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أل�ن واكسمان
املؤسس والرئ�س التنفيذي

"تصميم واق�� يلهم باإلبداع"





قص�نا

، و�� تفخر 
ً
منذ عام 1998، أبدعت الندماس �� تصميم �عض املنازل األيقونية واألك�� إلهاما

بنفسها إ ءازمــا تــقــدمــھ مــن تــصــمــيــمــات �سيطة وخـــالـــدة، تــرا�ــ� الـــفـــراغ والـــضـــوء لتب�� مــنــازل 
ام. فر�دة ومم��ة تخطف أنفاس عمال��ا الكر

 مـــن الـــــرواد الــذيــن 
ً
إن مــؤســس الــشــركــة، أالن واكـــســـمـــان، يــحــظــى �ــســمــعــة كــبــ�ــ�ة �ــونــھ واحـــــدا

اع.   �افحوا لتخطي ا��دود واإلبد

.
ً
 ملموسا

ً
معنا، تصبح أحالمك واقعا
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001

نوتینغ ھیل





مقدمة

 من الطموح واإللهام ح�� يومنا هذا، وال�� فيھ 
ً
 عاليا

ً
أحد مشروعات الندماس ال�� بلغت قدرا

 إ�ـــ� ذلـــك املـــ�ـــ�ل الــعــصــري املـــذهـــل. و�ـــالـــعـــادة، �ـــان الــفــراغ 
ً
 خـــر�ـــا

ً
حــولــت النـــدمـــاس مــبــ�ــ� صــغــ�ــ�ا

والــضــوء �ــ� صميم هــذا املــشــروع املــتــألــف مــن قبو�ن مــع االســتــخــدام اإلبــدا�ــ� لــلــزجــاج وأشــ�ــال 
ألــواح األرضية، وقد خصصت مساحة لتناول الطعام �� الهواء الطلق تخفي معالم ا��دود ما 
ب�ن داخــل امل��ل وخارجھ إضافة إ�� َدرج بطراز معماري فر�د يضمن ان�شار ضوء الشمس �� 

جنبات الب�ت �لھ.





































002

سان كاثرین دوكس





مقدمة

الذي  املب��  املب��  ��ا هــذا  يتم��  الرا�عة  الصناعية  امللموسة واألنــاقــة  الفخامة  مز�ج فر�د من 
 ،

ً
 فـــارغـــا

ً
يــقــع عــ�ــ� �ــعــد مــســافــة قــصــ�ــ�ة مـــن ســـان �ــاثــر�ــ�ــ� دوك، والـــــذي �ـــان مـــن قــبــل مــســتــودعــا

النحاس  القرميد وتركيبات   عن 
ً
التصميم ا��ديد �اشفا ي�باين  و�فضل هذا اإلرث األيقو�ي، 

 رفيع الذوق ع�� نحو 
ً
 باأللوان الرا�عة ليتحول إ�� مب�� فر�دا

ً
مع ا��مل األزرق الغامق مشعا

أخاذ.

























003
بیلغرافیا





مقدمة

املب�� الفائز بأفضل مب�� �� لندن وأفضل تصميم داخ�� �� اململكة املتحدة. هــذا املب��، الذي 
يــقــع �ــ� شـــارع جــروســفــيــنــور كــر�ــســ�ــت، مــغــمــور بـــاألضـــواء عــ�ــ� الــرغــم مــن وجـــود طــابــقــ�ــن تحت 
األرض. و�ــوجــود هــذه الــردهــة الداخلية الــرا�ــعــة ال�� �ستحوذ ف��ا نــافــورة املــيــاه بطول �سعة 

أمتار ع�� املشهد �لھ، تكمن الصورة ا��وهر�ة ألسلوب التصميم اإلبدا�� لالندماس.





















004
كنسیغتون





مقدمة

هذا امل��ل الفكتوري املدرج امل�ون من خمسة طوابق يقع �� واحد من أك�� األحياء ال�� يتم�� 
لــنــدن، وهــو مــا دفعنا إ�ــ� ابت�ار تصميم ي�ناسب وهــذا الــطــراز. و�عد  �ــ�  الكث��ون الع�ش ف��ا 
�ــغــيــ�ــ� تــ�ــو�ــن املــبــ�ــ� لــتــحــقــيــق أقـــ��ـــ� اســـتـــفـــادة مـــن املـــســـاحـــات الـــفـــارغـــة، أضـــفـــت الــ�ــشــطــيــبــات 
 من الفخامة وا��ميمية ع�� امل�ان. الضوء سمة 

ً
االست�نائية والقطع الرئ�سية البارزة طا�عا

 مــن الــنــوافــذ ا��يطة أو مــن بــيــوت الــنــور أو األرفـــف واملـــرايـــا. هذا 
ً
رئ�سية ســـواء �ــان متدفقا

امل��ل ا��الد املعاصر ذو الذوق الرفيع �سمو ح�� ع�� رمزه ال��يدي املهيب.

























005

لیتل فینیس





مقدمة

الهائلة لألسقف  تلك االرتــفــاعــات  الثانية  الــدرجــة  املــ�ــ�ل االست�نا�ي املصنف مــن  يم�� هــذا  مــا 
والـــغـــرف الــشــاســعــة وا�ــ�ــس األصــيــل بالعظمة والــفــخــامــة. وقـــد ُصــمــم هـــذا املــ�ــ�ل كــمــالذ هــادئ 
الــ�ــ� تبعث  املــديــنــة، وتــم تجديده باستخدام مجموعة مــن األلـــوان العصر�ة   عــن ��ب 

ً
�عيدا

 �� توسعتھ 
ً
ع�� السكينة. لم �عبث املصمم بالتفاصيل التار�خية األصيلة للمب�� و�ان حر�صا

الفنية  اســتــعــراض مجموع��ا  �ــ�  بفرص��ا  الــعــائــلــة  �ــي تحظى  أكــ�ــ�،  مــســاحــة  لتوف��  وتخطيطھ 
املث��ة إ�� أق��� درجة.





















006

ھوالند بارك





مقدمة

يقع هذا املب�� ذو التصميم االسكندنا�� األنيق ع�� �عد خطوات من هوالند بــارك، وقد أعيد 
تصميمھ من األرضية إل�شاء م��ل بمساحة شاسعة للعائلة، حيث أدخلت الندماس جزًءا غ�� 
مستخدم من الفناء إ�� املب�� لتوف�� أك�� مساحة ممكنة، ب�نما أسهمت ا��امات امللموسة �� 
خلق جو �سوده الدفء والراحة. نور الشمس الذي �غمر امل�ان واألخشاب الدافئة واألضواء 

.
ً
 وساميا

ً
 را�عا

ً
الصناعية �لها تمنح الب�ت شعورا





















007
بیلغرافیا





مقدمة

 هناك �� واحــد من أفخم الشوارع ا��لفية �� بيلغرافيا – حيث مرت الندماس بتجر�ة 
ً
�عيدا

است�نائية مع هذا العقار – تم تجديد هذا املب�� الرا�ع املصنف من الدرجة الثانية وتحول إ�� 
م��ل عصري م�ون من ثــالث غــرف نــوم، و��سم املب�� بأسقف ذات ارتفاعات عالية جميلة، 
الــرا�ــعــة بتخلل  الــبــالطــات الزجاجية  تـــراس السطح ا��نو�ي و�سمح  نــور الشمس مــن  و�ــدخــل 

نور الشمس إ�� جنبات الب�ت �لھ، وم��ا إ�� القبو.
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