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detalii care contează
Amplasare: Constanţa
Tipul locuinţei: vilă
Niveluri: 2 (P + 1)
Număr camere: 5
Supr afaţă locuinţă: 220 mp
Supr afaţă teren: 400 mp
Anul construirii: 2014

Înconjuraţi
de culoare
„Eu ador culorile, însă nu am una preferată,
căci îmi plac toate la fel de mult”, este
mărturisirea unei proprietare care a
renunţat la colaborarea cu designerul de
interior când şi-a dat seama că cea mai în
măsură să pună în practică viziunea sa
originală de amenajare era chiar ea.
Text: oana voicu / Foto: antonio cioarek
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atuuri

E

ste vorba despre locuinţa unor constănţeni,
recent construită în cartierul rezidenţial
Tomis, şi despre o familie tânără şi dinamică, care s-a mutat de curând într-un nou cămin.
Înainte, gazdele noastre locuiau la bloc, în aceeaşi
zonă, însă, când o parte dintre prietenii lor şi-au făcut
case în Tomis, au hotărât să le urmeze exemplul.
Terenul de 400 de metri pătraţi l-au cumpărat de la
dezvoltator în 2013 şi tot în acelaşi an au început lucrările la casă, pe care au realizat-o în regie proprie.

Curtea micuţă este
distribuită în mod egal
în jurul casei, proprietarii
încercând să fructifice
spaţiul prin crearea unor
zone diverse: rocărie, loc de
joacă, spaţiu pentru plajă.

Arhitectur a
e x t e r i oa r ă este simplă
şi „curată”, caracterizată
prin linii drepte şi câteva
ieşiri în consolă. Dinamismul
faţadelor este dat de
finisajul decorativ în două
nuanţe contrastante.

idee
Folosindu-se de ieşirea în
consolă a etajului şi de balconul
de la dormitor ca de un umbrar,
proprietarii au amenajat în
partea laterală a imobilului o
mică terasă cu loc de relaxare şi
cu un mic bazin pentru copii.

D e câ n d n e -a m m u tat l a ca să ,
viaţa noastră s-a schimbat simţitor, căci
petrecem mult mai mult timp afară.
Curtea trebuie întreţinută, aşa că facem
şi mişcare, iar casa propriu-zisă ne oferă
mai mult spaţiu şi este bine împărţită.”

Acc e so r i i l e d e co r at iv e d e g r ă d i n ă pot
fi descoperite la tot pasul, pe întinderea de gazon,
făcând deliciul celor care se relaxează acolo.
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colțul
preferat
Decorul nonconformist al livingului,
plin de culoare şi căldură, cu aerul
său relaxat, parcă de vacanţă,
transformă zona de zi în centrul
de interes al interiorului, locul
unde membrii familiei, dar şi
musafirii preferă să stea
laolaltă.

Co r pu r i l e d e
i lu m i n at, la fel de
originale ca restul decorului,
au fost alese după criteriul
design şi culoare.

Ce ne place
Foarte îndrăzneaţă, dar
şi de efect, este soluţia
cromatică preferată
de proprietară pentru
pereţii din living. În
ciuda aşteptărilor,
nuanţa închisă de
gri-albastru folosită nu
dă senzaţia de rece, ci,
dimpotrivă, creează
o atmosferă intimă în
zona de zi.
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Pl ăc i l e c e r a m i c e d e
t i p m oz ai c dau culoare băii
dominate de tonuri naturale.
D u ş u l c u sc u rg e r e î n
pa r d o s e a l ă este elementul
de rezistenţă al băii de serviciu.

„Întreaga amenajare a
pornit de la o comodă, restul
ideilor venind de la sine.”
membrii familiei, compartimentate funcţional.
Şantierul a durat un an, după care s-a
ajuns la partea preferată a proprietarei, şi anume amenajarea interioară.

Baia m at r i m o n ia l ă
este amenajată asemenea
unei camere de zi, cu
tapet şi rame pentru
tablouri şi fotografii.

Ce ne place
Pentru că o bucătărie închisă, lipsită de ferestre către exterior,
ar fi putut da senzaţia de claustrofobie, Mary Predescu a găsit
varianta unui glasvand. Acesta închide încăperea pe două laturi,
lăsând posibilitatea de comunicare vizuală cu spaţiul livingului.

