юни 2021

ИЗКУСТВО И ПРИРОДА СЕ
СРЕЩАТ В DOMAINE DES ANDEOLS

МИНИМАЛИСТИЧНИЯТ
СТИЛ НИ ДАВА СВОБОДА

ТЕЗИ ИНФИНИТИ
БАСЕЙНИ ЩЕ СПРАТ ДЪХА ВИ

Иван Пашов, собственик на "Пашов Билдинг Строй"

СТРОЯ НАЙ-ЗЕЛЕНИЯ
МИКРОКВАРТАЛ НА ПЛОВДИВ
"ИВОН РЕЗИДЕНС"
Строите първия микроквартал в район 
"Западен". С какво проектът Ви е по-различен от типовите жилищни комплекси,
които се появиха напоследък?
Поставих началото на микроквартала точно преди две години с изграждането на "Ивон Резиденс" 1, 2 и 3. Идеята
ми е да създам отделен квартал в квартала и в същото време да предоставя
всички удобства на живеещите в него,
съчетани с възможностите за спокойствие и пълноценна почивка.
В завършен вид "Ивон Резиденс" ще
разполага с над 300 апартамента, разположени в 13 сгради.

Иван Пашов е инвеститор и
собственик на "Пашов - Билдинг
Строй" -водеща строителна компания под тепетата. Той е син на
една от легендите ни в борбата
- световния шампион Стефан Пашов. Близо 7-8 години той също се
занимава с борба. Завършва "Психология" в ПУ "П. Хилендарски".
През 2017 година създава "Пашов - Билдинг Строй
" - семейна
строителна фирма, която се опитва да запази традициите на
българското семейство и идеали. Днес компанията работи
по изграждането на луксозно изпълнени малки бутикови сгради.
Формулата за успеха според предприемача е високо качество на
разумни цени. Един от мащабните им проекти е жилищният комплекс "Ивон Резиденс" в квартал
"Христо Смирненски".
В същото време той е един от
големите спонсори и дарители,
които помагат да се развива и
спортът под тепетата. Фирмата на Пашов подпомага спортни
училища и техникуми в различни
техни инициативи, както и клубове по борба, и футболни отбори
от града и региона.

За повече информация:

"Пашов Билдинг Строй“,
тел. 0877 777 971
e-mail: pashov-buildings@abv.bg,
www.pashov-buildings.com

В жилищната зона ще има
още търговски площи,
сладкарници, хранителни
магазини, фризьорски салони.
Имам проект за изграждането
на голям парк върху 5 декара,
с детски кът, фонтани, алеи,
открит фитнес, беседки
и параклис - подарък от
мен за всички живеещи в
микроквартала.

В Пловдив стандартът за строителство
от гледна точка на материалите не е
нисък. Купувачите имат високи критерии и са все по-взискателни. Как ще
отговорите на техните нужди?
В изпълнението на жилищата се влагат най-качествените и модерни материали, които да гарантират комфорт и
уют на бъдещите новодомци. Искам не
просто да постигна качество, а и по-високо ниво на обитаване от типа "умен"
дом, т.е. жилища, които са по-безопасни
и защитени благодарение на енергоспестяващи материали, с по-добра шумоизолация, детектори за движение, възможности за дистанционно изключване
на уреди и устройства, активиране на
функцията за автоматично изместване
на щорите в зависимост от положението на слънцето и други подобни - целта
ми е да създам една по-екологична среда.
Цените на металите в последно време
бележат скок с над 30% и оскъпяват
строителството. Поскъпват още дървеният материал, изолациите, дограмите
и замазките. Да очакваме ли увеличението на материалите да се отрази и на
цените на имотите?
Поскъпването на материалите е
неприятен процес и създава най-големи трудности на инвеститорите. И

да искам, аз не мога да вдигна цените
на крайните клиенти, понеже жилищата ми са продадени на зелено почти на
100%.
Формулата, за да не се вдигат цените на жилищата в момента, е да си самостоятелен. Да поддържаш собствена
база от машини и съоръжения и да не
се ползват посредници при отделните
етапи от строежа. Те само оскъпяват
продукта по веригата. Затова се опитвам да съм независим от тях, дори не
работя и с подизпълнители.
Откъде идва интересът на купувачите
към жилищата, които строите?
Големият интерес към обектите,
изпълнени от "Пашов- Билдинг Строй",
се дължи на факта, че аз съм както инвеститор, така и изпълнител във всеки
проект. Гордея се, че фирмата ми е семейна и всички помагат. В бизнеса са цялото ми семейство и още над 40 души,
много от тях са с мен още от самото
начало, когато фирмата стартира. Въпреки бързите продажби, спазвам своя
принцип - високо качество на разумни
цени.
Освен това всеки ден съм на обекта,
работя заедно с работниците си, от сутрин до вечер правя инспекция, заявки
за материали, следя отблизо целия процес.

Подпомагате и младите хора. Наскоро
вашата компания подаде ръка на Професионалната гимназия по архитектура и
строителство за провеждането на един
уникален конкурс под името "Съвременна и красива жилищна среда".
Всичко стана много спонтанно. Реших да подкрепя тази инициатива на
гимназията и на зам.-директора на
ПГАСГ Величка Димовска. Но освен състезанието, един от отборите изработи макет в мащаб 1:40 на сграда "Ивон
Резиденс 3". Ето защо предложих на
тези млади хора да продължат дейността си и да направят макети на всички
13 сгради от моя жилищен комплекс.
Каква е формулата на успеха Ви?

Упоритост, честност и
принципност. Такова е моето
правило и в бизнеса, и в живота.

Аз влязох в този бизнес благодарение
на думата си и не смятам да я продам и
да изменя на себе си и за всичките пари
на света. Честта в отношенията - лични или професионални, е най-важната.

