Barokk? Barokk!
A következő nappali újraálmodott változatát szakértőink
a látványos 3D-technika segítségével mutatják be Önnek.

Kéthavonta megjelenő magazinunkban, a Blikk Nők Otthon & Kertben Magyarországon egyedülálló módon,
az olvasóink által beküldött fotók alapján készíttetünk 3D-s látványterveket az ARTELOCO csapatával. Most kiderül,
a tervezőknek milyen szempontokat kellett figyelembe venniük az alábbi szoba áttervezése során...

A Blikk Nők szakértője
Dedrákné Wieser Katalin
ARTELOCO Design

függõ krómcsillár is egyszerre
szeszélyesen barokkos és újszerûen extravagáns.
Megoldásra várt még a rengeteg
CD és DVD elhelyezése, ám a sarok
ívelt lezárásával kialakuló, süllyesztett polcelemek egyedi, dekoratív,
ugyanakkor praktikus tárolóhelyet kínálnak.
Nos, bár a kiindulópont a két
antik barokk fotel volt, az új nappali se nem régimódi, se nem
hagyományos, inkább nagyon
is friss, modern és merész!
Üdvözlettel: ARTELOCO

Megjelent!

A 3D-s látvány tervek elkészít ésekor
16 év belsőépítészeti tapasztalatait felhasználva alakítjuk ki az enteriőröket.

A Blikk Nők Otthon
& Kert magazin legú
jabb számában továb
bi húsvéti dekorációs
ötleteket talál. Keres
se az újságárusoknál,
csak 295 Ft-ért!

hirdetés
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Mindent a helyére
Az ablakok cseréje után a festés
következik. Ám ami talán még en
nél is nagyobb „falat”, az a szoba
berendezése. Mivel a háziak az
étkezőt a konyhából a nappaliba
költöztetnék, így helyet kell fel
szabadítani. Hogy ne legyen zsú
folt a szoba, megválnának a ré
gi, nagy szekrénytől, ezenkívül
vidám falszínben, látványos ki
egészítőkben, szőnyegekben és
praktikus elrendezésben gondol
kodnak. De van még valami: két

A látványtervekről egy elegáns,
meghitt hangulatú, de merész
nappali köszön vissza

felújított barokk fotelt minden
képpen szeretnének...

A látványos tapéta, a szőnyeg és a csillár is vonzza
a szemet. Az áttetsző asztalok oldják a zsúfoltságérzetet

Indul a tervezés

Kedves Adrienn!

Olvasónk, Tornyos-Varga Adrienn

Ez a világos, tágas nappali kétségkívül sok lehetőséget rejt magában. Az
viszont, hogy a kívánságának megfelelően két felújított barokk fotel legyen
a teljes átalakítás, sőt, egyenesen modernizálás kiindulópontja, meglehetősen szokatlan ötletnek tűnhet egy
kisgyermekes és ismét babát váró, fiatal pártól...
Barokk? Bársonyok, drapériák, kristályok? Burjánzó díszítések, pompát
sugalló arany- és ezüstfelületek? Li
lák, bordók és feketék? Igen, ez a barokk – csakhogy modernebb megfogalmazásban! Az úgynevezett újbarokk stílus a túldíszítettség helyett
inkább elegáns, sőt, extravagáns kí-

a nappalijáról küldött nekünk fo
tókat, ennek a helyiségnek az át
tervezéséhez szeretett volna ta
nácsot kapni.
„Családunk májusban egy fő
vel bővül, ezért is vált aktuális
sá a szoba újragondolása. Ahhoz,
hogy kényelmesen elférjünk majd,
át kell tervezni a szobát úgy, hogy
különféle funkciókat tölthessen
be” – írta Adrienn.
Nos, a tervezők a meglévő bú
torok áttologatása helyett egy tel
jesen új stílusú családi otthont ál
modtak és terveztek meg a külön
leges 3D-technika segítségével.
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ván lenni, ugyanakkor dekoratív is,
hogy meglágyítsa még a legridegebb
minimalizmust is.
Minthogy immár megszületett Önök
ben az elhatározás a szobában terpeszkedő antik bútorok száműzésére, foglalja hát el inkább a helyüket egy pompás, stílusos ülősarok, melyhez egy barokkosan burjánzó, intenzív színű
tapéta szolgáltathatja a hátteret – de
csakis a hátteret!
Bátran társíthatják a barokk és a legmodernebb design elemeit az étkezőnél is: bár Philippe Starck polikarbonát
karosszékeit XV. Lajos kora inspirálta,
mégsem lehet régimódinak nevezni az
ülõalkalmatosságokat – a forma abszolút XXI. századi! Az üvegasztal fölött

Így látjuk mi
– Anyukám a megmondhatója, hogy gyerekként évekig szobákat, házakat rajzoltam, magam sem tudom, miért. Érde-

Gyivicsán kes, hogy később az élet úgy hozta, hogy éppen
a témával foglalkozó rovatot szerkeszthetek...
Katalin

Küldje be az átalakítandó helyiség fotóját az info@blikknok.hu címre! a nyertes 3D-s látványtervet A kéthavonta megjelenő Blikk Nők Otthon & Kertben tekintheti meg.

