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Rustik yüzeyler
yer değiştirirse...
Rustik mobilyaların sıcak bir atmosfer
yaratttığı yadsınamaz bir gerçek. Pozitif
Mimarlık’ın projelendirmesi ile aydınlık bir
mekâna dönüşen mutfakta rustik efektler
yer değiştiriyor. Projelendirme öncesinde
mutfak dolaplarının ahşap dokusu
projelendirme sonrasında yer döşemesi
olarak çıkıyor karşımıza. Ada mutfaklı alan
yerine daha geniş hacimde hareket
kabiliyeti sağlayan yeni projede yalın ve
modern hatlar dikkat çekiyor. Yenilenme
öncesi ve sonrası görüntülerde, amaca
hizmet eden renk ve doku unsurlarının
farkında olacaksınız...
 Selma Altın
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İki erkek çocuklu dört kişilik Esin
Ailesi’nin bir kedisi ve bir köpeği
de bulunuyor. Dört katlı evin en alt
katında yer alan mutfak, aile
bireylerini yorduğu için farklı bir
alanda yeniden projelendirilmiş.
Yeni mutfak alanı salonun
bulunduğu üst katta
konumlandırılarak çift kademeli
olan evin üst bahçesi, mutfak ve
salon tarafında kullanılabilir olmuş.
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Yenilenme öncesi mutfaktaki ısıtma ve
soğutma cihazlarının konumlandırılması
hatalı bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Buzdolabı ve fırının eski mutfakta yan yana
kullanımı cihazların verimli
çalışmasını etkileyen
unsurlar olarak belirlenmiş
ve yeni projede bu
kurgunun revize edilmesine
neden olmuş.
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Ev sahipleri genel
yaşantılarında rengi
seven hareketli
insanlar. Mutfak gibi
mekanları tamamen
fonksiyon alanları gibi
düşünüp bu
mekanlardaki
çözümlerin yalın ve
net olmasını talep
etmişler. Evin diğer
yaşam alanlarında
zengin resim
koleksiyonlarını
sergiledikleri daha
sıcak mekanları tercih
ederken, mutfakta düz
ve modern hatlar
seçmekle birlikte
renklerin cesur
kullanımından
vazgeçmemişler.

Pozitif Mimarlık
ailesinin
yönlendirmesiyle
zeminde parke
kullanılması
konusunda fark
yaratılmış. Koyu
kırmızı rengin
beyazla
kombinlenerek
kullanımı aydınlık
ortamın enerjisinin
artmasını sağlamış.

Sade ve yalın hatlı yeni mu
tfakta Lineadecor’un Luce
modeli kullanılmış. Tezgah
ta Silestone Yukon, eviyed
e
Franke Largo, ankastreler
ve buzdolabında ise Miele
markaları tercih edilmiş.
Mikrodalga ve ankastre
fırınlar maksimum fonksi
yonellikte konumlandırılm
ış.
İç Mimar: Y. Mim.
Banu Hatipoğlu.
Projeyi Yürütücüsü:
Pozitif Mimarlık.
Siz de mutfak ya da banyo projenizle
bu sayfalarda yer alabilirsiniz.
Bunun için banyomutfak@boyut.com.tr
adresine bize yazmanız yeterli...
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