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Замисляли	ли	сте	се	каква	ще	
е	 къщата	 на	 бъдещето.	 Умна?	 От-
говаряща	 на	 гласови	 команди?	
Къща	 с	 компютърно	 регулиране	
на	 всички	 функции	 -	 осветление,	
отопление,	 вентилация?	 А	 може	
би	 трансформираща	 се?	 Дали	
това	бъдеще	е	далеко?

Ние	 от	 „Арт	 ню	 вижън”	 реши-
хме	 да	 проучим	 всички	 полезни	
приложения	 и	 да	 разработим	
къщи	 с	 възможност	 за	 трансфор-
мация	 и	 оптимизация	 на	 про-
странствата.

пАсивнА? А зАщо не АктивнА?

Стандартната	 къща	 съдържа	
в	 себе	 си	 излишни	 помещения	 и	
обеми,	които	се	използват	рядко.	
Това	са	спални	за	гости,	излишни	
коридори,	необходимост	от	голе-
ми	дневни	при	партита,	височина	
през	два	етажа	при	дневна	и	тра-
пезария	 -	 това	 	 налага	 излишно	
увеличаване	 на	 квадратурата	 от	
50	до100	кв.	м.

Всяка	 къща	 отоплява	 или	 ох-
лажда	 тези	 помещения	 и	 обеми,	
което	е	голям	преразход	на	енер-
гия.

Проектанти на къщата са арх. Габриела Джамбазова, арх. Павел Иванов и арх. Добромир 
Станков - архитекти от проектантска фирма „Арт Ню Вижън”. Компанията е с богат 
опит и има голям брой реализации в ски курортите Банско и Пампорово, по Южното 
Черноморие на България, в столицата и в много други градове на страната. „Арт Ню 
Вижън” предлагат комплексно проектиране по всички части (архитектура, конструкции, 
отопление и вентилация, електро, ВиК, ПБЗ, геодезическо заснемане и проект за вертикална 
планировка, проект паркоустройство и озеленяване) и се грижат за добрата реализация 
на всеки свой обект. Енергичност, компетентност, професионализъм и не на последно 
място натрупан опит помагат на специалистите от “Арт Ню Вижън” да задоволяват 
изискванията на клиентите, както и да осигуряват качествен и адекватен продукт.

Проект: проектантска фирма “Арт Ню Вижън” 
арх. Габриела Джамбазова, GSM:  0888 235 264
арх. Павел Иванов, GSM: 0887 562 634
www.artnewvision.com
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Всяка	 къща	 пасивно	 използва	
слънчевата	енергия,	като	не	пра-
ви	 нищо	 за	 нейното	 максимално	
усвояване.	Необходимо	е	слънце-
то	да	застане	в	позиция	изток,	юг	
или	запад,	за	да	ослънчи	помеще-
нията	с	различни	изложения.	

При	 трансформиращите	 се	
къщи	 тези	 проблеми	 се	 решават,	
като	те	активно	се	адаптират	към	
променящите	 се	 условия.	 Това	
става	 чрез	 движение	 на	 обеми	
от	 фасадата,	 чрез	 движение	 на	
вътрешните	 преградни	 стени	 и	
чрез	 движение	 на	 елементи	 от	
покрива.

Като	 резултат	 къщите	 полу-
чават	 интересна	 визия,	 която	 се	
променя	 при	 всяка	 трансформа-
ция.

При	положение	1	-	През	горе-
щите	месеци	подвижният	покрив	
е	изнесен	напред,	 за	да	отразява	
слънчевата	светлина,	а	стъклените	
обеми	са	прибрани	и	по	този	на-

чин	намаляват	излишната	квадра-
тура.	Къщата	преминава	в	режим	
на	охлаждане,	като	вкарва	студен	
въздух	от	северната	фасада.

При	 положение	 2	 -	 През	 сту-
дените	месеци	стъклените	обеми	

от	фасадата	са	изнесени	навън,	а	
подвижният	покрив	се	е	прибрал,	
като	така	къщата	минава	в	режим	
на	максимално	ослънчаване.

При	 положение	 3	 -	 Подвиж-
ният	 покрив	 е	 изнесен	 напред,	

стъклените	обеми	от	фасадата	са	
изнесени	 навън,	 а	 в	 разпределе-
нието	 се	 образува	 повече	 място,	
което	 се	 използва	 при	 партита	
или	се	трансформира	в	спални	за	
гости.



	 	 Архитектура
	 проект

	50	 05-2011

Архитектура
проект

05-2011 51

В	 представената	 разработка	
на	 първо	 ниво	 има	 дневна,	 кух-
ня	 и	 трапезария,	 две	 спални,	 две	
бани,	фоайе,		коридор	и	стълба	за	
второ	ниво.	Квадратурата	на	това	
ниво	е	120	кв.	м.	След	трансфор-
мация	 и	 изнасяне	 на	 обемите	 се	
освобождава	 място	 за	 още	 две	
спални	 за	 гости.	 На	 второ	 ниво	
се	 намира	 кабинет	 с	 две	 тераси,	
от	 които	 голямата	 тераса	 е	 под-
вижна.	 Има	 емпоре	 -	 въздух	 над	
дневната	през	две	нива,	като	през	
лятото	горещият	въздух	отива	на-
горе	и	се	отвежда	навън	през	от-
вор	в	покрива,	а	през	зимата	това	
емпоре	се	затваря	чрез	подвижни	
ламели.	 По	 този	 начин	 топлият	
въздух	се	задържа	в	дневната.	