ИВОН РЕЗИДЕНС 1, 2, 3 - ЗАВЪРШЕНИ.
ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ 11 СГРАДИ В МИКРОКВАРТАЛА.

ИВОН РЕЗИДЕНС 4

ИВОН РЕЗИДЕНС 4

ИВОН РЕЗИДЕНС 5

ИВОН РЕЗИДЕНС 6

СЛЪНЦЕ
В ДОМА

Лятото бавно набира обороти, температурите вървят
нагоре, а домът ни се превръща в прохладен оазис. Време
е да освежим жилището си в топли нюанси.

Синьото и жълтото са перфектни
за горещите летни дни. Те ще предадат слънчева и весела атмосфера на
дома. Малко цветове постигат подобен ефект по толкова елегантен начин.
Вместо да ги използвате поотделно,
можете да ги комбинирате. Модерната цветова схема влиза в най-различни дизайнерски стилове и интериори.
Спалнята е едно от най-подходящите
места в дома, където може да се приложи това уникално съчетание. Тъй
като тя следва да бъде спокойно място за релакс, заложете на меки жълти
нюанси за стените, допълнени от ярки
акценти в синьо. Ако обаче искате да
постигнете плажен или тропически
стил, обърнете концепцията. Нека
стените ви са в "охлаждащо" синьо с
акценти в свежожълт цвят. Дизайнерите обаче предупреждават: за да не
се изгуби ж
 ълтото на фона на синьото, последното трябва да бъде избрано в приглушени тонове.

Да отворим дома си за слънцето
ИДЕИ ЗА ЛЕТНИЯ РЕМОНТ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ
И НЮАНСИТЕ
За тези, които искат да внесат в
дома неконвенционална комбинация,
вдъхновена от цветовете на слънцето и морето, ефектното съчетание
от синьо-зелено и златисто е перфектен избор. И докато синьо-зеленото
създава спокоен и луксозен фон в една
трапезария, аксесоарите в златисто
внасят елегантност. Тази вдъхновяваща цветова схема е много добър
пример как човек може да съчетае два
по-нестандартни нюанса на жълтото
и синьото, които дават неограничени
възможности да се експериментира.
Традиционната кухня е друго помещение, където това цветно дуо е добре
дошло. Ако шкафовете са жълти, а
кухненският гръб син или пък обратното, кухнята ще е забавна и лесно ще се
превърне в място, където семейството да прекарва повече време заедно.
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Е-sleep.bg e онлайн магазин за матраци, топ матраци, аксесоари за сън и мебели за спалнята.
Предлага цялата продуктова гама на топ производители и вносители на матраци Матраци Нани, Матраци Тед, Матраци Парадайс, Матраци iSleep, Матраци Magniflex,
Матраци Bellanotte, Матраци Blian и още доказани и най-популярни марки, събрани на едно
място на изключително атрактивни цени и подаръци.
E-sleep.bg ви предлага винаги гарантирано най-добрата оферта
+Безплатна доставка за всички градове и села в България
+Подаръци. Всеки месец представя Топ Модели Матраци от всички ценови класове
на атрактивни Промоции и изключително добри цени.

ЛУКСОЗНИТЕ
МАТРАЦИ, КОИТО
ПРЕВРЪЩАТ СЪНЯ ВИ
В ПРИКАЗКА

Ортопедичните италиански матраци Луксозни матраци за отличен сън
Ортопедите се фокусират върху изследвания при
нарушения и деформации в гръбначния стълб и ставите.
Ортопедичните матраци са специално създадени за да се
справят с тези проблеми, докато тялото си почива.

Твърди или меки матраци
Осигурявайки нежна степен на твърдост, ортопедичният
матрак помага на тялото ви да остане в най-доброто
положение за подравняване на гръбначния стълб. Твърдите
матраци не позволяват на таза ви да потъне, както често
се случва с по-меките матраци. Ако вашият матрак е
прекалено мек, тялото ви ще потъва, което означава, че
гръбнакът ви ще е огънат по неестествен начин, което
често води до болки в гърба.
Нашите ортопедични матраци са най-разнообразни, една
част от тях са с мемори пяна, друга с покет пружини и
мемори пяна, трети с полиуретанова пяна и естествени
материали, дамаски и др.

Съветът на дизайнерите е: търсете матрак, който
предлага дългосрочни качества: добра опора, облекчение
на напрежението, комфорт и издръжливост. Защото
добрият матрак е гаранция за пълноценната почивка.
Независимо колко дълго спим, ако матракът е качествено
изработен и предлага високо ниво на комфорт, тялото
успява да възстанови силите си за следващия ден. Хубавите
матраци обаче изискват не само професионална изработка,
но също качествени материали, красив дизайн и иновации.
Ядрото има значение
Интересен е фактът, че ядрото на луксозния матрак може
да е създадено от покет пружини, които да са покрити
отгоре със слоеве пяна. Те може да са от мемори пяна
или някакъв друг вид пяна. Самите покет пружини имат
ортопедични свойства за гръбнака и структурата на
тялото. Целта на ядрото е да
осигури всички предпоставки
за добра почивка на тялото.

e-sleep.bg
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Фън шуй в банята Н

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
ЗА СМЕЛИТЕ

якои SPA центрове стриктно спазват законите на
фън шуй. И причината за това е да се запази енергията и тя да се влее във вас.
А защо да не заложите на тях и в банята в дома си?
Едно от нещата, които можете да направите, е да начертаете червена линия около рамката на вратата на банята с ширина около 1 см. Хубаво е да имате и огледало от
външната страна на вратата, като така банята ще се отдели от останата част от къщата и енергията няма да се
разпилява. Ако тоалетната ви е в банята, задължително
затваряйте капака. А за украса просто добавете малки дървени елементи като клони или бамбук.

