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DEKO HOME

FLORİDA’DAN SICACIK RENKLER

VERO BEACH HOUSE
Florida Vero Beach’in canlı havasını taşıyan renkleriyle ve
detaylarıyla öne çıkan bu yazlık konuk evi, misafirperverliği
yansıtan, konforlu bir tasarım anlayışıyla dekore edilmiş.
New York’lu tasarımcı Dorothee Junkin’in sakin ve kendinden
emin tarzını yansıtan ev, renkleriyle olduğu kadar eğlenceli ve
hareketli detaylarıyla da dikkat çekiyor.
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eçtiğimiz yaz tamamlanan
ve Dorothee Junkin imzasını taşıyan Florida’daki
bu yazlık ev, konuklar için
özel olarak tasarlanmış. Bu
proje, 20.000 m 2’lik ana
evin tasarımıyla eşzamanlı
olarak gerçekleştirilmiş. Ana binanın hemen
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arkasına inşa edilen iki katlı bu yeni yapı açık
plan mutfağa sahip. Zemin katta konuklar için
bir vestiyer bölümü, ana yatak odası ve banyosu bulunuyor. Üst katta ise özellikle kalabalık
çocuklu aileler için düşünülmüş, ‘yurt tipi’
ferah iki yatak odası yer alıyor.
Konuk evi olarak tasarlanan bu yapının özellikle zemin katı, ev sahibesinin annesi için düDEKORASYON & LIVING 2015
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Açık plan mutfak ve yemek alanında açık beyaz tonlar neşeli sarılar ile cesurca tamamlanmış.
İtalyan beyaz lake mutfak göz alıcı bir detay oluştururken merkezdeki siyah damarlı mutfak
tezgahı bu bölümün en göz alıcı detaylarından biri. Buraya özel olarak yaptırılan duvardaki
sanat çalışması, tezgahtaki damarlarla iletişim kurarken mekana da sıra dışı bir derinlik
kazandırdığı gibi ortamının statikliğini bozarak daha eğlenceli ve hareketli bir hava yaratmış.

Genel olarak mekanlar, Florida Vero Beach’in
canlı havasını taşıyan renk ve detaylarıyla
öne çıkıyor. Bir yazlık konuk evi olarak,
misafirperverliği yansıtan, konforlu bir
tasarım anlayışıyla dekore edilmiş. New
York’lu tasarımcı Dorothee Junkin’in sakin
ve kendinden emin tarzını burada görmek
mümkün.
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Ana yatak odasındaki renk ve tonların seçimi,
ev sahibesinin annesinin isteği üzerine beyaz
ve Navy mavileri ile biraz da ‘Kelly’ yeşiliyle
tamamlanmış. Tüm kaplamalar, kumaşlar
özel olarak yapılmış. Yatak odası palmiye
ağaçlarıyla çevrelenmiş iç avluya bakıyor.
Bu avlu, Florida’nın karakteristik
özelliklerinden ilham alınarak oluşturulmuş.

şünülerek tasarlanmış. Buraya yapacağı üzerine beyaz ve Navy mavileri ile biraz
da ‘Kelly’ yeşiliyle tamamlanmış. Tüm
ziyaretlerde tüm ihtiyaçlarını karşılakaplamalar, kumaşlar özel olarak yayabilecek, konforlu bir mekan olarak
pılmış. Yatak odası palmiye ağaçlarıyla
düşünülerek oluşturulan bu bölüm için
çevrelenmiş iç avluya bakıyor. Bu avlu,
yapılabilecek tarif; cömert bir ‘pied-aFlorida’nın karakteristik özelliklerinden
terre’ olduğu. Tasarımcı özellikle evin
sahibesi ve burada yaşayacak olan anne- ilham alınarak oluşturulmuş. King size
yatak, yazı masası, bir çift koltuk bulusi ile birebir iletişim içinde olarak ortak
bir paydada seçimlerini gerçekleştirmiş. nan oda rahatlamak ve dinlenmek için
ideal bir mekan haline getirilmiş.
Mekanların genelinde canlı renklerin
hakim olduğu görülüyor. Açık plan mut- Üst kat iki adet ‘yurt tipi’ yatak odası ile
fak ve yemek alanında açık beyaz tonlar konukların konfor içinde konaklamasına
imkan yaratılmış. Siyah ve sarı renkneşeli sarılar ile cesurca tamamlanmış.
leriyle dengeli bir kontrast yaratılmış
Bu bölüm dışarıdan görülemeyen izole
olan bu iki yatak odası, duş ve banyo
bir bahçe ve havuz alanına bakıyor.
bölümleriyle tamamlanmış. Bu bölüm,
İtalyan beyaz lake mutfak göz alıcı bir
ev sahibesinin yeğenleri için düşünüledetay oluştururken merkezdeki siyah
rek tasarlanmış.
damarlı mutfak tezgahı bu bölümün en
Genel olarak mekanlar, Florida Vero
göz alıcı detaylarından biri. Buraya
Beach’in canlı havasını taşıyan renközel olarak yaptırılan duvardaki sanat
çalışması, tezgahtaki damarlarla iletişim leriyle ve detaylarıyla öne çıkıyor. Bir
yazlık konuk evi olarak, misafirperkurarken mekana da sıra dışı bir derinlik kazandırdığı gibi ortamının statikliverliği yansıtan, konforlu bir tasarım
ğini bozarak daha eğlenceli ve hareketli anlayışıyla dekore edilmiş. New York’lu
bir hava yaratmış.
tasarımcı Dorothee Junkin’in sakin ve
Ana yatak odasındaki renk ve tonların
kendinden emin tarzını burada görmek
seçimi, ev sahibesinin annesinin isteği
mümkün.
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