•more konut proje

Yaratıcı tasarımlarla
şekillenen salon...
Mimoza Mimarlık tasarım
ekibi, salon kullanımını
kapısız olarak tasarlamış
ve daha ferah bir giriş
elde etmek istemiş. Kapısı
olmayan salon girişinde
sağlı sollu dekoratif
gözüken dolaplar
kullanmış. Salondan
bakıldığında koridorda
gözüken portmantoyu
da dolap görünümünden
kurtarıp özel tasarım bir
tablo olarak sergilemişler.

Girişte yerde İstanbul
karo kullanılmış ve
mutfak alanında da aynı
bütünlük sağlanmış.
Salondan bakıldığında
koridorda görünen
portmantoyuda dolap
görünümünden
kurtarıp özel tasarım
bir popart tablo olarak
sergilemişler.
Oturma ve yemek
bölümünü birbirinden
ayıran özel imalat ayağı
zigzag coryen bir bar
tezgahı tasarlanmış
ve salonun en çarpıcı
köşesi haline getirilmiş.
Salon duvarında
ünlü bir markanın
mantar formunda
aydınlatmasıyla duvara
hareket kazandırılmış...

GÜLDEN - GÖKHAN RAKALAR EVİ
Bu ay Mimoza mimarlık tarafından tasarlanan Gülden - Gökhan Rakalar evine konuk
oluyoruz... Proje uygulaması sonrası ev, bir çok sürprizle dolu kendine özgü mimari tasarımı
ve farklı malzemelerin kullanımıyla estetik ve çarpıcı bir yaşam alanı haline gelmiş...

• 154

•more konut proje

Ve çok özel yatak odası...
Yatak odasında yuvarlak yatak
köşede kullanılıp ferah bir geçiş olanı
yaratılmış. Yatak arkasında CNC
kesim bir çiçek ile duvar ve tavanda
bütünlük oluşturulmuş. Tavandaki
aydınlatma ise çiçeğin tomurcukları
esas alınarak özel olarak seçilmiş.
Tenda Exclusive’den alınan kumaş ve
perdelerde de siyah ve vizonun uyumu
sağlanmış.
Yatak başı komodini cam olarak imal
edilmiş ve mobilyadan kopartılan
komodin dizaynı yatak kenarına ayrı
bir hava katmış.
Yatak odası banyosunda çift kişilik
lavabo tasarlanmış ve siyah, beyaz,
kırmızı renkler tercih edilmiş.

Sürpriz mutfak kapısı...
Evdeki bir diğer dikkat çeken ve ev sahiplerine sürpriz olarak tasarlanan
öğe ise; mutfak kapısında kullanılan bakır cam üzeri krom kulplar...
Kapandığında birkaç ünlü markanın logosunu andırırken asıl amaç
Gülden ve Gökhan’ın tersten baş harflerini oluşturması düşünülmüş ve
dikkat çeken bir kapı haline getirilmiş... Mutfakta da tezgahıyla, mutfak
alnıyla farklı bir tasarım yaratılmış ve neredeyse tüm alan coryen ile
kaplanmış. Tezgah alnında formu ortaya çıkarmak için gizli ışık led
kullanılmış.

İç Mimar Buket
Şanlılar Özcan ve
Mimar Cüneyt Özcan
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MİMOZA MİRALIK HAKKINDA:

Tenda Exclusive
Yeliz Dinçakar

Ferah ve uyumlu
çocuk odası...
Çocuk odasında ilk
dikkat çeken bölüm,
kızlarının baş harfini
oluşturan D harfinin
olduğu dolap kapağı
ve karşısındaki
cibinlikli yatak başı
olurken, bütününde
ferah ve uyumlu bir
oda tasarlanmış.

Cafe balkon...
Mimoza Mimarlık tarafından her alanı ayrı ayrı düşünülerek
tasarlanan 180 m2’lik bu evde son sürpriz; balkon... Akşamları iş
sonrası keyifli sohbetlerin yapıldığı 30 m2’lik balkon neredeyse cafe
haline getirilmiş. Balkona çıkıldığında tavanında tentesi, zemininde
çimi ile üzerindeki armut oturma grubuyla, keyifli bir aile ortamı
yaratılmış.

2006 yılında kurulan Mimoza Mimarlık, iç mimari, mobilya, proje ve
uygulama alanında hizmet veriyor. Firma sahipleri; İç Mimar Buket
Şanlılar Özcan ve Mimar Cüneyt Özcan, estetiği ve işlevselliği bir
bütün olarak algılayıp sürdürülebilir, yaşanır ve dinamik mekanlar
tasarlamayı ön planda tutuyor.
Sosyal etkileşim, keşfetme duygusu ve kullanışlılık, Mimoza
Mimarlık’ın etkileyici deneyimler sunan tasarım çalışmalarının
karakterini belirliyor.