Изберете мебели и аксесоари с
меки линии и заоблени форми, за да
позволите на "чи" да тече свободно
и безпрепятствено, съветват
дизайнерите.

Предпочитани са пастелните цветове или синьо, сиво,
зелено, бяло. Бялото перфектно почиства аурата. Синьото
пречиства енергията и отстранява всички ненужни мисли.
Зеленото прогонва злото и има успокояващ ефект. Тези
багри се съчетават отлично с водния елемент.

Огледалата са източник на
енергия. Мястото им е на
северната или на източната стена. Никога не трябва
да се поставят едно срещу
друго, нито на тавана, на
вратата или на прозореца. Като правило нищо не
трябва да стои над главата
на седящ или лежащ човек,
защото подсъзнанието го
възприема като заплаха.

Ваната обикновено е с правоъгълна форма - така се пести пространството, но ако имате възможност, може да поставите също кръгла или овална
вана. Те са особено подходящи, защото наподобяват монета, а в съчетание
с водния елемент привличат богатство и просперитет.
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Създадена през 2006 г, „Импулс
Пропърти груп” ООД вече 13 години
присъства на пазара в Пловдив.
„Развиваме се като строителноинвестиционна компания, но започнахме като инвеститори”, казва
собственикът ù Иван Караилански. С
годините „Импулс Пропърти груп” се
наложи като активна просперираща
компания, която следи пулса на новите пазарни тенденции и развива
иновативни бизнес модели.
Днес компанията инвестира в сферата на недвижимите имоти, финансите,
инфраструктурата, комуникациите,
туризма и услугите в жилищното
строителство. Сред завършените ù
проекти са спортната зала на СУ „Свети Патриарх Евтимий” (бившата „Лиляна Димитрова”), новата конструкция
на Четвъртък пазара, разширението
на фабриката на фирма „Рефан” на

„Карловско шосе” - склад за готова
продукция и суровини. Водеща за
компанията е политиката по качество,
безопасност и здраве при работа и
опазване на околната среда, които са
основно доказателство за стремежа
ù да предложи на пазара качествен
продукт, задоволяващ все по-високите изисквания на съвременния
клиент. През 2012 година фирмата е
отличена с наградата „Строителна
перспектива 2012” от Камарата на
строителите в Пловдив.
В момента „Импулс Пропърти груп”
стартира 3 нови свои жилищни
проекта – това са жилищни сгради
на бул. „Мария Луиза”, на ул. „П. Парчевич”. „Старитаме още един нов обект,
на ул. „Победа”, зад ресторант Ефир жилищна сграда по проект на арх.
Доротея Горчова”, допълват от екипа.

Започна строителството кооперация на бул. „Мария
Луиза”. Тя е 6-eтажна, с подземен паркинг и офис. Подходът към сградата е решен от бул. “Мария Луиза”. Тя разполага с 18 апартамента, 2 ателиета и един офис, както
и с 16 паркоместа - 4 от тях са предвидени в свободната
дворна част. Във визията е потърсен характерен архитектурен образ, като инвеститорът обръща особено
внимание на изпълнението: то ще е със съвременни
строителни материали - фасадна облицовка HPL плоскости и Etalbond, системи мазилки и триплексно стъкло.

За повече информация и контакти:
 +359 32 21 24 46 |  impulsgroup-bg.com |  impuls_6@abv.bg | гр.Пловдив, ул. Пере Тошев 11

Артистичният дом –
как да преобразим стените
в мини галерия?
Мозайка от спомени
Можем лесно да предадем
индивидуалност на домашното
пространство, добавяйки нашите
запечатани спомени на стените. ИКЕА
предлага набор от множество рамки,
които могат да бъдат комбинирани
по различен начин и в различни
форми – така, както на нас ни харесва.
А можем и да се доверим на готовите
комбинации за фотоколажи, които
предлага марката.

Пано с вдъхновение
Най-новите трендове на изкуството не
включват рамкиране на картините – те
се продават в натюр или така, както са
били докоснати от четката на артиста.
Дори и да не са рисувани с бои, паната
могат да бъдат отпечатани с печатна
визия, която да бъде в синхрон с
цветовата гама на помещението.
Един от най-добрите начини
за освежаване на домашното
пространство е да го направим поартистично. Всеки домашен ентусиаст
може да прояви своя талант в дизайна,
твърдят от ИКЕА. Нужни са само
малко въображение и вдъхновение. И
разбира се, умен помощник в лицето
на аксесоарите за дома.
От друга страна, съвременният
дизайн предполага по-семпъл декор,
изчистен от много детайли. Простотата
му дава усещане за пречистване
от напрегнатото всекидневие и
създаване на още по-добра емоция у
дома – мястото, в което можем да се
насладим на пълноценна почивка
от иначе динамичната обстановка
извън нашето лично пространство.
Това донякъде е обвързано и със
скандинавския стил, който предлага
именно изчистеност в своите
дизайнерски решения. А как можем
да направим дома арт пространство
именно с тази семплост и естетизъм?
Дизайнерите на ИКЕА ще разкажат.

Големи изображения в една
цветова палитра
Разполагането на мащабни
изображения върху светли стени
запълва пространството и създава
чувство за комфорт и уют. Найхубавото е, че те могат да бъдат
разнообразявани спрямо сезона,
домашния дизайн или... настроението
ни днес. Може да използваме стенни
рамки за снимки като сменяме
ДOM | юни 2021 | 8

изображенията в тях. Светлосините
мотиви са подходящи за лятото –
те пресъздават морската тема у
дома, а според психолози синьото
отпуска съзнанието и създава
усещане за отмора. Говорейки си за
летни преживявания, няма как не
подчертаем плажната фотография,
запечатана в картината PJATTERYD на
ИКЕА, създаваща усещане за морския
бриз и влажния солен въздух.

