
         

Поглед към дневната. оригиналният сводест таван е една от 
отличителните характеристики на интериора – ПреПратка към 
неокласическата архитектура на сградата. диван на B&B ItalIa

Старо пощенско депо на American Express в 
Трайбека се е превърнало в модерен дом на семейство 
нюйоркчани. Интериорът носи едновременно духа на 
миналото и функционалността на настоящето.

азхождайки се по улиците на 
Трайбека, човек сякаш попада 
в Ню Йорк от края на XIX 
век: чугунените фасади на 
стари промишлени сгради се 
редуват с тухлени складове. 

Те напомнят за индустриалното 
минало на този район, когато тук са се 
помещавали текстилни производители и 
търговци на едро.
Сега тук се намират едни от най-
скъпите имоти в Ню Йорк. През 
последните няколко десетилетия 
бившите фабрики и складове са оголени, 
ремонтирани и населени със съвременно 
изкуство и дизайн. Тези промишлено-
шикозни интериори са станали 
емблематични за луксозния днес квартал.
„Има нещо романтично в това да се 
придържаш към миналото на дадена 
сграда”, споделя Риа Уайт, която заедно 
с партньора си Стив Шапачър oглавява 

архитектурното студио, заело се с 
реконструкцията на апартамента в 
старото пощенско депо на American 
Express. Концепцията за интериорния 
дизайн те развиват, ръководейки се от 
оригиналните индустриални елементи 
на сградата. Сводестите тавани, 
тухлените стени и металните колони са 
грижливо реставрирани и умело вписани 
в модерния интериор. Индустриалният 
ефект е допълнително подсилен от 
селекцията на материали – състарен 
метал, камък, поцинкована стомана, 
и е в рязък контраст с дъбовата 
подова настилка, която придава уют 
и топлина. Осветителните тела 
са в тон с общия промишлен облик 
на помещението, а малките детайли 
като откритите винтидж панти на 
шкафовете придават завършеност и 
цялост на дома.
www.schappacherwhite.com
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Поглед от кухнята 
към зоната 
за хранене 
и дневната. 
дъбовата Подова 
настилка внася 
тоПлина в 
индустриалния 
интериор. 
Oсветителните 
тела са 
изработени от 
O’lampIa По Проект 
на архитектурното 
студио

кухнята е По дизайн на SchappacherWhIte. 
лакираните в бяло дъбови вратички 

на шкафовете балансират студеното 
индустриално излъчване на тъмния 

каменен Плот и уредите от неръждаема 
стомана. отворите, в задната стена, 

гледат към килера и имат двойна функция 
– внасят естествена светлина в задното 

Помещение, като същевременно са 
голямо улеснение за домакинята
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акцентната стена в антрето е облеПена с ярки таПети с восъчно 
Покритие, изработени По Поръчка от evergreene StudIOS. 
осветителни тела с индустриално излъчване на O’lampIa
Вдясно: килерът дели една стена с кухнята и има директен достъП 
към нея Посредством редица от малки Прозорчета

Поглед към траПезарията. 
фронталната стена 

е боядисана в 
тъмносиво и така 

Придава дълбочина на 
Помещението. ръчно 

изработен бюфет с 
дизайн, вдъхновен от 

50-те, на BBdW. над него – 
внушителен с размерите 
си Портрет на дъщерята 
и нейното куче от  бил 

съливан (BIll SullIvan)
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барът в зоната за релакс. 
както и в кухнята, така и 
тук шкафовете са в бяло, с 
каменен Плот. отличават 
се Пантите на вратичките, 
които са винтидж и идват 
от стари хладилни чанти

един от най-заПомнящите се елементи 
в интериора е стената с Покритие от 

състарен метал в зоната за релакс. „ефектът 
й е като на гъста тъмна течност, която 

мени цвета си в зависимост от Промяната 
на естествената светлина, идваща от 

Прозорците”, сПоделят архитектите
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комПактният работен кът е в тон с индустриалното излъчване на лофта. 
лавиците и работната маса са наПравени По Проект на архитектурното студио от 

Поцинкована стомана с окачване от стоманени елементи
Архитекти Стив Шапачър/Steve Shappacher,  
Реа Уайт/Rhea White, www.schappacherwhite.com
Дизайн мениджър Хедър Мангрум/Heather Mangrum
Строител ZT Maximum Construction, +19174078547
Конструкции RHL Engineering, +13473858932
Метални елементи Gunnar Design, +14106691669


