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aidenhead’de bulunan ve ev sahiplerinin 2005 
yılından bu yana yaşadıkları bu ev, kısa zaman 
önce yenilenerek bambaşka bir çehreye 
büründürülmüş. Gerek evin konumu gerekse 
geniş ve bakımlı bahçesinden son derece 
memnun olan ev sahipleri, yaklaşık 8 yıldır 
yapılan çeşitli tadilatlar ve eklemeler nedeniyle 
evin karmakarışık bir mimari görünüme sahip 
olmasından duydukları rahatsızlık sonucu, yapıyı 
tamamen yeniletmeye karar vermiş. Ev sahibi 
Katherine’in de katılımıyla iç mimar Clare 
Pascoe, uyumlu bir çalışma ile mekanları yeni 
baştan tasarlamış. İç mekanla ilgili 
düzenlemeleri Pascoe yaparken, Spratley Studios 
da evin genel yapısını üstlenmiş. Katherine gibi 
Pascoe’da 50’lerin mobilyalarını beğendiğinden 

evin yaşam alanlarında tercih edilen mobilyalar 
50’lerin havasını yansıtmış. Mobilyaların büyük 
kısmı internet üzerinden tedarik edilirken, 
oturma odasında kullanılan vintage kanepe gibi 
bazı mobilyalar yeni baştan döşenmiş. Medya 
ünitesi ve şöminenin iki yanında bulunan oturma 
grupları gibi bazı mobilyalar da özel olarak 
yaptırılmış. Pandomo zeminler, tik, gül ağacı, 
ceviz ve meşe gibi sıcak tonlarda ahşap 
malzemelerle birlikte kullanılarak yumuşak 
tonlarda bir bütünlük sağlanmış. Mekanda tercih 
edilen renklere karar verilirken, Katherine’in 
nelerden hoşlandığını saptamak için mood board 
oluşturulmuş. Temiz çizgilerle akıcı bir stilden 
hoşlandığı anlaşılınca kumaş ve döşeme 
seçimlerinde bu durum göz önünde tutularak 

hareket edilmiş. Geniş pencerelerle, dış mekanın 
manzarasından evin hemen hemen her yerinden 
faydalanılması sağlanırken, pencerelere ilave 
edilen otomatik storlarla direkt gün ışığı 
gerektiğinde engellenebiliyor. Yatak odalarında 
kullanılan dalgalı tavandan yere perdelerle de 
konforlu bir uyuma alanı yaratılmış. Pencerelerin 
bu derece geniş ve bol kullanılması doğal bir 
aydınlatmayı evin her köşesine taşımış. Pascoe 
sadece dönem mobilyaları ve aksesuarlarında 
oluşan temalı mekanlar yaratmayı 
sevmediğinden aralara çağdaş Britanyalı 
tasarımcıların yeni parçalarını da eklemiş. Aynı 
zamanda tasarımcıların çalışmalarından örnekler 
toplamayı seven ev sahiplerinin de sahip 
oldukları parçaları dekorasyona katmış. 

UFkA UzAnAn bir mekAn

COACH HOUSe
Uçuk tonlar ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkan ve detaylarında 50’lerin havasını 

taşıyan bu ev, yeşillikler içindeki konumu nedeniyle sahipleri tarafından 
vazgeçilemeyerek baştan aşağı yenilenmiş. Eski yapı yıkılarak yeniden inşa edildiği gibi 

vintage ve modern mobilyalarla iç mekana yeni bir karakter kazandırılmış.

M

Geniş pencerelerle, dış mekanın manzarasından evin hemen hemen her 
yerinden faydalanılması sağlanırken, pencerelere ilave edilen otomatik storlarla 
direkt gün ışığı gerektiğinde engellenebiliyor. Pencerelerin bu derece geniş ve 

bol kullanılması doğal bir aydınlatmayı evin her köşesine taşımış.
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Pascoe sadece dönem mobilyaları ve aksesuarlarında oluşan 
temalı mekanlar yaratmayı sevmediğinden aralara çağdaş 
Britanyalı tasarımcıların yeni parçalarını da eklemiş. Aynı zamanda 
tasarımcıların çalışmalarından örnekler toplamayı seven ev 
sahiplerinin de sahip oldukları parçaları dekorasyona katmış.
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Genç odasındaki eğimli tavan posterlerle süslenerek dinamik 
bir hava yaratılmış. Tavandan sallandırılan salıncak koltuk ve 

penceredeki detaylar odanın öne çıkan kısımlarından.

Banyo, evin genelinde olduğu gibi ferah ve bolca gün 
ışığı almakta. Pencere kenarına yerleştirilen küvet ile 

banyo keyfi daha da zenginleştirilmiş. Lamba ve banyo 
tezgahındaki ahşap detaylar organik bir doku yaratmış.



52    D E K O R A S Y O N   2 0 1 3    D E K O R A S Y O N   2 0 1 3   53

Misafir yatak odasında da dinlendirici tonlar ve ahşap mobilyalar tercih edilmiş. ‘Home ofis’ olarak da kullanılabilecek  
çalışma odası oldukça kullanışlı ve motive edici bir şekilde tasarlanmış. 

Evin yaşam alanlarında tercih edilen mobilyalar 50’lerin havasını yansıtıyor. 
Mobilyaların büyük kısmı internet üzerinden tedarik edilirken, oturma odasında 

kullanılan vintage kanepe gibi bazı mobilyalar yeni baştan döşenmiş.