Умно решение за позициониране на
паната са специалните первази за
картини от ИКЕА, благодарение на
които не е нужно да разрушаваме
цялостта на стените с допълнително
пробиване.

Черно-бял дизайн
Картините или изображенията за стени
в черни-бели мотиви са добър вариант
за придаване на артистична нотка
в дизайна на помещенията у дома.
Семейни или индивидуални портрети
също биха могли да паснат добре в
тази цветова гама. В комбинация със
семплите рамки от предложенията на
ИКЕА със сигурност ще внесат стил и
индивидуален почерк в домашното
пространство.
Ако успяхме да ви вдъхновим с тези
идеи, трябва да видите на живо
решенията на експертите по домашно
обзавеждане от ИКЕА. Сега е още полесно и достъпно – шведският бранд
разшири своя център за поръчки в
Plovidv Plaza Mall и в него могат да
бъдат намерени повече от 1000 артикула
за директно вземане. А ако имате идеи
за своята спалня, можете да потърсите
цялостни решения в разширения отдел
за спални и гардероби. В допълнение
към тези новости, ИКЕА предлага изцяло
нов за Пловдив магазин за шведски
храни, наред с разширен отдел за офис
решения.
Артистичният дом е на една крачка
разстояние – убедете се сами и
проверете новостите в Центъра за
поръчки на ИКЕА.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

Двойно повече идеи
в разширения
ИКЕА Център за поръчки
в Plovdiv Plaza Mall

BAROMETER
работна лампа

59

,90лв

ул. „Д-р Георги Странски“ 3

СПЕЦИАЛЕН ПРЕПАРАТ

УБИВА БАКТЕРИИТЕ
В КЛИМАТИКА

ПЪРВИЯТ ГОЛЯМ КЛИЕНТ НА LIQUID GUARD Е "БОИНГ", КОЙТО
ОТ 2 ГОДИНИ ОБРАБОТВА ИНСТАЛАЦИИТЕ НА САМОЛЕТИТЕ СИ

Т

очно преди 2 години "Боинг" започна да обработва климатичните
инсталации в самолетите си с
иновативен нанопрепарат, който убива за секунди COVID-19. Препаратът се
нарича Liquid Guard, а водещият американски производител на авиационна,
космическа и военна техника реално се
оказа първият му клиент.

През 2019 г. Liquid Guard
спечели Награда за иновация в
Германия в областта "Хигиена
и антимикробна защита".
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Ето как тази иновация е напът да
влезе и в климатиците ни.

Климатиците също стават
безопасни
Вече и у нас започва третирането
на филтри на битови климатици с антимикробно покритие Liquid Guard то създава тънък филм, покриващ
повърхностите. Експериментът е на
пловдивската фирма "Атаро Клима".
Препаратът представлява шиповидна
мрежа с положителен заряд, която привлича вредителите, намиращи се във

въздуха, и ги унищожава механически,
пробождайки клетъчните им мембрани. Уникалното предимство на Liquid
Guard е, че веднъж нанесен върху даде-

защита от всякакъв вид
бактерии и микроби

на редица повърхности като врати,
работни плотове, компютри, гишета,
маси, седалки, багажни колички, тавички за поставяне на вещи при преминаване на проверка за сигурност, инвалидни колички, транспортни средства,
пътнически стълби, санитарни възли.

"След третиране с Liquid
Guard® се постига намаляване
на микроорганизмите (вируси,
бактерии, гъбички, водорасли
и плесени) до 99,9% за повече
от 1 година върху третираните повърхности",
на повърхност, той остава там, докато не бъде механически отстранен,
обясняват от фирмата. "Третирайки
елементите на една климатична или
вентилационна инсталация, през които преминава голямо количество въздух (и то многократно всеки час), ние
ефективно превръщаме тези елементи
в устройства, които помагат в борбата срещу вредителите във въздуха".
Най-контактните повърхности в
две летища - Варна и в Бургас, също
вече са обработени с уникалния нанопродукт, който формира невидим

защитен слой и трайна антимикробна
защита.
Ултратънката дишаща 3D мрежа
помага да се постигне дълготрайна дезинфекция и

обяснява арх. Григор Михов, от
местното представителство. А последните тестове показват, че LIQUID
GUARD® е ефективен и срещу коронавирус SARS-CoV-2, както и коронавирус
TGEV (т.нар. свински грип).

Най-свежия,
чист въздух

www.ataro.bg
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МИНИМАЛИСТИЧНИЯТ
СТИЛ НИ ДАВА СВОБОДА
Пейзажът зад прозореца става
част от дизайна в спалнята

Н

якои от най-невероятните минималистични спални
имат зашеметяваща гледка
към хоризонта. Или към светлините, които се спускат над града
вечер след залез-слънце. Така че не се
страхувайте да използвате пейзажа,
който е точно зад прозореца, в дизайна.
Най-трудната част при проектирането
на минималистична спалня обаче е да
превърнете безжизнената, "стерилна"
стая в топло, приветливо, удобно и естетически приятно пространство, казват
специалистите. Има няколко трика, за
да постигнете този ефект.
Минимализмът е изкуството да живееш,
доволен от минимум
Дисциплината е важен елемент при създаването на всяка стая в този стил.

Правилото е, че тук не става
въпрос за добавяне на нещо към
интериора, а за отнемане на
нещо от него.

Този принцип често се тълкува доста
неправилно: мнозина смятат, че в минималистична спалня не може да се използват повече от една или две текстури.
Белите лакирани повърхности и лъска-
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вите подове са първото нещо, което ни
идва наум, когато чуем комбинацията
"интериор на спалнята в стила на минимализма". Но не забравяйте, че стая,
лишена от текстурен контраст, може
бързо да стане скучна. Паркет от тъмно
дърво обаче няма да работи в спалнята.
За да поддържате усещане за лекота
в интериора, по-добре е да поставите
бял килим на пода. Този материал е чудесен за стаята за отдих, приятно е да
се разхождате по него. Използването на
подови килими също е приемливо, което
трябва да съответства на общия стил.

