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detalii care contează
Amplasare: Constanţa
Tipul locuinţei: vilă
Niveluri: 2 (P+E)
Număr camere: 4
Supr afaţă locuinţă: 160 mp
Supr afaţă teren: 200 mp
Anul construirii: 2013
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Casă spațioasă pe un
teren de doar 200 mp
Construită pe un teren de dimensiuni foarte mici, această casă din Constanţa demonstrează
că un proiect bine realizat este cheia pentru o locuinţă echilibrată, care, în cazul de faţă,
beneficiază de interioare spaţioase, bine organizate, dar şi de o mică zonă verde, suficientă
pentru relaxarea în aer liber.
Text: Oana Voicu / Foto: Antonio Cioarek

S

ituată în Faleza Nord, o zonă foarte bună
din Constanţa, aproape de mare, locuinţa
aparţine unei familii de constănţeni cu doi
copii (un băiat student şi o fată care a absolvit recent facultatea). Foarte activi şi mari iubitori de
călătorii, proprietarii nu şi-au dorit o casă mare,
nici măcar o curte generoasă, deoarece în timpul
liber preferă să iasă în oraş sau să se plimbe în natură. În schimb, au ţinut ca vila să fie amplasată
într-o zonă frumoasă, cât mai aproape de mare.
Terenul care le-a plăcut nu are mai mult de
200 de metri pătraţi, dar, cu ajutorul unui arhitect priceput, fiecare metru a fost valorificat,
astfel încât să permită ridicarea unui cămin
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generos şi amenajarea unui mic spaţiu verde.
Procesul de construire a început în primăvara lui
2012, după un proiect al arhitectei Monica Toma.
Ţinând cont de dimensiunile reduse ale lotului
disponibil, aceasta a propus o construcţie cubistă,
cu aspect minimalist, bazată pe linii drepte şi cu un
design simplu. Doar balcoanele de la etaj şi riflajul
vertical şi orizontal adăugat pe faţadă dau dinamism
şi o notă interesantă ansamblului. Cu o amprentă la
sol de 80 de metri pătraţi, imobilul are două niveluri
– parter şi etaj –, cu suprafeţe de dimensiuni egale.
La exterior, casa a fost finisată cu tencuială decorativă, în timp ce balustradele discrete ale balcoanelor au fost realizate din sticlă fumurie.
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atuuri

Ba lco n u l î n co n s o l ă , realizat deasupra intrării în
casă, protejează această zonă de intemperii şi totodată o
iluminează cu ajutorul spoturilor montate dedesubt.

Aleea de acces, terasa şi balcoanele au fost
placate cu o gresie de exterior ce imită piatra.
Grădina a fost proiectată de către designerul peisagist
Cerasela Manuela Burtoiu şi executată de firma Garden
Beauty. Spaţiul avut la dispoziţie a impus alegerea foarte
atentă a plantelor. Astfel, speciile decorative pentru
care s-a optat creează un echilibru între plantele veşnic
verzi şi cele cu înflorire în timpul anului. Zona centrală din faţa terasei se remarcă printr-un ansamblu de
plante care cresc încet, reunite în jurul unei mici fântâni arteziene. Zona de utilităţi este mascată de plante
cu frunziş persistent, în timp ce pentru perimetrul
umbrit al grădinii s-a apelat la specii care se pretează
la condiţiile de semiumbră (Aucuba, Hydrangea).
Pentru amenajarea interioară, proprietarii au apelat la designerul Mădălina Otoman de la studioul
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Amplasarea într-o zonă
bine cotată a oraşului
Constanţa, în apropierea
mării, este principalul atu al
acestei case. Un alt avantaj
îl reprezintă proiectul bine
gândit de arhitect, cu o
compartimentare foarte
funcţională.

Marengo din Constanţa. Colaborarea cu aceasta a
început cu vizita pe şantier (cândnu fusese încă turnată placa de la etaj), urmată de mai multe întâlniri cu
beneficiarii, pentru a afla ce îşi doreau, ce le plăcea,
ce-i reprezenta. În linii mari, clienţii au solicitat un
spaţiu modern, aerisit, cu mobilier puţin, dar confortabil şi funcţional. Culorile de la exterior (alese
din paletar împreună cu doamna casei) se regăsesc
parţial la interior, în zona de la parter, în aceeaşi
măsură în care arhitectura exterioară a fost preluată
în interior (de linia tavanelor şi a mobilierului).
Gândită cât mai funcţional, compartimentarea locuinţei este următoarea: la parter există un open-space,
compus din living, dining şi bucătărie, dormitorul
matrimonial cu dressing şi o baie, iar la etaj se află
dormitoarele copiilor cu baie proprie şi dressing.

„Am avut o colaborare
foarte bună cu
beneficiarii: ei şi-au
pus toată încrederea în
mine, iar eu am ţinut
cont permanent de
dorinţele şi nevoile lor.”
martie
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colțul
preferat
Deşi este un open-space, zona
de zi beneficiază de o atmosferă
intimă, datorită cromaticii alese, dar
şi datorită suprafeţei nu foarte mari;
de altfel, aici le place membrilor
familiei să se reunească în
fiecare seară înainte de
cină.

Întrucât la parter s-a optat pentru un sistem de
încălzire prin pardoseală, proprietarii au dorit ca
întreaga suprafaţă a podelei să fie acoperită cu finisaje ceramice. Designerul le-a propus o acoperire
deschisă la culoare, acceptată cu reţinere de aceştia,
dar care, pusă în operă, le-a plăcut foarte mult.
„Am avut o colaborare foarte bună cu beneficiarii:
ei şi-au pus toată încrederea în mine, iar eu am ţinut
cont permanent de dorinţele şi nevoile lor. Sistemul
de climatizare realizat prin tubulatura ascunsă în
tavan nu a ridicat probleme la montaj, ca în alte
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situaţii cu care ne-am confruntat. De data aceasta,
am avut parte de un proiect bine gândit de arhitect,
cu o înălţime considerabilă pe fiecare nivel, fapt care
a permis mascarea tubulaturii în plafon şi totodată
conturarea tavanelor în funcţie de punctele de interes de la nivelul solului. Astfel, tavanul din bucătărie
urmează linia mobilierului şi în acelaşi timp are rol
de iluminare, prin spoturile montate în scafă.
Întrucât bucătăria este deschisă spre living, am renunţat la corpurile de mobilier suspendate şi am transformat hota în centrul de interes al acestei zone.”

Ce ne place
O alegere îndrăzneaţă este blatul de bucătărie alb,
foarte pretenţios când vine vorba de întreţinere, dar
care se potriveşte perfect cu mobilierul deschis la
culoare, dând senzaţia de mai mult spaţiu.

Tot mobilierul a fost realizat pe comandă de către
Smart Design, după schiţele Mădălinei, din
MDF lucios şi furniruit, cu aspect de lemn.
Corpurile de iluminat de la parter (unele dintre ele
realizate cu sticlă de Murano) au fost comandate
special în showroomul Punct. din Constanţa.
Atât pereţii de pe hol şi casa scării, cât şi cei din
living au fost finisaţi cu tapet vinilic. Pentru acoperirea ferestrelor, designerul a propus drapaje din
catifea crem, lucrată în relief, asortată cu o perdea
foarte fină, în nuanţa cappuccino. Colaborarea
a durat un an, finalizându-se în aprilie 2013.

M at e r ia l r e a l i z at c u s pr i j i n u l

designerului Mădălina Otoman,
Marengo Interior Design, tel.: 0724.270.254,
e-mail: madalina.otoman@marengo.ro,
www.marengo.ro
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