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КАЗАБЛАНКА 
В МАЯМИ БИЙЧ
МРАЧЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ДОМ 
Е ПРЕОБРАЗЕН В СВЕЖО БЯЛ
Настоящите собственици виждат огромния по-
тенциал на резиденцията в средиземноморски 
стил, още щом я купуват. Все пак, имотът е раз-
положен на изключително престижната улица North 
Bay Road с гледка от 30 метра към залива Бискейн 
и е само на минути от South Beach в Маями с всич-
ките му  магазини и заведения за хранене. Макар и 
наскоро построена, през 2003 година, орнаменти-
раната сграда е далеч от техните вкусове и за да 
постигнат визията си за нея, трябва да предпри-
емат труден и скъп ремонт. И така, те се заемат 
да трансформират популярния за луксозните домо-
ве в Южна Флорида мрачен средиземноморски стил 
в свежо бяло, със стени, които прилягат повече на 
колекционери  на съвременно изкуство.
Декоративните тавани от тъмно дърво и кова-
ното желязо отстъпват място на бели мраморни 
подове и бели стени, които са в съзвучие с лекия 
начин на живот в Южна Флорида и естествено ти 
подтиква да нарекат дома „Казабланка” заради ро-
мантичната обстановка, която създава. С цел ре-
зиденцията да се изпълни с естествена светлина, 
много стени са съборени, а на тавана в хола остро-
умно е добавен грандиозен оберлихт. В допълнение 

е монтирано пряко осветление, което внимателно 
подчертава богатата колекция от предмети на из-
куството. Същевременно е интегрирана Smart Home 
технология със сложни системи, каквито човек очак-
ва в дом от такъв калибър.

За кухнята, амбициозните собственици избират 
техника за готвене от професионален клас – газо-
ва печка Wolf, две фурни и два хладилника Sub Zero. 
Това позволява лесно да се обслужват както семей-
ни вечери, така и големи празненства. Отвореният 
план плавно преминава към просторна всекидневна с 
изглед към океана и прилежащ към нея кът за закус-
ка, разделени от прозрачна стъклена полица, където 
фин кристал проблясва на слънцето.

Семейната спалня с бели стени, с изглед към океана, 
заема цяло крило и е проектирана да осигури на оби-
тателите си пълно удобство и уединение. Банята е 
с щедри пропорции, с ясно обособени части за нея 
и за него, със свободно стояща вана в съседство, с 
просторен дрешник и стая за преобличане с вграде-
на тоалетка. Просторната дневна преминава във 
великолепна тераса, обърната към водата.  От тук, 

както и от всички тераси в дома, 
се откриват невероятни гледки 
към океана и към центъра на Маями.  
Парцелът от 1.78 декара е бога-
то озеленен и оформен като плаж 
с помощта на естествен пясък. 
Покрити тераси, зони за сядане и 
цяла дървена кабана опасват басей-
на и джакузито. Предвид благопри-
ятния климат е изградена сенчеста 
лятна кухня, която дава възмож-
ност за хранене и забавления на от-
крито, а благодарение на частния 
док, желанието лодката да стои в 
задния двор става реалност.

When the current owners purchased this 
mediterranean estate they quickly saw 
immense potential. After all, it was situat-
ed on the highly coveted North Bay Road 
with 100 feet of prime Biscayne Bay 
frontage, just minutes from the world-
class dining and shopping of Miami’s fa-
mous South Beach. Though newly built 
in 2003, the ornamental residence they 
had just purchased was a long way from 
their tastes and it would take an arduous, 
no-expense-spared renovation to bring 
their vision to life. And thus they began 
a trend of transformation from the tradi-
tional dark Mediterranean revival that was 
popular among luxury homes in south 
Florida to the crisp white walls designed 
for collections of contemporary artwork.
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