BUCĂTĂRIE

CUM ÎMBINI ELEMENTELE
VINTAGE CU CELE MODERNE?

Deoarece accentul decorativ a fost pus asupra mobilierului
și dotărilor specifice bucătăriei, designerii au ales să finiseze
pereții și plafonul în alb imaculat. În dreptul zonei de lucru au
ales faianța albă care imită modelul cărămizii clasice.

Amenajarea aceasta a fost făcută din respect pentru valorile autentice. Proprietarii
au dorit să păstreze cât mai multe detalii arhitectonice ale clădirii ridicate în perioada
interbelică, iar designerii au completat decorul cu piese care să se armonizeze stilistic.
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

Mobilierul este din lemn
masiv și a fost realizat pe
comandă în fabrica
La Maison. Piesele au fost
adaptate necesităților
funcționale ale încăperii.
Prețul variază în funcție
de proiect.

A

Martine Claessens, designer
Tel.: 0723.393.799; e-mail: info@lamaison.ro
Cristina Zelmat, proprietar La Maison
Tel.: 0723.393.793;
e-mail: cristina.zelmat@lamaison.ro
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mbianța cochetă, cu
trimiteri vintage, a fost
conturată având ca
punct de plecare pardoseala din mozaic
a bucătăriei. Gazdele
noastre au insistat ca în timpul renovării să fie restaurate toate detaliile originale ale clădirii retro. Culorile calde
ale mozaicului de piatră au influențat
alegerea esenței de lemn din care a
fost realizat pe comandă mobilierul din
bucătărie. Pentru a evita monotonia în
această încăpere, designerii au decis să
intervină cu câteva intervenții stylish,

precum vitrina pentru vase, care este
iluminată la interior, creându-se astfel
un interesant joc de umbre, străluciri
și culori. Superbele vase de la Mauviel,
cu finisaje în nuanțele cuprului, sunt
prezențe șarmante, ce atrag priviri de
admirație. Însă trebuie să recunoaștem
că mașina de gătit Grand Maman, de la
celebrul brand La Cornue, cu fronturi
de un roșu intens este vedeta incontestabilă a bucătăriei. Prin această amenajare, echipa La Maison a demonstrat
că tehnologia de ultimă oră poate fi integrată armonios într-o amenajare elegantă, cu parfum retro. ■

www.casalux.ro

www.casalux.ro
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BUCĂTĂRIE

INGREDIENTELE CARE DAU
SAVOARE UNEI BUCĂTĂRII ȘIC
Parfumul decorurilor de altădată poate învălui suav și bucătăria ta dacă în context vei aduce
piese care să îți amintească de acele vremuri. Nu este obligatoriu să fie obiecte vechi, ci să
aibă un look patinat. Cele realizate din cupru, alamă sau lemn învechit sunt ideale.
CHEF DE PRESTIGIU Mașină de
gătit din colecția Château, brand
La Cornue • Începând cu 44.000 lei
La Maison

PREPARATE FRUGALE
Tigaie din oțel
inoxidabil,
brand Mauviel.
Diametru 28 cm
1.191 lei • La Maison

Pentru a spori eficiența acestei bucătării, designerii au ales un
lavoar dublu, de la brandul Shaws of Darwen, care a costat 3.685 lei.
Frontul la vedere imprimă lavoarului o notă retro.

GRUPAJ REALIZAT DE MARIANA NICOLAE FOTO: FIRMELE CITATE

Hota de mare putere are un debit de maximum 1.080 m³/h și a fost
încastrată într-o construcție din zidărie. Hota este model Novy și are
prețul de 5.170 lei.

