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വരച്ച ഒരു ചിത്രം പ�ോലെയോണ് ഈ  
വീട് നമുക്ു കോണോനോവുക. മെപ്ുറരം  
ജില്ലയിൽ ടൗണിൽനിന്ന് ഏ്ോണ്ന് 300 
മീറ്റർ ഉള്ിപെക്ു കയറി അത്ോണിക്ൽ  
എന് സ്ഥെത്ോണ് ഈ വീടു സ്ഥി്ി  

ശോെമോയ െോൻഡസപകപ്ുരം ലവള് 
കീറിയ ആകോശവുരം �ച്ചപ്ു �ു്ച്ച 
ഭൂത�കൃ്ിയുരം നിറഞ്ു നിന്പപ്ോൾ 
ത�കൃ്ി ്ലന് ഒരു ക്ോൻവോസോയി 
മോറുകയോയിരുന്ു. ഈ ക്ോൻവോസിൽ 

ലചയ്ുന്ത്. ്ികച്ചുരം ത്ോമോന്തരീക്ഷമോ 
യ്ിനോൽ സദോ സ്വച്ഛ് ്ുളുമ്ി 
നിൽക്ുന്ിവിടരം. 201/2  ലസന്ന് പ്ോട്ിൽ   
4150 സക്വയർ  ഫീറ്റിെോണ് ഹനീഫയുലട 
വീടു �ണി്ിരിക്ുന്ത്. സമകോെികശശ 

െിയുരം �രമ്രോ്്ശശെിയുരം ഇടകെർ 
ന്ുള് ഡിശസൻരീ്ി എക്സറ്റീരിയ 
റിലന് ഭരം്ി വർധിപ്ിക്ോൻ ഉ�കരിക്ുന്ു.  
ലവള്യുരം ഇളരം�ച്ചയുരം പചർന് നിറ 
സരംപയോജനരം വീടിലന് കോഴചഭരം്ി കൂട്ു 



90   വീടും പ്ലാനും

പാർപ്പിടം  2017 പാർപ്പിടം  2017

പുതി

ന്്ിപനോലടോപ്രം വിശോെവുമോക്ു 
ന്ുണ്ന്.

വീട്ുകോരുലട ആവശ്ങ്ങൾ അഴ 
കളവുകളോക്ിമോറ്റി കോെോ്ീ്മോയ 
ഡിശസൻ എെിലമന്ുകൾ ഉൾലക്ോ 
ള്ിച്ചു ഡിശസൻ ലചയല്ടുത്ത് 
മപചേരിയിലെ  നിർമോൺ ഡിശസൻ 
സിലെ ത�ിൻസിപ്ൽ ഡിശസനറോയ 
എ.എരം ശഫസെോണ്. മൾട്ിലെവൽ 
റൂഫിങ് രീ്ി എെിപവഷനു ചന്തരം 
കൂട്ുന്ു. കൂടോല് ഭിത്ിയിലെ സപറ്റോൺ 
ക്ോഡിങ്ങുരം �ർപ്ോളയുരം റൂഫിനു  
്ോലഴ ലകോടുത്ിരിക്ുന് ഡിശസൻ 
എെിലമന്ുരം സമകോെീന ശശെിയുലട 
�ൂരകങ്ങളോയി വർത്ിക്ുന്ു. 
രണ്ു ത�പവശനമോർ്ങ്ങളോണ് ഈ 
വീടിനുള്ത്. ഒന്ന് വീടിലന് ത�ധോന 
കവോടവുരം മപറ്റത് കോർപ�ോർച്ചിൽനിന്ു 
മോണ്. എൻതടി സിറ്റൗട്ന് ഇടോല് 
പഫോയർസപ�യസിൽ നിന്ു സിറ്റൗട്ന് 
ഏർലപ്ടുത്ിയിട്ുണ്ന്.

മപനോഹരമോയ െിവിങ് സപ�സ

ഫോമിെി ഏരിയ

അകത്തളങ്ങളിലേക്ക്
ആഢ്്്വരം നിറയുന് എെിപവഷൻ ഉ് 
കുരംവിധരം ആഡരംബര�ൂർണമോയ അകത് 
ളമോണ് ശഫസൽ നിവർത്ിച്ചിരിക്ുന്ത്. 
മിനിമെിസരം എന് ആശയത്ിെൂന്ിയോണ് 
ഉൾത്ള സജജീകരണങ്ങൾ. ലവൺമ 
യക്ോധോരമോയ ഇവിടരം ഡിശസൻ 

വരോന്തയിൽ നിന്ന് മുറ്റപത്ക്ന്

സശറ്റെിഷോയ ശകവരിപയോടുകൂടി സലറ്റയർപകസുകൾ ഹോൾ
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ശഹെറ്റുകലള ഉൾലക്ോള്ോനോയി നിറ 
ക്ൂട്ുകലള കൂട്ു�ിടിച്ചിട്ുണ്ന്.