Декорацията на стените
трябва да създава впечатление
за неограничено пространство.

Светлината, която прониква от прозорците, трябва да се отразява от светли
повърхности. Класическият вариант е
боядисването на стените с бяла боя на

водна основа. За да съживите стаята, можете да нанесете текстурирана мазилка.
Избирайки добър вариант, можете да създадете спалня, наподобяваща фабричен под
или модерно имение от стъкло и бетон.

Един от най-завладяващите
етапи при създаването на
минималистичната спалня е
изборът на мебели.

Те винаги са строги, правоъгълни,
без закръгляне. Можете да създадете
ефекта на празно помещение, като
инсталирате плъзгащ се гардероб, чиито врати ще бъдат невидими на фона
на стената. Оригиналният дизайн на
мебелната фасада може коренно да
преобрази интериора. Вратите могат да бъдат изработени от закалено
стъкло, дърво, пластмаса, ламинат,
MDF или плочи от дървесни частици.

СПАЛНЯТА

МЯСТОТО, КОЕТО РАДВА ОЧИТЕ И УСПОКОЯВА УМА
МОЖЕТЕ ДА Я ИМАТЕ С МЕБЕЛИ ТЕКРИДА ТЕ СА ОТРАЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА КЪМ ДОМА

В

сяка стая в нашия дом носи своя
собствена енергия и е важна за неговата цялостна хармония и завършеност. Но без съмнение, има едно място,
което е по-важно, по-специално и интимно за всеки човек - това е спалнята.
Именно тази стая е свидетел на
личния живот на собствениците, "наблюдава" човек в моменти на радост
и щастие, умора и тъга. Ако можеше
да говори, тази стая щеше да разказва
толкова много истории.

Тя е свидетел на интимните разговори, магията на страстните признания,
тайнството и неприкосновеността на
любовта. Тя ни дава ярки емоции и блажен мир, почивка след емоционален, тежък ден, помага ни да се отпуснем след
забързания ден. Спалнята е отражение
на нашия вътрешен свят, тук оставаме сами със себе си.
Ето защо е толкова важно спалнята
да съвпада с нашите идеи за комфорт.

Нейното удобство, което се създава
от правилно подбраното обзавеждане,
е обещание за спокоен сън през нощта
и добро настроение още в началото на
деня. Тук всичко трябва да радва окото,
за да може да се отпуснете, да релаксирате и да се чувствате пълноценни.
Елементите на спалнята трябва да са
подбрани правилно, така че да се почувствате като в уютно гнездо, скрити
от всички притеснения и безпокойството на околния свят.
Голямото разнообразие от мебели
може да създаде затруднение при избора на най-доброто обзавеждане на спалнята. Стиловете, които се предлагат,
могат да бъдат разделени на класически
и модерен.
Класическите опции са един добър избор, ако сте хора, които като цяло харесвате класиката (и като цветове, и
като модели). Тази визия придава уютен
вид и хармония, които със сигурност ще
ви накарат да се отпуснете и да постигнете душевен мир. Въпреки това
по-различната и модерна визия превръща спалнята в истинско съвършенство.
Точно на такъв стил сме заложили
ние от Мебели Текрида
Модерната спалня осигурява неограничени възможности за прилагане на
най-смелите дизайнерски идеи, като
по този начин придава усещането за
съвременен ритъм на живот. Композициите с цвят, декоративни елементи
и форми могат да разкажат много за

собственика на дома - много повече от
хиляди думи.
В интериорния дизайн на спалнята е
възможно да се смесят стилове. В случай на успешно решение МОЖЕ да се получи истински шедьовър - спалня, която
е запазила традициите и в същото време отразява динамиката на модерното
ежедневие.
Нашите предложения са подбрани с
много любов и внимание към клиентите, защото ние знаем колко важно е те
да се чувстват комфортно и уютно.
Ако се доверите на нашия професионализъм, ние ще ви помогнем да направите най-добрия избор и да обзаведете
вашата специална стая така, че да се
чувствате прекрасно с нашите предложения за спалнята.

Мебели Текрида посетете на адрес:
гр. Пловдив, бул. "Освобождение" №39
 +359 878 87 17 88,  tekrida@abv.bg

 mebeli-tekrida.com
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Артистичният дом
ДА ОФОРМИМ „ГАЛЕРИЯ“
НА СТЕНАТА

Н

е е нужно да разполагаме с голям бюджет, за да направим дома
си артистичен. Достатъчно е да изберем красива рисунка за
стената, за да променим тотално интериора.
Акрилните бои на водна основа са най-подходящи за оцветяването, тъй като те са достатъчно ярки, не миришат, изсъхват бързо
и се поддават на регулиране по време на процеса на боядисване.
Когато избирате рисунка, помислете върху разположението на
помещението. Ако прозорците на стаята са обърнати на юг, тогава студените цветове - сиво, синьо, тюркоазено, могат да бъдат
безопасно използвани за стенописи. Ако обаче няма достатъчно
светлина, съветваме ви да заложите на топли нюанси - жълто,
оранжево, кафяво, червено.
По този начин можете да оживите стените на вашата кухня,
спалня, хол, детска стая или коридор с рисунки. Само не забравяйте,
че вертикалните линии на картината визуално извисяват стаята,
но пък я стесняват. Хоризонталите, напротив, раздвижват стените, но под тавана, твърдят дизайнерите.

lautaforest.bg
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ВИСТА Г: ОСВЕТЛЕНИЕ,
ПРЕВЪРНАТО В ИЗКУСТВО
НАД 20 Г. ПЛОВДИВСКАТА ФИРМА ПРЕДЛАГА
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА НА ВОДЕЩИ СВЕТОВНИ ДИЗАЙНЕРИ

