CASE&IDEI

CROMATICĂ VIVANTĂ,
CU NOTE ATEMPORALE

O scenografie îmbietoare, în care nuanțele tari sunt bine dozate și echilibrate prin
alăturări insolite cu texturi patinate, definește acest cămin. Armonia contextului rezultă din
coordonarea perfectă dintre exigențele proprietarilor și profesionalismul celor implicați.
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

În acest cadru, designerii au ales următoarele piese:
fotoliu Albi, de la Mis en Demeure, cu tapițerie de
la Designers Guild (7.766 lei), consolă Trocadero,
brand Mis en Demeure (5.430 lei), canapea de colț,
brand Marie's Corner (20.549 lei). Pledul este de la
Designers Guild și a costat 924 lei.
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Zona de conversație este dominată vizual de
biblioteca de la Guadarte (28.943 lei), flancată
de canapelele de la Grange (15.206 lei/buc.)

Continuitatea stilistică a fost foarte
importantă în acest proiect. Consola
impunătoare este de la Guadarte.

DESPRE CASĂ
Unde se află: în nordul Capitalei, într-un

superb complex rezidențial

Locatari: o tânără familie, împreună cu cei

doi copii ai lor
Detalii în cifre: casa are o amprentă la
sol de circa 200 mp. Parterul și etajul
au fost reconfigurate și amenajate în
doar patru luni. Mansarda a necesitat
intervenții suplimentare, care au durat
mai mult.
Amenajare: proprietarii și-au dorit ca noul
lor cămin să aibă un aer franțuzesc, iar
piesele moderne și cele vintage să coexiste
armonios. Gama de culori este aleasă în
consonanță cu gusturile proprietarilor.
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CASE&IDEI
Atenția pentru detalii se vede în orice colț
al casei. Piesele ceramice de la Gien aduc un
plus de savoare prin cromatica fresh.

Cristina Zelmat,
proprietar La Maison
Tel.: 0723.393.793;
e-mail: cristina.zelmat@lamaison.ro

PROPRIETAR LA MAISON:

❛

Îndrăznește să alături
piese din registre stilistice
diferite. Atent coordonate,
acestea vor da un look
atemporal încăperii în
care se află. Nu folosi
finisaje contrastante.

❛

E

Bucătăria este realizată pe comandă,
iar finisajele ceramice au fost alese de
proprietară de la Royal Bath.
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echipa La Maison, cea
care s-a ocupat de amenajare, a avut numai
cuvinte de laudă despre
această casă. Am crezut într-o primă fază că
se referă strict la rezultatul colaborării
dintre ei și proprietari, însă cei de la La
Maison ne-au mărturisit că munca lor
nu ar fi fost atât de bine pusă în valoare
dacă gazdele noastre nu s-ar fi implicat
atât de mult și dacă nu ar fi avut acele
intervenții bine documentate. Am vrut să

aflăm exact despre ce e vorba, iar doamna casei ne-a oferit detalii interesante și
mai ales utile pentru toți cei care sunt la
început de drum fie în construirea unei
case, fie în renovarea ori amenajarea ei.
„Am cumpărat această vilă la stadiul de
roșu, era gata ridicată și o parte dintre
utilități erau racordate. După o atentă evaluare ne-am dat seama că nu
corespunde exigențelor noastre compartimentarea interioară, în sensul că
încăperile nu aveau suprafețe tocmai
generoase. Iar mie îmi plac spațiile »

www.casalux.ro

O căldură aparte are zona de dining. Aici se regăsesc oglinzile de la Mis en
Demeure, cu prețuri de pornire de la 1.540 lei/buc., scaune model Camille,
de la Mis en Demeure (2.948 lei/buc.), masa de la Signature (11.000 lei) și
draperiile din catifea de la Designers Guild (435 lei/ml/l 130 cm).

www.casalux.ro
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Băiețelul familiei este
pasionat de aventură și
de cunoaștere, de aceea
părinții lui i-au amenajat
o cameră care, prin
tematica sa, să îl inspire
și să îi creeze ambientul
ideal pentru lecturi
interesante și jocuri
atractive.

