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Досьє | Let’s design студія дизайну інтер’єру & архітектури

Студія Let’s design створена у 2013р. Співзасновники
– дизайнери-архітектори Юлія Подолець та Віталій
Литвин. Професійний стаж роботи – 10 років.
Напрямки роботи: громадський дизайн, житловий
дизайн, архітектурне проєктування.
Студія Let’s design – команда дизайнерів та
справжніх поціновувачів свого ремесла, які
пристрасно вірять, що всі повинні мати продумане
середовище, яке живить і підтримує їхнє життя.
Для нас робота над проєктом – це унікальний
динамічний процес, під час якого дизайнер
допомагає Клієнту використовувати свої ресурси
та влаштувати інтер’єр свого житла чи офісу в
позитивному напрямі й актуалізувати потенціал
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свого простору. Завдяки творчим ідеям та
спеціально організованому процесу ми досягаємо
поставлених завдань.
До кожного проєкту ми підходимо індивідуально,
ставлячи за мету віднайти, поєднати та реалізувати
автентичність особистого простору в інтер’єрі.
У спілкуванні з Клієнтом для нас головне – довіра,
що дозволяє застосувати 360-градусний підхід до
роботи. Опираючись на свій професіоналізм, ми
гарантуємо якість кінцевого продукту.
www.letsdesign.com.ua
www.facebook.com/letsdesign13/
www.instagram.com/letsdesign_/

Метаморфози
Автори проєкту:
Cтудія дизайну та архітектури Let`s design
Квартира, 65 м2

|

Львів

Проєкт про перетворення – ідея в зародку,
що з розвитком проявляється все більше і
більше, розгортаючись у часі і просторі. Про
здатність бачити індивідуальне у простому,
що зумовлює піднесеність, спрямованість
у майбутнє, шлях до якого пролягає через
подолання буденності.
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Цей проєкт – викид творчості в інтер’єр, що здатен назавжди змінити
звичне уявлення про те, як має виглядати офісне приміщення. Естетика та комфортний простір синхронізував технічні та творчі процеси,
які надихають творити щось нове,
розвиватись, ставити високі цілі та
досягати їх.
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«Метаморфози» були створені студією дизайну та архітектури Let`s
design влітку 2019 року у м. Львів.
Офіс знаходиться на першому поверсі багатоповерхового житлового
будинку. Після багатьох ітерацій
планування приміщення, на площі 65
м2 розташувалися комфортна робоча
зона, окремий кабінет для керівників
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студії із зоною для зустрічей з клієнтами, співбесід та нарад, вбиральня.
Все почалось з ідеї переходу об’єму
вхідної групи у приміщення. Металевий каркас починає свою лінію ще з
екстер’єру, обв’язує колони в тамбурі та утворює перегородки в композиції зі склом. Довершує просторову
форму барельєф «Замки».
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Для комфортного перебування в офісі
організована невелика кухонна зона
з усіма необхідними приладами. Поруч схований гардероб та місце для
зберігання прибирального інвентарю. В будь-який момент уся кухня та
гардероб ховаються за великими розсувними шпонованими панелями, що
дозволяє вмить змінити атмосферу в
офісі. Передбачені також print-зона,
місце для обговорення проєктів, зона
для відпочинку або очікування гостей.
За прихованими дверима вбиральня
продовжує тематику флори та фауни,
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завдяки декоративним матеріалам від
Kristal Decor. Обладнаний сантехнікою
компанії Cielo колекція Le Giare, душовою системою від Grohe, що відділена
скляною перегородкою.
Кожен куточок офісу продуманий до
найменших дрібниць, матеріали ретельно підібрані, меблі індивідуальні.
Робочий стіл, тумба із шухлядами, два
журнальних столики із диванами в зоні
презентації проєктів та їх обговорення,
розроблені як серія меблів. Цей комплекс доповнює презентаційний стіл
для зберігання зразків декоративних

P R I M A interior

#2’2020

матеріалів. Частина якого переходить в
обідній стіл. Композицію замикає підвісний тримач для бокалів із чорного
металу. На підлозі атмосферна колекція
плитки Futura від 41zero42. На стінах
авторський розпис, виконаний львівським художником Влодко Грай, що
робить інтер’єр ще більш унікальним.
Полотном для розпису стала декоративна штукатурка Kristal Decor.
В офісі переважають світлі білі тони з
чорними елементами, акценти додали
комахи Сонечка, як символ перетворення. З ними з’явився RAL 3020 в інтер’єрі.
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Цікавими елементами інтер’єру є два
бабусині фотелі, на які часто присідають наші гості, щоб випити чашку
запашної із кави із гостинцями. Стільці виготовлені ще в 70-х роках. Однак,
стільцям вирішено дати друге життя.
Стільці обшили і вони перетворились
на зовсім нові та стильні елементи
офісу. Доповнює місце для кавування
дубова колода, що у вмілих руках столяра Ігора Лобаса перетворилася на
красивий журнальний столик.
Порівнюючи візуалізації з фотографіями вже втіленого проєкту, важко
знайти відмінності. На щастя, все
задумане вдалось виконати і навіть
найменші деталі з картинок стали реальністю.
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