М

ние от Tungsram - General Electric, GTV,
Fabbian , VISTOSI, EFAPEL - електроматериали, ключове и контакти.
Днес продуктите на фирмата достигат до много домове, търговски центрове, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради.
Висококвалифицираните ѝ специалисти изработват за всеки клиент индивидуални светотехнически проекти
за интериорно осветление, 3D фасадно
осветление, улично и парково осветление, осветление за спортни съоръжения и др. "Виста-Г" ООД осигурява и
професионален монтаж на закупените
материали, както и безплатна доставка във всяка точка на страната.
Осветителните тела на "Виста
Г" могат да се видят в много хоте-

агията на светлината може
да влезе във вашия дом с осветителните тела на пловдивската фирма "Виста Г"
Тя е на пазара в Пловдив от 2000
г. и основната ѝ дейност е свързана с
внос, производство и търговия на едро
и дребно с осветителна техника, елматериали, елтабла и консумативи.
"Виста Г" е ексклузивен представител
на VIMAR Италия - модулни системи,
AZZARDO Полша - луксозни осветителни тела и официален партньор и дистрибутор на водещи европейски фирми,
произвеждащи осветителна техника
и елматериали от Италия, Португалия, Полша, Испания, Гърция, Германия,
Франция, България и др. Тя предлага качествени решения за вашето осветле-

ли: "Festa Barcelo", "Хемус", "Dedeman
Hotel", "Hilton" и "Princess" - в София, а
също "Princess", "Royal", "Famous House"
и "Акваленд" в Пловдив. Антибактериалните лампи на фирма "Виста Г" вече
пречистват въздуха в класните стаи
на НУ "Кл. Охридски". UV лампите бяха
препоръчани на учебните и детски заведения от Министерството на здравеопазването в борбата с КОВИД-19,
съпроводено със становище от Националния център по заразни и паразитни
болести.

За повече информация и контакти:

 vista-g.com

 бул. "Цариградско шосе" №73
 359 888 579 030
 sales@vista-g.com

ХОД
МИ ЗА В

ИСТЕ
ВИДЕО С

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
И ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА
 бул. „Цариградско шосе“ №73
 0888 579 030 j sales@vista-g.com
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ТЕЗИ ИНФИНИТИ БАСЕЙНИ
ЩЕ СПРАТ ДЪХА ВИ

Т

е спират дъха и създават неповторимо усещане за красота. Това са
басейните с невидим ръб, построени на живописни места - обикновено
в близост с море, океан, на покрива на висока сграда или върху скала.

Инфинити басейните определено са едно от най-новите изобретения на
човека. Те създават илюзия за безкрайност благодарение на специалната
си конструкция. За да се постигне тази форма, басейните имат преливен
участък с по-ниско ниво и са проектирани така, че визуално да се сливат с
хоризонта (с друга водна шир или с небето).

От Anantara Golden Triangle
виждате три държави
Основната атракция на петзвездния Marina Bay Sands Hotel в Сингапур е
зрелищният "Скайпарк" - огромно

открито пространство върху покрива. Там е
разположен г рамаден басейн с ширина 150 м, който носи името "Infinity" (Безкрайност). Много ефектна е оптическата илюзия, която създава усещането на преливаща в хоризонта вода. В действителност тя се разлива във водосборен басейн
(намиращ се отдолу), откъдето се изпомпва и връща обратно в главния басейн.

The St. Regis Princeville
Resort на Хаваите
Кауаи е най-зеленият и най-старият
остров в Хавайския архипелаг. Разноцветните планини, водопадите - високи
като небостъргачи, каньоните и блестящите заливи може би най-добре се
наблюдават от хеликоптер. Но на земята има едно "кътче", разположено на
5000 кв.м, представляващо инфинити
басейн, от който може да станете свидетели на една от най-емблематичните гледки на Хавайските острови.
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От този блестящ инфинити басейн
може да наблюдавате цели 3 държави Тайланд, Мианмар и Лаос. Курортът е построен в Златния триъгълник - мястото,
където се пресичат границите на изброените 3 азиатски държави. Споменахме
ли, че има и слонове, които се разхождат
свободно по хълмовете отсреща?

Димитър Вълев e генерален мениджър на АКВАТЕК ООД от 2011 г.
Роден е през 1986 г. в Шумен, има
бакалавърска степен по счетоводство и контрол от Варненския икономически университет,
както и магистърска степен от
MA Business Management Kingston
University, Лондон.

Ж

ивеем в дни, в които неизбежно всеки от нас е
намалил своите социални
дейности и контакти. Насочил е
своето внимание към семейството,
уединението, дома и неговия уют.
Това са и причините семейният басейн да се превърне във все по-търсено допълнение към цялостната
визия на една къща. И ако до скоро бе
приеман за лукс, то вече все по-често ще го виждаме като част от нея
със своите вариации за вид и размер.
В интересните времена, в които живеем през последната година, отчитате
ли ръст в запитванията за домашни
басейни?
Определено. Голяма част от хората
продължават да избягват посещения
на обществени места, други следят
много по-сериозно за хигиената в тях
и тя на много места не ги задоволява,
въпреки че СЗО излезе с изявление, че
няма доказателства, че COVID-19 може
да се пренася чрез ползването на басейни или джакузита, защото ако те
функционират правилно, поддръжката
и дезинфекцията ще премахнат вируса. Развлекателните водни дейности
обикновено са социални, басейните са
пълни, хората лежат на шезлонги един
до друг. Оказва се, че дори басейнът да
функционира правилно и шансът да се
заразим във вода да е минимален, то на

ДОБРАТА ХИГИЕНА Е ЗДРАВЕ И
НЕЙНАТА ПОДДРЪЖКА Е
НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР ЗА ЕДИН БАСЕЙН
сушата е почти гарантирано.