Cu o amprentă la sol de 110 metri pătraţi, vila are regimul
de înălţime P + 1 şi este construită pe cadre din beton, cu
zidărie din cărămidă. Arhitectul, din Constanţa, a conceput
un proiect modern, cu spaţii deschise la parter, bine luminate natural, iar la etaj cu încăperi suficiente pentru toţi
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I lu m i n at u l
din
d o r m i to r
combină sursele
ambientale cu
cele punctuale
(veioze sau
lampadare).

Fiind pasionată de tot ce înseamnă design interior,
Mary Predescu, stăpâna casei, şi-a dorit pentru căminul
familiei sale un decor deosebit, care să-i reprezinte. „Nu
voiam ceva extravagant, ci doar un interior personalizat, cu o atmosferă caldă şi confortabilă”, ne povesteşte
proprietara. În prima fază a apelat la ajutor specializat,

colțul
preferat
Un tête-à-tête în culori tonice
a fost amenajat de proprietară în
cadrul dormitorului matrimonial,
cu scopul ca cei doi soţi să-şi bea
aici cafeaua de dimineaţă, în
tihnă, înainte de a începe
o nouă zi.

colaborând cu un designer de interior. Când însă a
văzut randările făcute de acesta, şi-a dat seama că le lipsea acea amprentă a personalităţii, a firii lor expansive.
„Aveam în minte clar imaginea de ansamblu a amenajării, aşa că am decis să mă ocup singură de decorare.

C u lo r i l e î n c h i s e ce decorează
pereţii şi tavanul creează o atmosferă
intimă şi odihnitoare în dormitor.

M ă s u ţa d e
toa l e tă a
fost costruită
de beneficiară
dintr-o consolă
mică şi o oglindă
cu ramă ovală.
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F e ro n e r ia
de la
mobilierul
Sa r e i are
închiderea
silenţioasă
şi mânerele
cauciucate,
pentru a preveni
posibilele

B u f n i ţa pare

idee

Ce ne place

Sara este răsfăţata
casei, căci ea
beneficiază de două
dintre cele trei
încăperi de la etaj,
părinţii săi preferând
să-i amenajeze o
cameră pentru dormit
şi una pentru joacă.

Rezervorul ascuns din spatele
wc-ului a dat naştere unei poliţe
din faianţă, pe care proprietara
nu a ezitat să o folosească pentru
crearea unui mic colţ decorativ.

accidentări.

Aveam nevoie de un punct de pornire, pe care
l-am găsit în timp ce vizitam un magazin Kare din
Bucureşti. Am văzut acolo o comodă din lemn,
cu sertare colorate, şi m-am îndrăgostit de ea. Am
cumpărat-o pe loc şi am plecat cu ea acasă. De
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la această comodă a pornit întreaga amenajare a
interiorului, restul ideilor venind de la sine.”
Dacă la parter majoritatea pieselor de mobilier
sunt achiziţionate de la Kare, mobilierul din bucătărie şi cel din dormitoare a fost executat pe

a fi tema aleasă
pentru decorul
din baia fetiţei.

comandă la firma Smart Design din Constanţa.
Ansamblul de bucătărie este din MDF, echipat
cu accesorii de calitate Blum şi Hafele – proiectul a fost personalizat ţinând cont de necesităţile şi cerinţele proprietarilor. Electrocasnicele
Franke, din gama Country, cu finisaj de „aramă”,
se potrivesc perfect cu stilul amenajării.
Mobilierul din dormitor, pe lângă confortul pe care
îl asigură beneficiarilor, a trebuit să respecte tema
întregii amenajări. Astfel, au fost folosite şi asortate
materiale diferite: textil, furnir natural în diverse finisări, MDF lăcuit mat şi mânere din bronz antichizat.
Corpurile din camera Sarei au fost realizate din PAL melaminat şi MDF vopsit, în culori asortate cu draperia.
M at e r ia l r e a l i z at c u s pr i j i n u l

Smart Design, Constanţa, bd. Mamaia, nr. 62,
tel.: 0720.300.997, www.mobilasmartdesign.ro
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