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Мета і завдання. Визначити засоби та естетичні прийоми формування
сучасного, максимально зручного дизайну інтер‘єру «dog friendly» приміщень
готельних номерів для короткочасного перебування власників з тваринами.
Об’єкт та предмет дослідження. Особливості формування інтер‘єрів номерів
готелів з можливістю проживання у ньому людей з домашніми тваринами.
Методи та засоби дослідження. У дослідженні використані методи аналізу
літературних джерел та інтернет-ресурсів за темою дослідження, аналіз наукових
матеріалів щодо засобів організації інтер‘єру готельної кімнати.
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Вперше
визначені особливості формування дизайну інтер‘єрів «dog friendly» готелів з
можливістю проживання в номерах господарів з тваринами.
Результати дослідження. Останнім часом власники домашніх тварин все
частіше беруть їх з собою в дорогу, особливо, при виїзді на тривалий відпочинок. Все
більше готелів надає не лише умови для розміщення власників з тваринами у готелі, а й
послуги для домашніх улюбленців. У цьому питанні особливо активні готелі преміумсегменту, такі, наприклад, як готелі мережі «Four Seasons Hotels and Resorts».
Готельний оператор «Starwood» з 2003 р. оголосив про програму «Starwood LTD» (Love
That Dog). Програмою передбачається, що в готельних мережах «Sheraton», «Westin» і
«W hotels» в США і Канаді для четвероногих гостей передбачені спеціальні ліжечка і
набори ігор. В Києві налічується більше 30 готелів, у яких допускається розміщення з
домашніми тваринами. Серед них п‘ятизіркові готелі «Hilton», «Прем‘єр Палас»,
«Хаятт Рідженсі», готелі середнього класу: «Ibis Kiev City Center», «Грегуар», «Aloft
Kiev», і навіть найбюджетніші – «IDHotel24», «Hotel Florida», «Light hotel & hub» тощо.
При організації внутрішнього простору готельного номеру з місцем для
домашньої тварини необхідно приділити увагу питанням: доцільного функціонального
планування, вибору правильних матеріалів оздоблення, санітарно-гігієнічним вимогам
тощо. Так наприклад, спальне місце для великих собак часто організовують в шафах,
зроблених, як правило на замовлення, у яких внизу є велика відкрита полиця для
тварини. Для маленьких собак замість м‘якого будиночка з зоомагазину можна
створити спальне місце з підручних засобів: кошики з м‘якою подушкою і пледом.
Плюс такого варіанту: всі кошики зроблені з деревини, це дозволяє задекорувати їх під
будь-який інтер‘єр, вони не накопичують в собі пил, а покривало можна завжди міняти,
з метою зміни колірного акценту в інтер‘єрі у тому числі.
Ідеальним місцем для собачих мисок з їжею можуть стати: ванна, коридор або
теплий балкон. Підлогу бажано додатково накрити невеликим гумовим килимом, щоб
захистити її від крапель і бризок. Цікава ідея – розмістити невеличкий комодик з
вбудованими мисками в гарнітурі: так вони не будуть ковзати по підлозі, займати
багато місця і зона прийняття їжі твариною буде виглядати естетично.
Санітарний стан готельного номеру потребує особливої уваги. Потрібно:
ретельно чистити і дезинфікувати підлогу, відчищати плями з килимів і меблів,
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проводити додаткове прибирання пилососом, для видалення шерсті з різних поверхонь,
провітрювати приміщення. Доцільним місцем для туалету тварини є передпокій або
ванна кімната. Недоліком першого приміщення є необхідність завжди залишати двері
відчиненими, у другому ж більшою проблемою стає можливість правильно
облаштувати туалет без шкоди для інтер‘єру. Для вирішення першої проблеми потрібно
зробити в дверях невеликий лаз, щоб тварина завжди мала доступ в потрібне місце. У
другому випадку, завжди можна заховати лоток в спеціальну шафку. Важливою є
організація зручного проходу тварини в туалет та якісна вентиляція інтер‘єру. Також у
ванні має бути обладнана маленька мийна станція або додатковий водостік, щоб
полегшити миття лапок тварини після прогулянки.
Окрім пристосування дизайну кімнати до перебування тварини, має бути
задоволено почуття стилю власника. Візуально приємний інтер‘єр можна створити за
допомогою використання зносостійких тканин, якісного покриття підлоги тощо.
Щодо вибору оздоблювальних матеріалів та текстилю, важливим моментом є
вибір тканини для оббивки зі спеціальним покриттям, яке вбереже меблі від затяжок,
розривів, плям та збирання шерсті. А саме: груба шкіра, шенил або цупкий жаккард.
Обираючи килим, варто віддати перевагу варіанту з коротким ворсом, за ним легше
доглядати. Покриття підлоги повинно бути теплим, зносостійким і легким у догляді.
Краще рішення – якісний паркет, покладений на теплоізолюючу підкладку. Як варіант,
закриті частина стін у зоні досяжності тварини міцними матеріалами: панелями з ДСП
або МДФ, пластиком, штучним каменем. Інші можливі матеріали – плівка або
лінолеум. Вони не такі міцні, зате постраждалу ділянку можна без зусиль замінити.
Бамбукові шпалери також стійкі до подряпин і тертя. Ними можна закрити як нижню
частину, так і всю стіну. Незважаючи на свій ніжний зовнішній вигляд, флок – тканина
дуже міцна, проста в догляді, а її ворс легко відновлюється. Тому її сміливо можна
використовувати для обробки стін передпокою.
Висновки. Уважний підхід до створення простору готельної кімнати в стилі «dog
friendly» і вибору оздоблювальних матеріалів для стін, підлоги, допоможуть
приміщенню, в якому проживає не лише людина, а й її домашній улюбленець, зберегти
естетичний вигляд і водночас не втратити свою функціональність. Особлива увага до
вибору матеріалів для меблів та організація місць найчастішого перебування
домашньої тварини дозволить власнику і його пухнастому другу почувати себе в
приміщенні затишно.
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