Но ето тук изниква въпросът: „Какво точно е правилно функциониране,
поддръжка и дезинфекция“ и как можем
да сме сигурни, че в хотел „Х“ басейнът
отговаря на всички изисквания за безопасност?
Не можем. Единственият сигурен
начин за поддръжка на водата е посредством автоматични системи за
дезинфекция на басейна, които следят
непрестанно параметрите на водата и
поддържат техните оптимални нива.
Винаги съветваме своите клиенти да
добавят такъв тип оборудване към
басейна, но не всички го правят с цел
оптимизация на разходите. За жалост,
в България, а и не само, все още оперират много басейни, в чиято поддръжка
основна роля играе човешкият фактор.
А съществуват ли подобни автоматични системи за дезинфекция и при домашните басейни?

Да. Дори при тези, предназначени
за поддръжка на домашни басейни,
възможностите за дезинфекция са
повече. За разлика от обществените
басейни, при които е задължителна
дезинфекцията с хлор, то при домашните такива има разработени повече
видове, включително дезинфекция без
хлор - с активен кислород, чрез процес
хидролиза, с UV апарати за дезинфекция и др. Автоматичните системи за
дезинфекция са доказано най-добрият

начин за контролиране параметрите
на водата, тъй като ако собствениците разчитат на самите себе си и
ръчно се грижат за нейната хигиена,
е възможно в някой период тя да не е
в своите оптимални нива, което би
могло да създаде известен дискомфорт
и проблеми.

Вашият съвет към всички, които са
решили да имат или вече имат басейн у
дома?
Да не се лишават от автоматичната
система за дезинфекция - добрата хигиена е здраве и нейната поддръжка е най-важният фактор, който да вземат предвид
при изграждането на един басейн. А ако
искат да се насладят и да използват още
по-дълго водното съоръжение, а не само 2
месеца в годината, бих ги посъветвал да
добавят и отопление на водата посредством термопомпа, което би удължило
двойно неговото използване.

AQUATEC-BG.COM
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Скъпоценният шафран
КАК ДА ГО ОТГЛЕДАМЕ
НА БАЛКОНА

Ш

aфpaнът e найскъпата пoдпpaвкa
в света, а хpaнaтa,
пoдпpaвeнa c
него, oбикнoвeнo e cpeд 10тe нaй-cкъпи в мeнюто нa
pecтopaнтитe. Ето защо
хopaтa ca cклoнни дa дaвaт
мнoгo пapи зa шaфpaн. първо,
той е с различен вкyc, а има
пoлзи и зa здpaвeтo.

ДOM | юни 2021 | 18

Възможно ли е да отглеждате шафран в градината, или в саксия на балкона? Ето как бързо и лесно да организирате малко производство, достатъчно
за семейството.
Отглеждането на шафран може да
се извършва за удоволствие - в саксии
или в градината. В този случай ще са
достатъчни шепа луковици, в зависимост от мястото, което имате на
разположение. Можете да създадете
декоративни буркани, като засадите шафрана във всеки от тях. Или да
засадите повече луковици в по-голяма
саксия, поне 5 см една от друга и 5-10
см дълбока.

Добре е да знаете, че шафранът се
страхува от застоя на вода в чиниите.
За да растат, шафрановите цветя се
нуждаят от малко вода, но от много
светлина, така че изберете добре позицията на саксиите.
Ако обаче решите да отглеждате
шафран в зеленчуковата градина, може
да направите малко цветно легло или
да оформите граници с шафранови цветя. Както при повечето видове, отглеждани от луковици, шафранът не
изисква специални грижи по отношение на растежа. Трудностите идват
по време на прибиране на реколтата.
Шафрановите цветове се отварят
само за няколко дни и бързо изсъхват.
Затова събирането на шафранови
стигми трябва да се извършва още в
първия ден на цъфтежа. След събиране
на цветята червените стигми се отстраняват много внимателно с помощта на пинсета. След това трябва да
ги поставите в малък контейнер или
върху хартиена кърпа и да ги оставите
да изсъхнат, преди да ги прехвърлите
в буркан или стъклена тръба. Важно е
да се държат плътно затворени, за да
запазят аромата на шафрана.
Специалистите казват, че за
4-членно семейство е необходимо да се
отглеждат 16 луковици шафран - те са
ви достатъчни, за да има на разположение достатъчно подправки за приготвянето на 4 ястия с аромата на
тази уникална подправка.

Чудесата на Прованс
ИЗКУСТВО И ПРИРОДА СЕ
СРЕЩАТ В DOMAINE DES ANDEOLS

О

сем къщи и единадесет апартамента в малко френско селце
- интимно, изолирано, но не и самотно. Може да откриете
това фантастично място в сърцето на Прованс.

Създават го Патриция и Оливие - двамата определено имат
вкус към гостоприемството. Оливие е роден на тази земя, Патриция внася сладостта на живота така, както го чувстват само
италианците. Какво ги събира? Любовта към срещите, желанието да се изследват и подкрепят художници и творци - и те го
превръщат в място за съвременно изкуство, дизайн, мода. Три
вселени, но една и съща страст.
Domaine des Andeols е известно и като имението с многовековния чинар и палмовата горичка. Ала в него има още чудни езера,
седем басейна, зеленчукова градина, маслинови дръвчета и стари, почти автентични лозя. Освен с автентичните вкусове ще
запомните това място и като един хармоничен баланс между
изкуството и природата. Ежедневие тук са художествените работилници, отворени за срещи между приятели, творчество и
различни инициативи: дискусии около отворени маси и пикници в
работилниците.
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СКАНДИНАВСКИ МЪХ
ЗА ЗЕЛЕНИТЕ СТЕНИ В ДОМА

З

елените стени в
интериора подобряват
значително
микроклимата в
затворените помещения. Те
са особено подходящи за офис
сгради, но все повече хора
напоследък предпочитат
да ги имат и в дома си. У
нас започват да се налагат
нестандартни решения за
използване на нетрадиционна
растителност в закритите
пространства. Все поголяма популярност добива
един лишей, използван
в интериора, а именно Cladonia stellarisq или попопулярен като

Скандинавски мъх, или Норвежки.