പഫോർമൽ െിവിങ്, ഫോമിെി െിവിങ്, 
ശഡനിങ് ഏരിയ, �ോഷിപയോ, പകോർട്ന് 
യോർഡ, അറ്റോച്ചന്ഡ ബോത്റൂപമോടുകൂടിയ 
അചേു കിടപ്ുമുറികൾ, അപ്ർ െിവിങ്,  

വോഷ് ഏരിയ, അടുക്ള എന്ിങ്ങലന 
യോണ് ഉൾത്ളങ്ങളിലെ സജജീകരണ 
ങ്ങൾ. പഫോർമൽ െിവിങ് ലകോടുത്ിരി 
ക്ുന് പസോഫ ഒഴിലക ബോക്ി എല്ലോ 
ഫർണിച്ചറുരം കസറ്റരം ലമയഡോണ്.

സിറ്റൗട്ിൽനിന്ു പനലര കയറിലച്ചല്ലു 

കിടപ്ുമുറികൾ

മോസറ്റർ ലബഡ റൂരം

ഒരുക്ങ്ങളോണ് ഇവിലട െിവിങ് ഏരിയ 
യിൽ ലകോടുത്ിരിക്ുന്ത്. നീളൻ ജനോ 
െകൾ സമൃദ്ധമോയി കോറ്റുരം ലവളിച്ചവുരം 
ഉള്ിപെക്ന് എത്ിക്ുന്്ിലനോപ്രം ്ലന് 
ത�കൃ്ിയിപെക്ുള് ദൂരരം �രമോവധി 
കുറയക്ോനുരം സഹോയിക്ുന്ു.

സ്വകാര്യതയും സൗകര്യവും ഉറപ്ാക്ി
�രമോവധി �ോർട്ീഷനുകൾ  നൽകോ 
ല്യുരം എന്ോൽ സ്വകോര്് ഉറപ്ോക്ി 
ലക്ോണ്ുമോണ് ഇന്ീരിയർ ഡിശസൻ 
ലചയ്ിരിക്ുന്ത്. ഇളരംനിറങ്ങളുലട 
കൂടിപച്ചരൽ ശെറ്റന് ഫിറ്റിങ്ങിലന് മികവി 
നോൽ അകത്ളങ്ങൾ മിഴിപവകുന്ുണ്ന്. 
ഫോമിെി െിവിങ്ങിപനോടു പചർന് 
പകോർട്ന് യോർഡുരം മുറികളിലെ സീെിങ് 
�ോപറ്റണുകളുരം, പ്ോറിങ്ങുരം എല്ലോരം 
ഇന്ീരിയറിലന് സൗന്ദര്ത്ികവുകളോണ്. 
ഉ�യുക്്് കണക്ിലെടുത്ോണ് 
ശഫസൽ ഇവിലട ഓപരോ സല�യസുരം 
ഡിശസൻ ലചയ്ിരിക്ുന്ത്.

പ്ോറിങ്ങിലെയുരം സീെിങ്ങിലെയുരം 
ഡിശസൻരീ്ിയോണ് ശഡനിങ് സല� 
യസിലന് സവിപശഷ്. ഇവിലട ലകോടു 
ത്ിരിക്ുന് നീളൻ ജനോെകൾ �ുറലത് 
കോഴചഭരം്ി ഉള്ിപെലക്ത്ിക്ുന്ു. 
ഡിശസനിപനോട് പചർന്ു്ലന് 
വോഷ്ഏരിയയക്ുരം പകോമൺ പടോയ െ 
റ്റിനുരം ഇടരംലകോടുത്ു.

