CASE&IDEI

ELEGANȚĂ DESĂVÂRȘITĂ
ÎNTR-UN CĂMIN DE VIS

Acest apartament spațios se află în partea de nord a Capitalei, într-o zonă cu mulți copaci,
dar mai ales cu multă liniște. Decorul a fost supus unor transformări epatante, menite să
sporească luminozitatea camerelor, dar și să păstreze aura clasică a amenajării.
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

O prezență cochetă este fotoliul Lourmarin, de la
brandul francez Mis en Demeure. Prețul acestuia este
de 9.081 lei. Tapițeria este disponibilă la cerere.

❛

ECHIPA LA MAISON:

Mizați pe mobilierul multifuncțional
atunci când vreți să aveți un cămin
aerisit. Piesele din lemn masiv
realizate la noi în fabrică au marele
avantaj că servesc mai multor cerințe
și pot fi ușor integrate în decor.

❛

DESPRE APARTAMENT
Unde se află: în București, într-un ansamblu elegant,

construit astfel încât majoritatea apartamentelor să
aibă o priveliște cât mai largă asupra unuia dintre
cele mai frumoase parcuri ale Capitalei
Locatari: o tânără familie de oameni de afaceri,
împreună cu fetița lor
Provocările proiectului: proprietarii au insistat să
păstreze pe cât este posibil identitatea încăperilor,
precum și amprenta clasică a ambientului. Echipa
de designeri La Maison a respectat aceste coordonate
funcționale și estetice și a adus elemente care să
sporească luminozitatea încăperilor.
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Cele două canapele
sunt model Georgia și
fac parte din portofoliul
brandului Marie’s Corner.
Prețul unei piese este de
20.064 lei.

www.casalux.ro

www.casalux.ro
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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

N
VREI U AR?
IMIL
S
R
O
DEC
ping,
la shop
Mergi
25!
la pag.

❛

ECHIPA LA MAISON:

Pentru a vă bucura de o locuință
confortabilă, dar și cu prestanță,
nu vă focusați alegerile strict pe
mobilierul achiziționat de la diverse
branduri. Combinați piesele din
serii cu renume cu unele realizate
pe comandă, special pentru
necesitățile spațiului.

❛

O somptuoasă masă extensibilă din lemn este vedeta zonei de dining. Aceasta
este model Corfou și este de la brandul Mis en Demeure. Prețul ei e de 11.616 lei.
Scaunele cu brațe sunt model Bonnieux, de la același brand, și costă 4.635 lei/buc.
18
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www.casalux.ro

C

ând am fost invitați să fotografiem acest apartament,
ce a fost recent renovat și restilizat, designerii de la La
Maison, care s-au ocupat de
întregul proiect, ne-au asigurat că este unul dintre cele mai armonioase proiecte duse la bun sfârșit de ei. Nu este puțin lucru
ca profesioniști cu o experiență vastă în domeniu
să dea asigurări atât de frumoase despre o lucrare. Meritul acestei reușite se datorează în egală
măsură proprietarilor (care au știut să explice
care este standardul estetic și funcțional la care

www.casalux.ro

se așteaptă în final) și echipei La Maison (care
și-a demonstrat profesionalismul o dată în plus).
De îndată ce am trecut pragul acestui apartament
spațios, am înțeles că vorbele lor erau pe deplin
argumentate de o realitate atât de plăcută. Gazdele noastre, o familie de oameni de afaceri din
București, înainte de a demara lucrările de renovare, au făcut o atentă prospectare a pieței de profil, în sensul că au avut întrevederi cu mai multe
studiouri de design, au vizitat mai multe magazine
multibrand, care aveau și echipe de decoratori,
însă au întâmpinat o serie de inconveniente. Fie
nu se ridicau la nivelul așteptărilor celor doi soți, »

Confortabile și
îmbietoare sunt pernele
model Viola, de la
brandul Designers Guild.
Au husele din catifea,
iar prețul uneia este de
411 lei. Masa de cafea
este model Jacob, de la
brandul Grange, și costă
8.859 lei. Biblioteca este
din lemn masiv și este
realizată, pe comandă, în
fabrica La Maison.

FEBRUARIE 2017 / CASA LUX

19

CASE&IDEI

Pentru a le păstra intacte, dar și pentru a
sublinia designul feminin al scaunelor, designerii
au decis să le îmbrace cu huse șic. Scaunele sunt
model Figeac, brand Mis en Demeure. Prețul
unuia este de 3.002 lei.

