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НОВИЯТ КРАЙМОРСКИ РЕСТОРАНТ НА ВЕРИГАТА BURATA ITALIANA, РАЗПОЛОЖЕН В НОВООБОСОБЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ЗОНА НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, СЯКАШ ИЗНИКНАЛ ОТ
МОРСКИТЕ ВЪЛНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД МОРСКИЯ БРЯГ, Е РЕАЛИЗИРАН В НАЧАЛОТО
НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН ТАЗИ ГОДИНА. ЗА ЦЕЛТА Е ИЗГРАДЕНА ИЗЦЯЛО НОВА САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, КАТО ИНТЕРИОРНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЗАЛОЖЕНИ КАКТО В АРХИТЕКТУРНИЯ, ТАКА И В КОНСТРУКТИВНИЯ ПРОЕКТ.
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>>
Н

ова та сг рада на морския
бряг е със стоманена рамкова конструкция, с минимален брой
вътрешни колони и оптимални
подпорни разстояния. Тя носи отваряемите покривни тенти и покривното остъкляване тип “скайлайт”.
Основно преимущество на ресторанта е панорамната гледка към
морето, очертана чрез ограждащата конструкция, която е изцяло
остъклена по три от фасадите
чрез иновативни, плъзгащи се по
вертикална ос витрини, събиращи
се до 85 см от пода. Интериорът
е изцяло ориентиран с гледка към
морето, чрез амфитеатрално разположение на обзавеждането на
различни подиумни нива.
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>>
А

рхитектурните решения позволяват пълно отваряне на ресторанта към околното обществено пространство и обкръжаваща
го среда. В интериора са търсени
простор, лекота и тектонична
обвързаност с конструкцията. Цялостната визия е с подчертано
морски привкус.
При плановото разположение на мебелите в залата е постигната максимална функционалност, като са
образувани разнообразни групи за
сядане. Полукръгли сепарета, разположени на подиум по периферията, осигуряват комфорт и гледка
към морето за възможно най-много
хора. Свободно стоящи маси са
положени в по-ниската част, в непосредствена близост до морето.
В дъното на ресторанта се намират обслужващите помещения, кухнята и откритата шоу кухня, като
по този начи се създава тематичен
фон на търговската зала.
Централно място в композицията
заема барът, подчертан чрез специално изработения по поръчка
голям полилей от метал и дървени
ламели. Окачен към стоманена носеща конструкция с корабни въжета,
полилеят елегантно следва контура на бара, интегрирайки в себе си
меки, вълнообразни форми. За изработката му са използвани съвременните технологии за дигитално
прототипиране и параметричен
дизайн без да се бяга от общото
усещане за изтънчен уют, постигнато чрез естетвения материал и
прецизните детайли.
Централните носещи сдвоени колони са предвидени още в конструктивното решение и са облечени с
огънати MDF плоскости с естествен фурнир и преплетени корабни
въжета. Тектониката на носещата
метална конструкция е подчертана в интериора чрез обличането
на гредите, като за постигане на
по-добра пропорция и елегантност,
визуално са разделени чрез месингови лайсни. Основните носещи
рамки на конструкцията са оставени видими и боядисани в черно, в
контраст с олекотените и светли
облицовки по таваните и стените.
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>>
З

аложено е на топло, точково
осветление посредством елегантни опънати токови шини и
скрито LED осветление, което да
предоставя дискретна функционална светлина за всяка отделна
зона и същевременно да подчертава стилните детайли в интериора. Предвидена е интелигента дигитална система за управление и
димиране на осветлението по зони.
За оптималното разположение на
озвучаването е използвана дигитална симулация за разпространение на звука и са избрани ефектни,
висящи озвучителни тела, в синхрон
с цялостната концепция на интериора.
Търговската зала на ресторанта
е обилно озеленена с множество
кашпи, озеленени стени и дървета,
който създават приветлива среда
и усещане за покрита градина.
Цялостната мебелна дейност и
всички индивидуални решения са
произведени по проект на „Студио
Бреп“ от фирма „Булдекор“.
За реализацията на проекта е заложено на прецизното проектиране
на всеки един аспект от интериорния дизайн, резултат от богат предишен опит и творческа страст.
Художествените решения са плод
на хармоничното взаимодействие
между инвеститор и проектант,
а техническото изпълнение - на високата прецизност при взимането
на решения.
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PROJECT: BURATA ITALIANA RESTAURANT, VARNA
INTERIOR: STUDIO BREP LTD
INTERIOR DESIGNER:
ARH. RADUL SHISHKOV
PHOTOS: VIKTOR TZEROVSKI

HOSPITABLE
RESTAURANT
WITH A BREATH OF SEA

>>
T

he new seaside restaurant of the “Burata Italiana” chain, located in the
newly separated public area of the
 Port
of Varna, as if emerged from the sea
waves just in front of the beach, was realized at the beginning of the summer
season this year. For this purpose, an entirely new separate building was built,
and the interior solutions are embedded
in both the architectural and structural
design.
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