интериор

DUPISSIMA –
СТУДИО ЗА КРАСИВИ ДУПЕТА
но не само

зареждащо.“ – споделя собственичката,
говорейки за периода на обмисляне на новите
пространства. Самата тя е в основата на
новия интериор и като цялостна концепция,
и като избор на детайли.
Избира нетрадиционното, но печелившо
според нея цветово съчетание – оранжево
и циклама. „Знам, че за много хора това
е абсурдно, но мисля, че се получи много
свежо. „Най-ярките цветове се нанасят
при рецепцията и чакалнята, за да не са
прекалено натрапчиви в кабинетите за
процедури.
Просторният вестибюл е решен в
съчетание от зелено, розово и бяло. То
създава усещане за много лекота и въздух.
Зеленото балансира розовото и предпазва
от прекалена сладникавост.
Най-голямото предизвикателство се
оказват прозорците. Изборът щори, винил,
пердета... се оказва един от най-трудните.
Залагат отново на нестандартно решение.
Пердетата са единственият обединяващ
елемент в кабинетите. Но в същото време
те са и най-екстравагантното и смело
дизайнерско решение в целия интериор.
„Искахме да запазим типичната за нас
веселост и детско излъчване. Желанието
ни е при нас клиентите да се чувстват
комфортно и спокойно. Да могат да си
починат и да избягат от ежедневието,
в което дори грижата за външния вид и
суетата са задължение.“
Адрес: София, ул. Твърдишки проход 18, ет. 5
www.dupissima.com

снимки: Иво Пресолски
Студио Дуписисма започва дейността
си преди няколко години, като предлага
процедури специално за зоната на дупето.
„От там идва и името му - комбинация от
белисима и дупе = Дуписима, студиото за
красиви дупета“ – разказва собственичката
Тяна Пресолска. С годините салонът
разширява козметичното си меню като
предлага разнообразни процедури, както
за тяло, така и за лице. В него вече има
и фризьорство и предстои включването
на процедури в сферата на естетичната
дерматология. От скоро салонът е изцяло
променен и с напълно нова интериорна
визия. „Асоциацията ми с медико-естетичен
център е белия цвят - символ на чистота
и стерилност. За съжаление, напомня и
на болница, а това е последното, с което
искам да се свързва студио „Дуписима“.
През годините винаги сме залагали на
розовото, но сега исках да е нещо повече
от розово, исках да е много цветно и
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