GUST DESĂVÂRȘIT
Oală de gătit din
oțel inoxidabil,
brand Mauviel.
Diametru 24 cm
1.598 lei
La Maison

PREZENȚĂ INCANDESCENTĂ
Scaun Julia, din lemn de brad
vopsit. L 44 x l 44 x h 102 cm
Începând cu 163 lei • Szel Mob

Mașina de gătit din colecția Grand Maman este o adevărată
bijuterie, nu doar din punct de vedere estetic, ci și funcțional.
Aceasta costă 54.806 lei.
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Masa și scaunele sunt realizate din lemn, de brandul Grange. Masa
a costat 7.233 lei, iar prețul unui scaun este de 2.296 lei. Nuanța lor
contrastează plăcut cu restul culorilor din încăpere.

Toate produsele sunt disponibile prin La Maison.

www.casalux.ro

MODEL COMPACT Masă Dinner, din lemn de
mango, brand J-line. Diametru 150 x h 80 cm
3.343 lei • www.vivre.ro

www.casalux.ro

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.

DESIGN NORDIC Bol și farfurie din porțelan, pahar din
sticlă și șervet din bumbac brodat. Toate de la brandul
Greengate. • www.greenhate.dk
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CASE&IDEI

UN DINING
CU NOTE SERENE
O compoziție de mobilier cu linii rafinate și cu finisaje patinate
poate fi vedeta unui interior princiar dacă în restul ambientului mizezi pe
detalii epurate și pe o cromatică echilibrată.
Elementul decorativ în formă de medalion ce
împodobește comoda (10.956 lei) din lemn masiv a
dat numele colecției Médaillon, de la brandul Grange.

O masă impozantă este o
invitație mereu valabilă la
ospețe pline de fast alături
de familie și de prieteni.
Dacă organizezi deseori
mese la tine acasă, o piesă
ca aceasta îți va fi de mare
folos. Prețul ei de pornire,
în funcție de dimensiuni,
este de 11.330 lei.

E

Un mix discret de tapițerii poate particulariza aceste
scaune realizate din lemn masiv, ce pot fi colorate și
patinate la alegere. Costă 2.354 lei/buc.
34 CASA LUX / IANUARIE 2017

ste foarte ușor să
rezonezi cu frumosul atunci când ești
înconjurat de un
ambient care abundă în elemente elegante. În cazul unui dining cu aură
nobilă, orientează-te către seturi cât
mai complete de mobilier, căci mai
multe piese care aparțin aceleiași
colecții vor da un aer unitar și armonios încăperii. Alege obiecte de mobilier realizate din lemn, cu finisaje
patinate și împodobite cu ornamente delicate. Tapițeriile din catifea sau
mătase vin într-o completare firească în astfel de contexte. Nu doar calitatea materialelor alese este importantă, ci și coordonarea cromatică și

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.

cea a texturilor. Este bine să eviți
contrastele de orice fel și să păstrezi
o constantă în alegerea finisajelor.
În cazul mobilierului și al pardoselilor, patinele antichizate vor sublinia
personalitatea acestor prezențe, în
timp ce în cazul lampadarelor și al
celorlalte surse de iluminat, structurile alămite ori argintate le vor face
și mai atractive. Dar pentru ca întregul cadru să nu fie unul bătrânicios,
îți sugerăm să pigmentezi discret cu
decorațiuni cu look artistic, grupate
cât mai dezinvolt. Și în cazul lor este
bine să respecți rețeta cromatică
de la începutul amenajării. Pentru
ca scenografia să fie una originală,
înlocuiește tablourile cu oglinzi de
mari dimensiuni. ■

www.casalux.ro

Mobilierul cu sertare mascate este foarte util în orice context, deoarece poți
păstra în ordine tot felul de mici obiecte, fără să încarci spațiul cu diverse cutii de
depozitare. Astfel vei avea un decor bine organizat și ordonat.

Piesa principală a unui colț cochet unde să îți savurezi
cafeaua după o masă copioasă va fi cu siguranță un
fotoliu confortabil. Prețul lui este de 11.057 lei.

www.casalux.ro

Toate produsele sunt disponibile prin La Maison.

TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: GRANGE PRIN LA MAISON

O consolă delicată ca aceasta poate avea diverse
întrebuințări, de la loc de expunere pentru decorațiuni
până la bar. Prețul ei este de 6.556 lei.
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