Той се обработва и обагря в различни цветове чрез специална процедура по балсамиране, което позволява различни решения. Експерти постигат запазване на естествената мекота и структура на мъховете, а ефектът е поне 10
години.
В естествени условия мъховете растат много бавно 5-7 мм на година. Ето защо целият процес по тяхното бране, балсамиране, обагряне, почистване, подготовка за монтиране е изцяло ръчен. Но макар че той изисква усилия и
нерви, ефектът е неповторим - интериор с модернистична
и уникална нотка.

ПРИЕМА

за учебната 2021/2022 год. ученици в следните специалности
Дневна форма на обучение
Прием след VII клас

EТехник по транспортна техника
- спец. Електрически превозни средства
(безплатно - кат. „В“), ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
- спец. Пътно-строителна техника
(безплатно - кат. „В“)

EТехник по подемно-

транспортна техника

(безплатно - кат. „В“ и „С“)

EМашинен техник

- спец. машини и съоръжения за заваряване

EСлед X клас

допълнителна професия стругар

Изучаване на английски език
BG01-KA1116-062107 –
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ИНТЕРИОР
С БИЛКИ И
ПОДПРАВКИ
Билките са отличен избор на растителност, която да засадите във
вашата градина. Те са благоуханни,
могат да се използват в домакинството, а също така предпазват от
някои насекоми (мухи, комари и други).
Отглеждането на билките зависи от
разположението, местната флора и
индивидуалните условия и местоположение на градината. За целта могат
да се използват някои видове едногодишни билки и подправки, условието е
да ги засаждате всяка година.

ТОНИРАНЕ В НАД 6 000 ЦВЯТА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В ПЛОВДИВ

бул. Освобождение 39
ж.к. Тракия, к-с Елит до ЛИДЛ

0893 305 306
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Пловдив 032/62 42 32
София 02/952 10 20
Бургас 056/ 82 07 51
В. Търново 062/60 19 94
Варна 052/61 05 33
Благоевград 073/88 30 80

ДЕКОРАТИВНИ БОИ И МАЗИЛКИ

ЕВРОПА ДАВА РАМО НА
ИНДУСТРИАЛНИТЕ НИ ПАРКОВЕ
С НАД 400 МЛН. ЛВ.
ТИЗ подготвя сделки в три водещи сектора текстилния, автомобилния и машиностроенето

Е

вропа предвижда публична подкрепа за развитие на индустриалните паркове у нас и подобряване на
инфраструктурната им свързаност.
Това ще стане чрез европейския План за
възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"Има предвидени средства
за индустриалните паркове
в страната и ние очакваме
те да бъдат разпределени
и да подпомогнат и
индустриалните зони край
Пловдив".

Така от екипа на "Тракия икономическа зона" коментират възможността страната ни скоро да има регулации
за развитие на сектора.
Това може да стане по линия на
ПВУ, който е подготвен в контекста
на анонсирания в края на май от Европейската комисия План за възстановяване на Европа от пандемията от
коронавируса, известен като "ЕС Ново
поколение". Целта му е защита на живота и препитанието на европейците, възстановяване на единния пазар
и постигане на трайно и проспериращо
развитие. Основният инструмент за
финансиране на Европейския план е Механизмът за възстановяване и устойчивост, като достъпът до него от
страна на държавите - членки на ЕС, е
чрез Национални планове за възстановяване и устойчивост. Целите на ПВУ

са амбициозни - до края на тази година в страната трябва да бъде изграден
първият парк с пари по инструмента,
а до края на 2023 г. броят им трябва
да достигне 4. Според новия план за
развитие на индустриални паркове се
предвижда финансиране от общо 416.5
млн. лв. Първоначално сумата беше 490
млн. лв., но средствата бяха намалени,
за да се вместят и нови проекти и програми. Към тези пари обаче ще могат
да бъдат добавени както частни инвестиции, така и пари по оперативните
програми.

"Тракия икономическа зона" край
Пловдив се оказва сред добрите примери за публично-частно партньорство
в Източна Европа с привлечените през
последните 20 години 3 млрд. евро инвестиции, 180 компании и хиляди работни места. Само през 2021 г. TИЗ щe
peaлизиpa пpoeкти нa cтoйнocт oт 100
милиoнa лева.
"В момента сме в преговори с производствени компании, които търсят вариант
да позиционират бизнеса си близо до европейските пазари. Това са предимно бизнеси
от съседна Турция и, естествено, България
е първата удобна спирка за тях. Подготвяме няколко интересни сделки в тази посока.
Фирмите са компактни, с малко персонал,
но добре заплатен, производството е изключително автоматизирано. В последно
време нещата се развиват в посока на една
по-развита и устойчива икономика", казва
Владислав Кънчев, проджект мениджър
от екипа на "Сиенит холдинг". "Забелязва се подем в преработвателния сектор,
предимно в хранителната индустрия, но
не само. Въпреки пандемията се развиват
и сектори като текстилния, автомобилния
и машиностроенето. Опитваме се да привлечем инвестиции в медицинския сектор,
също в хранителните добавки и фармацията. Днес компаниите гиганти не отиват
там, където е най-голямата безработица,
а там, където е най-сигурната среда”.
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Мечтаният дом,
който се превърна в реалност


+359 888 545 710
+359 886 893 215







Остромила 59,
4000, Пловдив

rozhevski@yahoo.com

dreamgarden.bg