Peninsula, judicios plasată, are menirea
de a delimita vizual cele două zone din
bucătărie: cea de preparare a hranei și cea
de luat masa. Mobilierul a fost realizat, pe
comandă, în fabrica La Maison.
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fie colaborarea necesita efort și timp mult peste preconizări. Mai exact, gazdele noastre își
doreau să găsească în același loc atât o echipă
completă, care să se ocupe nu doar de concept, ci și de implementarea lui până în cel mai
mic detaliu, cât și oferte complete de mobilier,
corpuri de iluminat și accesorii. Tot căutând,
au ajuns și la magazinul La Maison, unde au
fost foarte direcți cu cererile lor. Faptul că la
orice punct evocat de ei cei de la La Maison veneau în întâmpinare cu sugestii ori soluții i-a
convins pe proprietari să pornească în această frumoasă aventură alături de La Maison.
Apartamentul era clasic amenajat, dar foarte
întunecos. Acesta a fost principalul aspect pe
care designerii au dorit să îl schimbe. Pasul
următor a vizat eficientizarea unor spații. Prima încăpere care a beneficiat de atenția designerilor a fost bucătăria. Echipa La Maison
ne-a explicat care au fost modificările de aici:
„Bucătăria are forma unui dreptunghi lung. »

www.casalux.ro

O prezență cochetă este masa rotundă, realizată din lemn masiv, care face parte
din portofoliul brandului Grange. Prețul ei este de 7.656 lei. Este disponibilă în mai
multe variante de finisaj.
FEBRUARIE 2017 / CASA LUX
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Un colț feminin a fost creat cu ajutorul unei mese de
toaletă (12.270 lei) de la brandul Grange. Lampa este
de la Objet Insolite și a costat 4.625 lei.
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Tapetul cu model floral
și cu nuanțe pudrate
este model Palampore,
de la brandul Sanderson.
Prețul unei role este
de 406 lei. Lampa
suspendată este model
Pérouse, de la Mis en
Demeure și a costat
3.352 lei.

Între dormitorul matrimonial și baia care îl
deservește a fost amenajat un dressing cochet.
Mobilierul este făcut, pe comandă, de La Maison.
22
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Atmosfera caldă și
ludică a fost creionată
pornind de la tematică
și nuanțele tapetului
din fundal. Acesta este
model Fairy Castle, de la
brandul Sanderson.
O rolă costă 306 lei.

Pentru a sublinia
aerul princiar al acestei
camere, designerii au
ales lampa suspendată
(2.851 lei) de la Mis en
Demeure, care este
decorată cu piese ce
imită perlele.

Mobilierul din baia
fetiței respectă gama
cromatică din această
zonă a locuinței.
Acesta a fost realizat
pe comandă și a costat
5.771 lei.

www.casalux.ro

www.casalux.ro
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Recreează cadrul și în casa ta!

Peretele din fundal a fost placat cu o dală mare
din onix. Prezența acestui finisaj a necesitat multă
atenție și pricepere la montaj, deoarece în spatele
plăcii au fost fixate surse de iluminat.

Comodă Grand Bahut,
din lemn masiv,
brand Grange.
L 173 x l 50 x h 93,7 cm
10.113 lei • La Maison

CU PERS

ONALITA
Piesele din
lemn masiv TE
patinat sun
cu finisaj
t ideale în
interioarele
elegante,
cu trimiteri
vintage.

Fotoliu Alesis,
cu structură din lemn
și tapițerie din stofă.
L 77 x l 89 x h 101 cm
913 lei • Mobexpert

Mobilierul este din lemn și a fost
realizat, pe comandă, în fabrica La
Maison, pentru a se integra perfect.

Masă din lemn
de brad vopsit.
L 90 x l 90 x h 45 cm
1.187 lei • Quadra

O serie de accesorii cu look prețios
înfrumusețează baia matrimonială și îi
conferă o notă glamour.

Obiectele sanitare și bateriile
sunt aduse prin La Maison. Prețul
acestora din urmă este de 2.508 lei/set.
24
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Spre mijlocul încăperii, la nivelul plafonului
exista o grindă inestetică, ce masca sistemul de
ventilație. Am repoziționat aparatul de climatizare și am renunțat la grinda aparentă, sporind astfel luminozitatea încăperii. Pe holurile
lungi am creat mai multe spații de depozitare,
precum și o încăpere tehnică, unde am plasat
mașina de spălat rufe. Toate sunt mascate de
uși elegante din lemn. Astfel, baia a fost eliberată de aparatura electrocasnică, inestetică, fiind
acum un spațiu perfect de relaxare“. Proprietarii și-au dorit accente de culori energizante
în zona de zi și unele pudrate în camerele de
odihnă. Jocul cromatic inspirat este un atu al
decorului. ■

GRUPAJ REALIZAT DE MARIANA NICOLAE FOTO: FIRMELE CITATE

Noptieră din
lemn de brad
vopsit.
L 44 x l 40 x
h 54 cm
Preț la cerere
Szel Mob

Panou decorativ din
colecția Chelsea,
pe suport de mătase,
brand de Gournay.
L 90 x h 213 cm
4.720 lei • La Maison
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Zona de duș a fost amenajată într-o
nișă. Astfel au fost eficientizate toate
zonele din această încăpere.

www.casalux.ro

Pat cu structură din
lemn și metal, tapițat
cu piele ecologică,
brand Bontempi.
L 220 x l 175 x h 110 cm
14.124 lei (fără taxe
de transport)
www.yliving.com

www.casalux.ro

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.
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