CASE&IDEI

NUANȚELE SUAVE ÎNVIOREAZĂ
UN CĂMIN ELEGANT

Atitudinea pozitivă și perspectivele optimiste pe care proprietara acestui apartament
cochet le are în viața de zi cu zi se reflectă în toate detaliile amenajării locuinței sale.
Nuanțele în ansambluri bine dozate și mobilierul cu linii rafinate definesc decorul.
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

DESPRE APARTAMENT
Unde se află: în centrul Bucureștiului, într-un bloc relativ

nou, amplasat pe o stradă liniștită, cu acces rapid către
câteva puncte importante ale orașului
Locatar: o doamnă încântătoare, cu un simț estetic rafinat și
cultivat, care călătorește foarte mult și care este avidă de nou
și frumos
Detalii de efect: gazda noastră a ales piese de mobilier
ușor de contextualizat în orice tip de interior, astfel încât
să poată lua cu ea piesele atât de dragi atunci când se va
muta într-o nouă casă (aici locuiește cu chirie).
Amenajare: degajată și elegantă, cu zone bine definite, care
comunică armonios datorită cromaticii unitare.

În zona de conversație din living
sunt grupate piese din colecțiile unor
branduri franțuzești celebre. Fotoliul
Biarritz (5.437 lei) este de la
Mis en Demeure, iar canapeaua
Charme en Plus (20.520 lei) aparține
brandului Souplina.
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Diningul are un aer franțuzesc, diafan.
De la Grange sunt masa (10.311 lei) și
consola (5.389 lei), scaunele, model
Coutance (3.618 lei/buc.), sunt de la
Mis en Demeure, iar lampa
(2.932 lei) este de la Objet Insolite.

CASE&IDEI

În zona de lectură am regăsit lampadarul (4.082 lei) de
la Mis en Demeure. Fotoliul este de la același brand și a
costat 4.833 lei.
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ECHIPA LA MAISON:

❛
O compoziție delicată se regăsește în camera de studiu.
Biblioteca este realizată de Grange. Tot de aici a fost
achiziționat și biroul, la prețul de 6.280 lei.
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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

www.casalux.ro

Adaugă pe alocuri culori
în cantități mici, dar
suficiente, pentru a vibra
spațiul. În funcție de
sezon sau de tematica
unor sărbători, schimbă
înfățișarea camerelor
plasând ici-colo pernuțe
cu pattern grafic
inspirat de moment.

❛
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O

riunde este sufletul
tău, acolo este și casa
ta – spune un proverb.
În cazul gazdei noastre, amenajarea casei
reflectă sufletul ei frumos. Datorită afacerii sale, călătorește
foarte mult, în toată lumea, iar această locuință, închiriată, este locul unde
se întoarce cu drag de fiecare dată,
ca să se încarce de energie. Pentru ca
acest spațiu să fie o „chemare“ încân-

tătoare și relaxantă, a trebuit să contureze un decor în deplină armonie cu
năzuințele ei către frumos. A ales să
locuiască în acest apartament deoarece, atunci când l-a văzut prima dată, a
fost încântată de luminozitatea lui, datorată în principal zonelor vitrate mari.
Poziționarea în centrul Bucureștiului,
într-un cartier cochet și liniștit, și compartimentarea ideală pentru exigențele
doamnei casei au determinat-o să aleagă acest apartament dintre multele vi- »
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Dormitorul este amenajat
preponderent cu piese marca Mis en
Demeure. Prețurile sunt: capăt de pat
- 7.254 lei, noptiere - 3.726 lei/buc. și
lămpi - 1.490 lei/buc.

Recreează cadrul și în casa ta!
Huse de pernă din in,
colecția Iridescence,
brand Voyage.
l 140 cm
450 lei/ml • Linea Oro
Class

CADRU

Lampă cu structură
din lemn, brand
Clayre & Eef.
Diametru 50 x h 78 cm
727 lei • Yankee Land

RAFINAT
Nuanțele d
elicate și m
o
elegant su
nt ingredie bilierul
n
te
le unui
decor atem
poral.

Masă Jacob,
din lemn,
brand Grange.
L 150 x l 115 x
h 38 cm • 9.196 lei
La Maison
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mai pentru a aduce un plus de
căldură și de eleganță întregului interior. Noblețea liniilor fiecărei piese conferă ansamblului
o aură artistică, dar și homey.
Practic, datorită lookului elegant, aceste piese pot fi contextualizate armonios atât în interioare contemporane, cât și în
unele cu tentă retro. Mai mult
de atât, ansamblul este unul
versatil și ofertant, în sensul că
poate căpăta un aer proaspăt
foarte ușor, prin simpla pigmentare cu accesorii de sezon sau
cu țesături în culori potrivite
anotimpului. Împreună cu echipa La Maison a ales acele piese
de referință ale unor branduri
celebre, precum Grange, Mis en
Demeure, Objet Insolite, astfel
încât, atunci când se va muta
într-o altă locuință, să-i fie ușor
să creeze un nou ambient, la fel
de elegant, cu aceste obiecte. ■
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Birou Joseph, din lemn
masiv, brand Grange.
L 130 x l 70 x h 75 cm
12.240 lei • La Maison

www.casalux.ro

Dulap Vence, din lemn
masiv de plop.
L 102 x l 31 x h 180 cm
1.395 lei • Mobexpert

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.
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GRUPAJ REALIZAT DE MARIANA NICOLAE FOTO: FIRMELE CITATE

O piesă foarte dragă gazdei noastre este comoda cu
oglindă, model Marie Antoinette, de la brandul Grange.
Costă 12.630 lei.

zionate. Amenajarea lui a fost
o etapă care a decurs firesc și
frumos, căci gazda noastră s-a
orientat din start către echipa de designeri de la La Maison. Cu mult înainte să se mute
în noua sa locuință, a vizitat
showroomul La Maison, pentru a cumpăra câteva cadouri,
ocazie cu care s-a familiarizat
cu stilul amenajărilor lor și cu
seria de branduri cunoscute cu
care La Maison colaborează. Și
pentru că acestea au coincis cu
stilul ei de viață, precum și cu
nivelul estetic și funcțional pe
care îl dorea, colaborarea cu
La Maison s-a dovedit a fi
opțiunea perfectă. Designerul
Martine Claessens ne-a mărturisit că au dorit să realizeze un
cămin cu o atmosferă relaxantă, înviorată de accente suave
de culoare. Mobilierul este din
lemn masiv, lucrat manual, toc-

Scaun din
policarbonat fumuriu,
brand Lisbeth Dahl.
L 49 x l 56 x h 97 cm
640 lei • Scala Design
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