CASE&IDEI

UN CĂMIN LUMINOS,
CU ACCENTE DE CULOARE

Îndrăgostiți de cartierul cochet cu multe vile interbelice, proprietarii acestei case impozante
au decis să cumpere una dintre ele, chiar dacă arhitectura interioară era una complicată. I-a
tentat mult faptul că se află în zona lor favorită și că era complet finisată.
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

Zona de zi este deschisă,
aparent delimitată de
glasvanduri vintage. Lustrele
sunt adevărate bijuterii, ce
dau o aură glam camerelor.
Acestea sunt de la brandul
Mis en Demeure și au prețul
de 6.600 lei/buc.

Decorul din living gravitează în jurul zonei de conversație. Piesele sunt de la brandul
Mis en Demeure. Masa costă 4.313 lei, iar prețul fotoliilor începe cu 7.117 lei/buc.

DESPRE VILĂ
Unde se află: în centrul Bucureștiului,

foarte aproape de o grădină publică
superbă, dar și de edificii cu parfum de
altădată
Locatari: o tânără familie de oameni de
afaceri, împreună cu minunata lor fiică.
Provocările proiectului: compartimen-
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tarea interioară nu era tocmai judicios
configurată și de aceea a fost nevoie de
regândirea unor spații. Prin dărâmarea
și construirea unor pereți a fost fluidizat
traseul prin locuință, iar încăperile au
devenit mult mai confortabile și mai
eficiente.
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CASE&IDEI
Pentru un plus de noblețe, pardoselile
din lemn masiv au fost acoperite cu
covoare groase, cu motive grafice clasice.

Biblioteca este realizată pe comandă de La Maison. Cadrul
cochet este completat de masa de cafea de la Grange
(3.933 lei), de canapeaua de la Marie's Corner (13.200 lei) și de
fotoliul Biarritz, de la Mis en Demeure (7.381 lei).

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

ECHIPA LA MAISON:

❛

Atunci când conturați
un ambient în nuanțe
luminoase și mizați pe un
număr restrâns de culori,
este bine să interveniți
cu accente de culoare,
astfel încât decorul să fie
unul vibrant și să evitați
monotonia.

❛

A

Decorul abundă de elemente clasice,
dar este adus în actualitate prin alăturările
informale de materiale și culori.

30

CASA LUX / OCTOMBRIE 2016

nul trecut, în luna au
gust, proprietarul aces
tei vile trecea pentru
prima dată pragul show
roomului La Maison. Din
spusele sale am aflat că
venise aici cu gândul de a fi consiliat în le
gătură cu alegerile pe care urma să le facă
pentru locuința pe care o achiziționase de
curând. Familia era foarte încântată de
noua lor casă și doreau să se mute cât
mai rapid, având în vedere că interiorul
era complet finisat. Pereții erau în mare

măsură acoperiți cu vopsea albă, iar
ici-colo erau trasate porțiuni cu tapet. În
discuțiile cu echipa La Maison, gazdele
noastre au spus că aspiră la un ambient
luminos, cu trimiteri elegante. Au adus
chiar niște imagini concludente pen
tru stilul pe care voiau să-l contureze.
I-au invitat pe cei de la La Maison să le
viziteze locuința, pentru a afla dacă in
teriorul se pretează unui demers estetic
rafinat, așa cum își doreau. Echipa La
Maison (Cristina și Patrick Zelmat, îm
preună cu Martine Claessens) le-a ex »
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CASE&IDEI
Cu o compartimentare
interioară eficientă, mobilierul
de bucătărie a fost realizat pe
comandă în fabrica La Maison
și a costat 66.655 lei. Lustra este
de la Mis en Demeure, iar prețul
ei este de 2.772 lei. Chiuveta
din ceramică albă poate fi
achiziționată la prețul de
3.447 lei. Plita și cuptorul sunt
de la brandul Whirlpool.

Pasiunea pentru artă și pentru frumos se remarcă nu
doar din armonia ambientului, ci este evocată și de
prezența pianinei și a unei colecții de tablouri.

Cel de-al doilea living
este destinat în special
întâlnirilor în familie.
Nuanțele pudrate și
texturile catifelate ale
tapițeriilor imprimă
acestei încăperi un plus
de căldură, spre bucuria
întregii familii.

În dining, eleganța
ambientului a fost
concretizată cu piese de
la brandul francez Mis en
Demeure. Masa Velleron
poate fi achiziționată la
prețul de 13.115 lei, iar
scaunele din colecția
Sienne sunt 2.376 lei/buc.
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Dotările de ultimă oră vin în completarea farmecului
acestei bucătării. Hota de la Novy este un model
extrem de eficient și a costat 6.204 lei.
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Recreează cadrul și în casa ta!
Serenitatea acestui dormitor
este conferită în primul rând de
cromatica și grafica tapetului.
Acesta este model Portfolio,
de la Sanderson (349 lei/rola).
Capătul de pat a fost realizat pe
comandă de La Maison și îl poți
avea la prețul de 4.752 lei.

Masă din lemn de
stejar antichizat. Brand
Mis en Demeure.
L 148 x l 120 x
h 77 cm
9.815 lei • La Maison

DINING

RAFINAT
Mobilierul
d
in
lemn p
covoarele
orientale fa atinat și
c un
perfect în
decorurile tandem
clasice.

Scaun Chance, din
lemn masiv și cu
tapițerie din stofă.
L 50 x l 60 x h 100 cm
912 lei • Mobexpert

Covor din colecția
Marokko. Este
din viscoză,
lucrat mecanic.
L 190 x l 140 cm
261 lei • Biokarpet
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GRUPAJ REALIZAT DE MARIANA NICOLAE FOTO: FIRMELE CITATE

Noptieră din lemn masiv,
colecția Ermitage,
brand Grange.
L 63 x l 35 x h 80 cm
7.497 lei • La Maison
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Accentele cu patină sunt ideale în contextele cosy. Aici au fost folosite noptiere
de la Mis en Demeure - 6.631 lei/buc. Pernele decorative sunt de la celebrul brand
Designers Guild și au prețul de 718 lei/buc.

Decorul băii este similar cu cel dintr-un budoar
vintage. Mobilierul a fost realizat pe comandă de La
Masion. Puful, cu țesătură Pierre Frey, costă 1.240 lei.
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plicat, după vizionare, că visul lor
poate fi realizat dacă vor interveni
cu schimbări esențiale. Spațiul tre
buia eficientizat prin mărirea încă
perilor și prin fluidizarea unor zone,
iar tapetul existent trebuia înlocuit
cu unul mult mai șic. Argumentele
pertinente i-au convins pe cei doi
soți să transforme întreg interiorul.

Împreună cu cei de la La Maison
s-au orientat către piese cu design
șarmant, care atrag prin eleganța și
prețiozitatea detaliilor. Fericirea de
a avea căminul mult visat se citește
pe chipul proprietarilor, ceea ce
demonstrează că încrederea într-o
echipă de profesioniști are rezultate
de excepție. ■

Toate produsele sunt disponibile prin La Maison.

www.casalux.ro
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Pat Icon, din colecția
Night, din lemn masiv
și cu tapițerie
din țesătură.
L 228 x l 236 x h 145 cm
25.977 lei • Interior
Store

Veioză Ibiza, brand
Muno, din policarbonat.
Diametru 16 x h 28 cm
770 lei • Lo Spazio

www.casalux.ro

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.
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