iDecorate
–

Apartament

Spotlight

Această amenajare a vizat transformarea unui apartament spaţios într-un loc
relaxant, care să beneficieze din plin de priveliştea spectaculoasă către Sala Palatului şi
Biserica Kretzulescu din Bucureşti. Decizia de a păstra parchetul vintage original, bine
conservat, a influenţat elementele de mobilare şi decoraţiunile.
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P

roprietarii au hotărât să amenajeze acest
apartament pentru a-l închiria unui tânăr
sau cuplu de tineri. Au dorit ca finisările să
fie perfecte, uşor de adaptat la cerinţele viitorilor
locatari, iar spaţiul să transmită sentimentul de
confort, de acasă. Decorul a fost realizat în stil modern, cu forme simple, puse în valoare de corpurile
de iluminat atent coordonate, poziţionate ca reflectoare care să pună în lumină detaliile ambientului.
Parchetul existent, din stejar, un model retro minuţios lucrat, a fost păstrat şi recondiţionat. Nuanţa
sa a influenţat culoarea mobilierului, a patului şi a
măsuţelor ovale. Întreaga amenajare a fost gândită
în liniile stilului modern.

Decorul neutru al zonei de
living este pus în valoare de
accentele cromatice
vibrante – tabloul, pernele
decorative şi fotoliul turcoaz.

Bucătăria de dimensiuni reduse a fost optimizată
prin folosirea culorilor deschise şi a unui MDF alb
lucios, ce oferă senzaţia de amplificare a spaţiului.
Pe porţiunea dintre blat şi corpurile suspendate s-a
optat pentru sticlă termorezistentă. Decorul obţinut este unitar şi aerisit, fiecare colţişor fiind exploatat în totalitate.
În zona de noapte s-a continuat tema simplă şi caldă din celelalte spaţii. Inedită este placarea unuia
dintre pereţi cu MDF, aspect ce oferă căldură ambientului. Patul din catifea reiată aduce o notă elegantă, iar accentele sunt date de corpurile de
iluminat şi tabloul colorat, ce continuă tema călătoriilor, abordată în decorul întregului apartament.
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În amenajarea unui apartament de
dimensiuni reduse, pornim tot timpul de
la optimizarea spaţiului. Oricât de mic
ar fi acesta, întotdeauna se găseşte o
soluţie creativă, prin care să devină
acasă. Alegem culori deschise, optimiste
şi materiale ce reflectă lumina şi
amplifică spaţialitatea.”

Zona de birou, amenajată în cea mai mică dintre camere, beneficiază de o vedere panoramică asupra centrului Bucureştiului.
Este un spaţiu gândit ca punct de lucru pentru o persoană ce îşi
desfăşoară activitatea de acasă şi are nevoie de o atmosferă
creativă.
Au fost alese plăci ceramice de
la Dalet şi Kerama Marazzi, în
nuanţe neutre. Obiectele sanitare
de la VitrA şi Ideal Standard,
alături de bateriile Hansgrohe,
imprimă spaţiului un aer modern.
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Fiind situat într-un imobil vechi, apartamentul dispune de o
baie de numai 2,2 metri pătraţi, motiv pentru care amenajarea
acesteia a reprezentat o adevărată provocare. S-a reuşit cu succes optimizarea spaţiului, precum şi încadrarea tuturor obiectelor necesare – cabină de duş, lavoar, toaletă, calorifer şi spaţiu
de depozitare.
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