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ЕКСПЛІКАЦІЯ
Передпокій – 12,79 м2

Вітальня – 19 м2

Кухня – 13 м2

Балкон – 5,34 м2

Дитяча – 13,94 м2

Спальня батьків – 16,75 м2

Балкон – 5 м2

Ванна кімната – 3,52 м2

Санвузол – 1,51 м2

Загальна площа – 90,85* м2

Житловий комплекс «Енді Ворхол»
Львів, вул. Торф’яна, 1 (пр-т Чорновола)

ТРИКІМНАТНА 
КВАРТИРА 

ПОБАЖАННЯ ВЛАСНИКІВ КВАРТИРИ
Простір для родини з двома хлопцями різного віку – 
13 та 4 років. Підліток захоплюється комп’ютерною графі-
кою. У вітальні планують усією сім’єю переглядати фільми. 
Тато має колекцію книг, яку б хотів розташувати у вітальні, 
але так, аби на них не потрапляло сонячне проміння. У кухні 
багато і часто готуватимуть – тут потрібна зручна обідня 
зона для усіх членів родини. 

1   У вітальні – диван, що розкладається. Він досить великий, 
отже можна приймати гостей і переглядати телевізор усією ро-
диною.  Для зручності на підлогу можна покласти великий ки-
лим з м’яким ворсом. Колекцію книг можна розташувати на по-
лицях у медіа-зоні (навколо телевізора) – сонячне проміння 
на ці полиці не потрапляє, а бібліотеку завжди буде видно.

2   Меблі та необхідну техніку на кухні розташовано в одну лінію. 
Навіть знайшлося місце для пральної машини, тому решта 
простору – вільна. Стіл у разі потреби можна розкласти 
та прий мати гостей, а не тільки вечеряти усією сім’єю.

3   У дитячій кімнаті облаштовано два робочих місця. Старшому 
сину буде зручно займатися комп’ютерною графікою за столом 
у глибині кімнати, а молодшому – корисно читати чи малювати 
біля вікна. 

4   У санвузлі встановлено рукомийник для гігієни. У ванній кім-
наті великий умивальник вмонтовано у стільницю зі штучного 
каменю. Під ним – полиці для аксесуарів та рушників. Над уми-
вальником – шафа з дзеркальними дверцятами.

5   У спальні немає шафи, але потрібні речі можна зберігати 
у вузькому комоді, на якому стоїть телевізор. Балкон, приєдна-
ний до спальні, краще утеплити, підлогу зробити з підігрівом, 
тоді його простір можна використовувати як оранжерею та міс-
це для зберігання речей.  

Організація простору в квартирі відображає відносини в роди-
ні та навіть може на них впливати. Тому, незалежно від кіль-
кості кімнат та мешканців, дуже важливо, щоб у кожного 
в домі була особиста територія – місце, де лежатимуть речі 
та де можна буде усамітнитися.  У сім’ї з дітьми обов’язково 
повинна бути окрема подружня зона.  Якщо дітей двоє, троє 
або більше, а дитяча кімната одна – у кожної дитини має бути 
власне місце для занять.  
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* Для уточнення площі звертайтеся у відділ продажу 
за тел. +38 (032) 2-444-222, +38 (098) 2-444-222


