветната рамка на
витрината – още едно деликатно присъствие на
елемент от фирмената идентичност

архитектите избират столовете маси ST.L на ORT. С тях зоната се преконфигурира
за минути и се превръща в training room. Кухнята по проект от неръждаема стомана е
поставена върху дървена платформа, за се осигури по-добра видимост. Тапетът на Wall
and Deco от Gamma Design смекчава цветността „червено – черно – светло дърво“ и
внася нов тип графичност. Покривната тераса, превърната в естествено продължение
на интериора, прибавя емоционален нюанс в зоната. Архитектите овладяват
екстериорното пространство с ефектна конструкция от дърво (от Фивекс), която
преконфигурира панорамата и осигурява температурния комфорт и свежест на терасата.
Ажурният параван с отстояния на дървените плоскости скрива гледката към автоморга
и пропуска леко ориентирания от тази посока вятър, а огледалото, с което е облицована
металната кутия на бара, „улавя“ красивата гледка към Витоша. Зоната придобива още
една функция – място за съзерцание.
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