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Zarif bir lüks anlayışının 
hakim olduğu Londra’nın 
merkezindeki bu küçücük 

apartman dairesi, 
genç tasarımcı Mila 
Podiablonska’nın son 

projelerinden. Simetri ve 
dengenin hakim olduğu 

mekanlarda, natürel renk paleti 
ve dokular tercih edilmiş. 

Sakin havası seçkin detaylarla 
zenginleştirilen mekanlar, 

konforu olduğu kadar lüksü de 
içinde barındırıyor.

SEÇKIN DETAYLAR
GOSWELL ROAD’DA

L
ondra’nın merkezindeki bu küçücük 
apartman dairesi, genç tasarımcı Mila 
Podiablonska’nın son projelerinden. 
Mekanda yarattığı simetri ve denge-
nin yanı sıra tercih ettiği natürel renk 
paleti ve dokular Podiablonska’nın 
tarzının belirgin özelliklerinden. Kelly 

Hoppen’in öğrencisi olan Podiablonska, zarif ve za-
mandan bağımsız mekanlar tasarlamayı da Hoppen’ın 
öğretilerinden edinmiş olsa gerek. Podiablonska’ya göre 

bir iç mekan tasarlanırken en önemli konu müşterinin 
beklentilerinin karşılaması. Bu nedenle Podiablonska, 
müşterinin / ev sahiplerinin ihtiyaçları ve beklentileri 
doğrultusunda fonksiyonel ve konforlu bir ortam yaratma-
ya çalıştığını belirtiyor. İki yatak odalı 80 m2’lik bu ‘pied- 
à-terre’ daire, yüksek kalite mobilya ve aksesuarlarla 
donatılmış. Özel üretim halılar ve mobilyalarla donatılan 
bu lüks daire, yoğun iş seyahati programından arta kalan 
vakitlerde Londra’ya ‘uğrayan’ ev sahibine sakin ve 
dinlendirici bir mekan yaratmak amacıyla tasarlanmış. 

Eski bir endüstriyel binada yer alan daire deyim yerindey-
se tepeden tırnağa yenilenmiş. Zemin koyu renkli meşe 
ağacı ile kaplanarak açık tonların tercih edildiği duvarlar 
ile dengeli bir kontrast yaratılmış. Tüm pencereler ve per-
vazları yenilenirken balkona açılan bir Fransız penceresi 
de eklenmiş. Elbette evin tüm tesisatı da baştan aşağı ye-
nilenmiş. Art deco detayların görülebildiği mekanda, özel 
yapım ceviz mobilyalar, deri kaplamalar, halıların yanı 
sıra geri kalan tüm mobilyalar Ralph Lauren Home’dan 
seçilmiş. Mekandaki tüm nikel kaplama kapılar Samuel 

s

Fotoğraflar: www.roselindwilsondesign.com 
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Çikolata renginde kaşmir koltuk, halıdaki deri bordüre gönderme yapan süet yastıklarla 
kombin edilmiş. Cevizden kare kokteyl sehpası, deve derisinden son derece konforlu 

Grant koltuk ve açık kahve tonlarda süet ikili puf ile oturma grubu tamamlanmış.

Odadaki şömine rahat ve samimi 
atmosferi güçlendiren bir detay
oluşturmuş. Art deco detayların 
görülebildiği mekanda, özel yapım ceviz
mobilyalar, deri kaplamalar, halıların 
yanı sıra geri kalan tüm mobilyalar
Ralph Lauren Home’dan seçilmiş. 
Yerleştirilen cam objeler ise Lalique
imzasını taşıyor.
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İki yatak odalı 80 m2’lik bu ‘pied- à-terre’ 
daire, yüksek kalite mobilya ve aksesuarlarla 
donatılmış. Özel üretim halılar ve mobilyalarla 
donatılan bu lüks daire, yoğun iş seyahati 
programından arta kalan vakitlerde Londra’ya 
‘uğrayan’ ev sahibine sakin ve dinlendirici bir 
mekan yaratmak amacıyla tasarlanmış.

Ralph Lauren ‘Modern Hollywood’ yatağının tercih edildiği yatak odası, ceviz komodinler ve timsah derisinden lambalarla uyumlu bir lüks 
anlayışını yansıtıyor. Tüm evde renk ve dokularla yaratılan armoni simetriyle dengelenmiş. Zarif bir lüks anlayışının hakim olduğu mekanın 

sakin havası seçkin detaylarla zenginleştirilmiş.
Heath imzalı. Oturma odasında 
orijinal Eames lobi sandalyesi, 
cilalı nikel lamba, cam ve deri 
aksesuarlarla donatılmış yazı 
masası, mekandaki hoş detay-
lardan. Oturma odasındaki deri 
bordürlü krem yün halı burası 
için özel olarak üretilmiş ve me-
kanda harika bir denge oluştur-
muş. Çikolata renginde kaşmir 
koltuk, halıdaki deri bordüre 
gönderme yapan süet yastıklarla 
kombin edilmiş. Cevizden kare 
kokteyl sehpası, deve derisin-
den son derece konforlu Grant 
koltuk ve açık kahve tonlarda 
süet ikili puf ile oturma grubu 
tamamlanmış. Kaşmir koltuğun 
yanındaki sehpanın üzerinde 
kristal Ralph Lauren lamba ve 
Lalique dekoratif figürle son 
dokunuşlar gerçekleştirilmiş. 
Odadaki şömine rahat ve sami-
mi atmosferi güçlendiren bir 
detay oluşturmuş. Çerçevesinde 
timsah derisinden detaylar taşı-
yan ayna ile yaratılan simetri art 
deco apliklerle tamamlanmış. 
Ralph Lauren ‘Modern Holl-
ywood’ yatağının tercih edildiği 
yatak odası, ceviz komodinler 
ve timsah derisinden lambalar-
la uyumlu bir lüks anlayışını 
yansıtıyor. Tüm evde renk ve 
dokularla yaratılan armoni si-
metriyle dengelenmiş. Zarif bir 
lüks anlayışının hakim olduğu 
mekanın sakin havası seçkin 
detaylarla zenginleştirilmiş.


