
МАГАЗИН МОННИ МИА АРХИТЕКТИ

204 AMC ALMANAC 2021

СЛОЖНА ЕКЛЕКТИКА 
ОТ СТИЛОВЕ И МАТЕРИАЛИ
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ОБЕКТ: 
МАГАЗИН НА МАРКАТА МОННИ
ИНТЕРИОР: 
„МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: 
АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА

МАГАЗИНЪТ Е ПОДЧИНЕН НА ЦЯЛОСТНА СТИЛИСТИКА, ДИЗАЙН, ДЕТАЙЛИ И МАТЕРИ-
АЛИ В ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ, РАЗРАБОТЕН ЗА ДРУГО ПОМЕЩЕНИЕ НА СЪЩАТА МАРКА 
ОТ ИЗВЕСТНИЯ ИТАЛИАНСКИ АРХИТЕКТ КЛАУДИО ПИРОНИ. НАШАТА ЗАДАЧА БЕШЕ ДА 
АДАПТИРАМЕ ДИЗАЙНА НА ИТАЛИАНСКИЯ АРХИТЕКТ КЪМ КОНКРЕТНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, 
ЗАПАЗВАЙКИ КОНЦЕПЦИЯТА, РАЗРАБОТЕНА ОТ НЕГО.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА

www.prisma.bg

www.buldecor.com
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Най-новият магазин на марката 
МОННИ, разположен в голям сто-

личен мол,  овладява сложна еклекти-
ка от стилове и материали, в резул-
тат на което се получава  стилно, 
светло и функционално търговско 
пространство.

Цялостното впечатление за мага-
зина е за бяло пространство, бо-
гато осветено, допълнено с малки 
златни акценти, които създават 
усещане за лукс и приветливост. 
Домашният уют е постигнат с мал-

>>
ки детайли като килими, текстилни 
и кожени елементи. 

Камъните, използвани в интериора, 
бял и черен мрамор създават впе-
чатлението за студен и респекти-
ращ интериор. Този ефект е търсен 
и е противопоставен на ефекта 
от дървените и текстилни елемен-
ти, които го омекотяват.

Металните щендери създават ри-
тъм по стените с редуване на ви-
соки и ниски компоненти, равномер-
но прекъснати от огледални колони.
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Окаченият таван с ламели има 
две функции. Първата и основна 

функция е да предостави изобилна 
бяла светлина, необходима за тър-
говските цели на помещението. 
Вторична функция на тавана е да се 
засили усещането за перспектива 
в дълбочина, да покани посетители-
те гостоприемно в магазина, като 
подчертава основната ходова ли-
ния. Перспективата на простран-
ството е допълнително  засилена 
от огледалата, разположени в дъ-
ното на помещението, създавайки 
илюзията за двойно по-голям магазин.

Доминиращият дизайн и силно тър-
говско излъчване е търсеният и 
постигнат резултат в проекта. 
Магазинът на марката МОННИ съ-
четава усещането за уникалност, 
естетика и лукс.
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PROJECT:
MONNI BRAND STORE
INTERIOR: „MIA ARCHITECTS“ LTD
ARCH. GILYANA KOMITOVA

The store is subject to the overall style, 
design, details and materials in an 

interior design developed for another 
room of the same brand by the famous 
Italian architect Claudio Pironi. Our task 
was to adapt the design of the Italian ar-
chitect to the specific room, preserving 
the concept developed by him.

The newest store of the MONNI brand, 
located in a large metropolitan mall, 
masters a complex eclecticism of styles 
and materials, resulting in a stylish, bright 
and functional retail space.

>>

INTRICATE BLEND OF
STYLES AND MATERIALS


