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Крісло і вікно - речі, здавалося б, несумісні. Ні, звичайно, можна поставити м'яке крісло
перед вікном, щоб милуватися прекрасними видами, але поєднати в собі обидва ці вироби
неможливо. Компанія Mars Design довела зворотне, випустивши незвичайні меблеві
гібриди, що отримали назву Window Chairs. І, незважаючи на примхливість комбінації,
м'які меблі вийшли дуже привабливими. Що ж являє собою гібрид крісла і вікна?

Дивовижні крісла доповнені м'якими, але плоскими шкіряними сидіннями, розташованими
на металевій основі. Спинки у цих меблів незвично високі і за формою нагадують
вишукані, прикрашені фігурними кольоровими гратами вікна.      Від цих виробів просто
віє історією (ажурне плетіння нагадують про готичний стиль), хоча вони цілком сучасні.
«Вікна» мають закруглену верхню частину і виступаючу у бік сидіння арку. В результаті
виходить таке вікно-сидіння зі стінками. До речі, можливо, за задумом дизайнера, це не
сидіння доповнили спинкою-вікном, а «вікно» забезпечили «підвіконням» у вигляді
м'якого сидіння. Це вже кому як подобається.

Креативні крісла напевно припадуть до душі любителям посидіти на підвіконні і
подивитися у вікно. Однак сидіти на підвіконні зазвичай буває холодно і незручно. А ось
«підвіконня» у виробів Window Chairs досить теплі, м'які і комфортні. І, незважаючи на
свої габарити, крісла-вікна вийшли дуже легкими, у тому числі, і візуально. Ажурні
візерунки на прозорих спинках відмінно пропускають світло, тому такі меблі можна
поставити навіть навпроти вікна. До речі, дизайнери радять зробити саме так - можна
отримати дуже ефектні композиції.

В колекції присутні вироби різної місткості. Деякі моделі назвати кріслами не
повернеться язик, бо це вже оригінальні дивани з великим, ефектним «вікном». Сидіти
на таких меблях можна, зазвичай - спираючись спиною на спинку і звісивши ноги на
підлогу. Інший варіант - влаштуватися на сидіння крісла або дивана, як на підвіконні,
тобто боком, ногами, спершись на виступаючу арку, яка буде в цьому випадку грати роль
спинки. Напевно зрадіють таким меблям діти, які є найбільшими любителя подивитися у
вікно.
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