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İsviçre’nin Villars bölgesindeki dağların tepesinde, vadiye hakim bir noktada bulunan Chalet Solais, 
ünlü İngiliz mimar Sir Norman Foster’ın bir arkadaşı için peçetenin arkasına karaladığı orijinal mimari 
plan üzerinden inşa edilmiş. Projeyi hayata geçiren Mark Howorth, Foster & Partners’dan Fransız bir 

mimar ile birlikte çalışarak müşterisinin dilediği tatil kaçamağı mekanını yaratmış.

enç bir ailenin aradığı güvenlik, serinlik 
kadar kayak keyfi ve çocuklarla eğlenceli 
saatler geçirme imkanı sunan Chalet Solais, 
rahat, konforlu ve sakin zaman geçirilecek 
şekilde düzenlenmiş. 3 metre yüksekliğindeki 
pencereleriyle dışarıdaki doğa 
manzarasından kopmayacak şekilde iç 
mekan tasarımı yapılan dağ evinde doğal 
ahşap ve taş malzemeler kullanılırken, 
mobilyalar da organik bir geri plan 
sağlayacak şekilde özenle seçilmiş.
Mekanın tasarımını yapan Mark Howorth, 
1997 yılında Callender Howorth adını 
verdiği iç mimarlık firmasını kurmuş. 
California’da eğitim alan Howorth, Los 
Angeles ve Orange County’de pek çok özel iç 
mekan tasarımına imzasını atmış. 1994 
yılında İngiltere’ye dönen Howorth’a göre iyi 
bir iç mimari tasarım, çok zorlayıcı 
olmamalı. “Standart bir görünüşe 
inanmıyorum. Bence biri evinize gittiğinizde 
orada mutluluk ve rahatlık bulmalı, ev 

sahibinin karakterini yansıtmalı.” diyen 
Howorth, müşterilerini de karakter ve yaşam 
tarzlarını inşa aşamasına katmaları için 
cesaretlendirdiğini vurguluyor. Ev 
sahiplerinin karakterlerini bilemeyiz ama 
Chalet Solais’ın iç mekan tasarımına 
baktığımızda, burada bulunan birinin huzur 
ve zevki bir arada yaşayacağını söylemek 
yanlış olmaz.
Geniş bir yelpazeye sahip olan mobilyalar ve 
etkileyici aydınlatmalar yer yer neredeyse 3 
kat yüksekliğe sahip olan dağ evini çok sıcak 
ve samimi bir havaya büründürmüş. 
Mekanda kullanılan eklektik mobilyalar 
çeşitli yerlerden toplanmış ve üst düzey 
İtalyan tasarımcılara ait. Mobilyalar 
seçilirken müşterilerin talebine göre hareket 
edilmiş ve ev ne butik bir otel gibi görünmüş 
ne de çok aşırı gösterişli bir havaya sahip 
olmuş. Çok iddialı olmayan, eklektik bir 
hava yaratan rahatlatıcı kumaşlar, renkler, 
desenler ve mobilyalar seçilmiş.

Mekanın en dikkat çekici yanlarından biri 
şüphesiz kullanılan aydınlatmalar. Hem 
içeriden hem de dışarıdan evin etkileyici bir 
görünüme sahip olmasına dikkat edilmiş. 
Yemek masasının üzerinde bulunan 100 adet 
eskitilmiş bakır plakadan oluşan 4 metre 
yüksekliğindeki avize, özellikle gün batımı 
ışığını duvarlara ve ana atriuma yansıtıyor. 
Bu kısımda bulunan şömine de mekanın 
etkileyici bir diğer unsuru. Şöminenin 
sırlanmış panelinin bir yüzü geniş terasa 
bakıyor ve dışarıda olduğunuzda da şömine 
keyfi yapılabilmesi sağlanıyor.
Ana yatak odası diğer uyuma alanlarından 
ayrı olarak tasarlanmış. Açık banyo ve yatak 
odası planı ev sahiplerine tepelere bakan 
geniş bir açıklık sağlıyor. Bodrum katta 
bulunan 18 kişilik sinema salonunun yanı 
sıra sauna ve buhar odaları da evin diğer 
birimlerinden. Elbette garaj ve direkt olarak 
kayak rampasına açılan kayak odası da 
unutulmamış…   
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Geniş bir yelpazeye sahip 
olan mobilyalar ve etkileyici 

aydınlatmalar yer yer 
neredeyse 3 kat yüksekliğe 

sahip olan dağ evini çok 
sıcak ve samimi bir havaya 

büründürmüş. Mekanda 
kullanılan eklektik mobilyalar 

çeşitli yerlerden toplanmış 
ve üst düzey İtalyan 

tasarımcılara ait.
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Mobilyalar seçilirken müşterilerin 
talebine göre hareket edilmiş ve ev ne 
butik bir otel gibi görünmüş ne de çok 
aşırı gösterişli bir havaya sahip olmuş. 
Çok iddialı olmayan, eklektik bir hava 
yaratan rahatlatıcı kumaşlar, renkler, 

desenler ve mobilyalar seçilmiş.
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Mekanın en dikkat çekici yanlarından biri şüphesiz kullanılan aydınlatmalar. Yemek masasının üzerinde bulunan 100 adet eskitilmiş bakır
plakadan oluşan 4 metre yüksekliğindeki avize, özellikle gün batımı ışığını duvarlara ve ana atriuma yansıtıyor.

Bu kısımda bulunan şömine de mekanın etkileyici bir diğer unsuru. Şöminenin sırlanmış panelinin bir yüzü geniş terasa bakıyor ve dışarıda olduğunuzda 
da şömine keyfi yapılabilmesi sağlanıyor. Bodrum katta bulunan 18 kişilik sinema salonu da evin diğer birimlerinden.
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Ana yatak odası diğer uyuma alanlarından ayrı olarak tasarlanmış. Açık banyo ve yatak odası planı ev sahiplerine tepelere bakan geniş bir açıklık sağlıyor. 
Evde ayrıca sauna ve buhar odası da bulunduğu gibi direkt olarak kayak rampasına açılan kayak odası da unutulmamış.

Genç bir ailenin aradığı güvenlik, serinlik 
kadar kayak keyfi ve çocuklarla eğlenceli 
saatler geçirme imkanı sunan Chalet Solais, 
rahat, konforlu ve sakin zaman geçirilecek 
şekilde düzenlenmiş.