ന്ത് പഫോയർ സല�യസിപെക്ോണ്. 
പഫോയർസല�യസിലന് ഇട്ുവശത്ോ 
യിട്ോണ് പഫോർമൽ െിവിങ്. െളി്മോയ 

അടുക്ള

ശഡനിങ് ഏരിയ           ഇടനോഴി
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്ടിയുലടയുരം ഗ്ോസിലന്യുരം ചോരു് 
സലറ്റയർ ഏരിയലയ സുന്ദരമോക്ുന്ു. 
സപറ്റോപറജ യൂണിറ്റന് കൂടോല് ഭിത്ിയിൽ 
ഏർലപ്ടുത്ിയ ബുക് റോക്ുരം 
പടബിളുരം എല്ലോരം സലറ്റയർപകസിലന 
ഉ�യുക്്മോക്ി മോറ്റിയിട്ുണ്ന്.

േളിതവും സുന്ദരവും
മുകളിെുരം  ്ോലഴയുമോയി അചേു കിടപ്ു  
മുറികളോണ്  ഈ വീട്ിെുള്ത്. സീെി 
ങ്ങിലെ  ഡിശസൻ �ോപറ്റണുകളോണ്  
ഓപരോ  മുറിലയയുരം  വ്്്സ്മോക്ു 
ന്ത്. ശവറ്റന് ആൻഡ പത് നിറത്ിൽ 
ഒരുക്ിയിരിക്ുന് മോസറ്റർ ലബഡറൂ 
മിൽനിന്ന് ഒരു ബോൽക്ണിയുരം ലകോടു 
ത്ിട്ുണ്ന്. എല്ലോ കിടപ്ുമുറികളിെുരം  
ലഹഡലറസറ്റിലന് ഭോ്മോയി വരുന് 
ഭിത്ിക്ന് ലടക്സചർ ല�യിന്ോണു 

ലകോടുത്ിരിക്ുന്ത്.
അപ്ർ െിവിങ്ങിൽനിന്ു ്ോലഴ 

ഫോമിെി െിവിങ്ങിപെക്ു പനോട്രം എത്ുരം 
വിധരം ലവർട്ിക്ൽ ഡിശസൻ എെിലമന്ുരം 
നൽകി. അമി്മോയ അെങ്ോരങ്ങൾ മോറ്റി 
നിർത്ിലക്ോണ്ുള് ഡിശസൻ രീ്ി 
യോണ് അകത്ളങ്ങളുലട ത�പ്്ക്.

വവൺമവയഴും കിച്ചൻ
ലവള്നിറത്ിലന് അകമ്ടിയിെോണ് 
അടുക്ള ഒരുക്ിയിരിക്ുന്ത്. അ്ിനോൽ 
എപപ്ോഴുരം ക്ീൻ ആയിരിക്ുകയുരം ലചയ്ുരം.  
സദോ ഉൻപമഷരം നിെനിർത്ോനുരം സഹോ 
യിക്ുന്ു. ലവളുപ്ു നിറവുരം ഹോങ്ങിങ്  
ശെറ്റുൾലപ്ലട ഇവിലട ലകോടുത്ിരി 
ക്ുന് ഉചി്മോയ ശെറ്റന് ഫിറ്റിങ്ങുകൾ 
അടുക്ളലയ കൂടു്ൽ വിശോെമോക്ുന്ു. 
‘L’ പഷപ്ിൽ നൽകിയിരിക്ുന് കൗണ്ർ 
പടോപ്ിന് നോപനോ ശവറ്റോണ്. ബോക്ന് 
സ്ോഷിന്  സിറോമിക്  ശടെുരം കിച്ച 
നിൽനിന്ു പകോർട് യോഡിപെക്ു കോഴച 
വിരുലന്ോരുക്ുരംവിധരം ഓപ്ണിങ് ലകോടു 
ത്ിട്ുണ്ന്.

വീട്ുകോരുലട ആവശ്ങ്ങലള മോത്രം 
ഉൾലക്ോണ്ുലകോണ്ന് ഉചി്മോയ 
സല�യസ ്ോനിങ്ങിെൂലട മിനിമെിസരം 
എന്  ആശയത്ിെൂന്ി ഡിശസൻ 
ലചയ്്ോണ് ഈ �ോർപ്ിടത്ിലന് 
സവിപശഷല്യന്ന് ഡിശസനർ �റ 
യുന്ു. ●

ഒന്നാം നില

്ോൻ

രണ്നാം നില

തയ്നറ്നക്ിയത്
പി.എസ്.

ഡിസൈനർ
എ. എം. ഫൈസൽ
നിർമോൺ ഡിശസൻസ, 
മപചേരി, മെപ്ുറരം ഹനീഫയുരം കുടുരംബവുരം
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