•more konut proje

Geniş salonda manzara, keyif ve şıklık bir
arada...
Geniş bir salona sahip olan evde daha ferah bir ortam
yaratmak için mutfak ve salon arasındaki kapısını iptal
edilmiş. Salona girdiğiniz zaman, sizi muhteşem bir
manzara karşılıyor.

PROJE KÜNYESİ
Mobilya: Özel İmalat Mobilya Ve Zebrano
Perde, Duvar Kağıdı Ve Döşeme: Tenda Exclusive
Aydınlatma: Nur Elektrik
Halı: Çam Halı

Salon mobilyalarında beyaz lake, döşemelerde ise lacivertmor rengi tercih edilmiş. Salon oturma bölümünde iki
adet chester koltuk ve bir adet berjer düşünülmüş ve
ortadaki sacdan yapılmış CNC klasik desenli bir sehpa ile
bir bütünlük oluşturulmuş.
TV ünitesi, üç boyutlu piramit lake ile gümüş varak

ÇAĞLA & TEVFİK BAŞARAN EVİ
Beyazın zarifliği ve aydınlığı ile harmanlanmış şık bir ev...
Çağla ve Tevfik Başaran çiftinin büyüleyici Akdeniz
manzarası ile denize nazır evleri, Mimoza Mimarlık
ekibi tarafından özel olarak tasarlanmış. Beyazın zarifliği
ve aydınlığının klasik tarzla harmanlanmış şık bir ev
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Bu ay “Konut Proje” bölümümüzün konuğu
olan Başaran çiftine ait ev, Mimoza Mimarlık
tarafından tasarlanıp uygulanmış. Beyazın
hakim olduğu evde klasikle modernin
mükemmel uyumunu görüyoruz...

projesi olan evde, Mimoza Mimarlık ilk olarak evin sahip
olduğu aydınlık ve ferah atmosferi kaybetmeden yaratıcı,
fonksiyonel ve mevcut manzarayla bütünlük sağlayan bir
yaşam alanı oluşturmak istemiş...

Manzaraya karşı
yemek keyfi...
Yemek bölümü tam
manzaraya odaklı
konumlandırılmış. Yemek
masası ve sandalyeleri
salonda kullanılan chester
koltuklarla uyumlu
düşünülmüş. Ayrıca
sandalyelerin rahatlığı
dışında, üzerlerindeki
zincirler ve kaplanlı
aksesuarlar da ayrı
bir detay olarak göze
çarpıyor.

desenli modüler mobilyadan oluşturulmuş ve eskitme
duvar kağıdı ile ön plana çıkarılmış. Salonun manzaraya
hakim olan kısmında ise Tenda Exclusive’den alınan
siyah beyaz kadın figür baskılı kumaş, klasik tarzda iki
berjerin sırt bölgesinde kullanılmış. Arka fonda da yandan
toplanan perdeyle bir bütün oluşmuştur.
Salonun bir diğer dikkat çekici tasarımı ise; chester
koltukları ön plana çıkaran, salona farklı bir atmosfer
katan, baklava dilimli aynalı duvar panosu... Bu ayna
salonu daha geniş gösterdiği gibi, manzaranın yaptığı
yansıma ile de tablo özelliği taşıyor. Özel olarak seçilen
aydınlatma elemanları da mekana ayrı bir şıklık katmış.
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Sade ve fonksiyonel
bir mutfak...
Yaşam alanında önemli
bir yere sahip olan mutfak
sade ve fonksiyonel olacak
şekilde tasarlanmış. Beyaz
bir mutfak düşünülmüş
ve seçilen mavi döşemeli
rattan oturma grubuyla
manzaraya karşı kahve
köşesi oluşturulmuş.
Mutfak geniş bir m2
alana sahip olduğu için
merkezde kullanılan ada
hem tezgah, hem de bar
ortamında yemek yeme
keyfi yaratmış.

Hareketli ve keyifli bir oda...
Erkek çocuk odasında hazır mobilyalar tercih edilmiş. Duvarda
kullanılan kağıt ve özel tasarım perde kenarlarındaki kırmızı fitil ile
odaya hareket kazandırılmış.

Cıvıl cıvıl renkler...
Evin en küçük üyesi için pembe ve beyazın hakim olduğu, perdesinde
renkli el izleri kullanılan sıcak ve sevimli bir oda tasarlanmış.
Dolap kapak kulpları da küçük prensesin isminin baş harflerinden
oluşturulmuş.

Genel WC'de siyah ve beyaz renkleri
hakimdir. Modern, sade ve şık aksesuarlar
tercih edilmiştir.

Sakinlik veren yatak odası...
Ebeveyn yatak odasında da açık renkler tercih edilmiş. Yatak arkasında kullanılan ahşap pano, gizli ışık ile hareketlendirilmiş. Makyaj masası
ve TV ünitesi bir bütün şekilde tasarlanmış ve ayrıca makyaj masası aynalarında kullanılan gizli ışıklı füme aynalarla farklı bir etki yaratılmış.
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İç Mimar Buket
Şanlılar Özcan ve
Mimar Cüneyt Özcan

İlle de “rahatlık” diyen oturma odası...
Evin oturma odasında ise rahatlık ön planda tutularak L koltuklu bir oturma
düzeni planlanmış ve gri, kırmızı, siyahın uyumundan yararlanılmış. TV arkası
duvar, taş kaplayarak odaya sıcaklık kazandırılmış.

Tenda Exclusive
Yeliz Dinçakar

MİMOZA MİRALIK HAKKINDA:
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.