Atmosfera jovială este
creionată în nuanțele
preferate ale băiatului.
Draperiile sunt din
colecția All About Me,
brand Harlequin
(238 lei/ml/l 140 cm),
iar tapetul cu hărți
este model Abracazoo
Treasure Map,
brand Sanderson
(220 lei/rola/L 1.000 x
l 52 cm).
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ample și aerisite. Din acest motiv am decis împreună cu soțul meu să facem câteva modificări serioase, și anume am renunțat la garaj și
l-am inclus în componența open-space-ului de
la parter, iar pentru că îmi doream foarte mult
un dressing generos, cum există în magazinele
de modă, ne-am dat seama că nu îl puteam amenaja în încăperile existente și că mai trebuie să
construim un loc special destinat. Astfel a apărut
mansarda, unde se află dressingul, dormitorul
matrimonial și baia aferentă, precum și un generos spațiu tehnic. Când toate funcțiunile casei

www.casalux.ro

au fost stabilite cu exactitate, am apelat la ajutorul rudelor mele, arhitecții Daniela și Alexandru
Iurov, care ne-au îndreptat către magazinul La
Maison, pentru conturarea amenajării. Poate vă
întrebați de ce nu am ales altă companie sau de
ce nu am prospectat piața. Ei bine, eu cunoșteam
multe dintre brandurile din portofoliul La
Maison și standardul produselor lor. Pentru că
acestea coincideau cu gusturile noastre, am decis
să pornim proiectul de decorare împreună cu ei.
Suntem încântați de rezultatul colaborării noastre,
deoarece Cristina Zelmat a înțeles foarte bine că ne

www.casalux.ro

Trimiterile către lumea
dorim un cămin eclectic, în care să conviețuiască
marină sunt atât de
armonios piese cu patină french style, dar și
ordin cromatic, cât și
unele cu look modern“, ne-a spus proprietara.
grafic, fapt ce conferă un
Tot de la gazdele noastre am aflat cât de imaspect unitar încăperii.
Tapetul în dungi este de
portantă a fost colaborarea cu arhitecți și dela brandul Ralph Lauren
signeri. Din experiența acestei familii frumoase
(352 lei/rola/L 1.000 x
este bine să învățăm cu toții și să acceptăm să
l 52 cm). Mobilierul este
de la magazinul Fleximo.
fim ghidați în alegerile noastre de profesioniști
care știu să facă o selecție estetică și calitativă
a elementelor pe care vrem să le contextualizăm
în locuință. Și în acest proiect s-a demonstrat
cât de utilă este comunicarea între beneficiar »
AUGUST 2016 / CASA LUX

25

CASE&IDEI

Recreează cadrul și în casa ta!

Pentru a personaliza decorul, tăblia patului a fost tapițată
cu o țesătură fină, de la Designers Guild. Noptierele sunt
de la Signature și au costat 2.948 lei/buc.

Bibliotecă din lemn masiv antichizat.
Brand Mis en Demeure.
L 123 x l 54 x h 200 cm
14.080 lei • La Maison

ELEGANȚ

Comodă din lemn masiv vopsit.
L 130 x l 57 x h 90 cm
Începând cu 1.118 lei • Szel Mob

O zonă de Ă ȘI FARMEC
conversați
e cu mult
șarm te va
îmbia cu p
iesele sale
confortabil
e și elegan
te.

Canapea Sherman, cu
tapițeria din țesătură.
Design de Rodolfo
Dordoni, brand Minotti.
L 322 x l 103 x h 84 cm
Preț la cerere
www.minotti.com
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Scenografia teatrală este realizată cu piese epatante, precum comoda de la
Guadarte (15.206 lei), scaunul model Bridge Medallion, de la Signature (2.305 lei),
sau tapetul de la Ralph Lauren (352 lei/rola/L 1.000 x l 52 cm).

Biblioteca încastrată aduce un plus de mister,
datorită designului sobru și al patinei. Piesele de
decor eclectice aduc un plus de farmec.
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și echipele implicate. Ca dovadă,
acum, când casa este finalizată, cei
doi soți nu doresc să schimbe nimic din aspectul ei și nici nu au păreri de rău că nu au acționat altfel.
Pentru La Maison a fost o provocare frumoasă. În acest proiect au
intervenit nu doar cu piese elegante

itor afla
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Un dorm n aer artistic da e.
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ce poartă semnături ale unor branduri franțuzești de renume, precum
Mis en Demeure, Grange, Signature, ci și cu piese personalizate și
achiziționate companii care au făcut
istorie în designul interior, precum:
Marie's Corner, Guadarte, Ralph
Lauren și Designers Guild. ■

Toate produsele sunt disponibile prin La Maison.

www.casalux.ro

Banchetă cu structură
din lemn de fag și
tapițerie din piele.
L 124 x l 63 x h 47 cm
1.114 lei • Quadra

www.casalux.ro

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.

Pat Louis Philippe, din
lemn masiv de cireș.
L 220 x l 197 x h 167 cm
3.506 lei • Mobexpert
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GRUPAJ REALIZAT DE MARIANA NICOLAE FOTO: FIRMELE CITATE

Veioză cu structură din
lemn masiv și metal.
Abajurul este din țesătură.
Brand Mis en Demeure.
L 40 x l 28 x h 50 cm
1.540 lei • La Maison
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