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EDITORIAL
Am înțeles de la început că dacă ceva merită făcut, merită făcut
bine. Aceasta e fundația pe care, împreună cu partenerul meu de
afaceri, Onisim, am construit Novambient.
M-a întristat întotdeauna faptul că piața amenajărilor reușește
să transforme entuziasmul unui proprietar în frustrare. Ceea ce
ar trebui să fie bucuria decorării unui cămin devine un coșmar
populat de meșteri slabi, materiale proaste și prețuri exagerate.
Știu câtă muncă, energie și răbdare sunt necesare pentru
amenajarea unei locuințe, dar cred că noi am reușit să facem
această experiență mai plăcută, fapt confirmat de mulțumirile și
recomandările clienților noștri.

“AM ÎNŢELES DE LA ÎNCEPUT
CĂ DACĂ CEVA MERITĂ FĂCUT,
MERITĂ FĂCUT BINE.”
Căutăm în permanență idei, soluții și materiale revoluționare
pentru a oferi clienților noștri posibilitatea de a-și pune în practică
cele mai îndrăznețe idei de amenajare. Când adăugăm un produs
nou în portofoliu, ne gândim la modul în care acesta ar putea
transforma un apartament gol, o casă nou ridicată sau sediul
unei companii într-un loc unic, care să reflecte stilul și viziunea
proprietarului.

DAN RĂZĂȘEANU
MANAGING PARTNER NOVAMBIENT
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DESIGN ÎN TENDINȚE

MODĂ PENTRU

CASA TA

TENDINȚELE DE AMENAJARE ALE ANULUI SUNT INSPIRATE DIN SIMPLITATEA NATURII, FIIND REPREZENTATE DE
PLĂCI CU MOTIVE GRAFICE, NUANȚE NEUTRE ȘI TEXTURILE MATERIALELOR BRUTE.

PLĂCI SUPRADIMENSIONATE DE GRESIE ȘI FAIANȚĂ
Plăcile de gresie și faianță de mari dimensiuni nu sunt o apariție
recentă în băi și în bucătării. În schimb, cele supradimensionate
sunt din ce în ce mai apreciate, deoarece acestea redau perfect
texturile pe suprafața plăcilor. Fie că vorbim despre nervuri,
fibră sau noduri, indiferent de materialul pe care îl imită, plăcile
reproduc foarte bine realitatea. De asemenea, sunt recomandate
pentru că reduc semnificativ numărul îmbinărilor.
CULORI ȘI TEXTURI
Anul acesta renunțăm la tonurile reci de albastru,
bleumarin sau la modelele florale și ne îndreptăm
atenția spre culorile neutre și texturile naturale ale
materialelor brute.
Intră în tendințe plăcile care imită betonul decofrat, cimentul,
toate tipurile de piatră – de la roci la pietre calcaroase sau bazalt.
Bineînțeles, lemnul nu lipsește nici anul acesta, fiind apreciat
mai ales în combinație cu plăcile de inspirație industrială.
PLĂCI CU MOTIVE GRAFICE ÎN STILUL ANILOR 1900
Plăcile cu motive grafice conferă o personalitate aparte spațiilor,
readucând în prim-plan stilul dominat de forme și culori, specific
mijlocului de secol XX. Gresia și faianța de formă octogonală,
rectangulară sau hexagonală oferă decorurilor un dinamism aparte,
iar texturile moderne permit versatilitate în design. Printurile
plăcilor inspirate de stilul anilor 1900 sunt spectaculoase și atât
de variate, încât creativitatea în decorare este nelimitată. Încearcă
îmbinări inedite de plăci - combină modele simple cu printuri
diferite sau parchet și vei obține un ambient în tendințe!
Boston (FAP Ceramiche)
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PARCHET STRATIFICAT ȘI ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ
Camera de baie este încăperea cel mai des asociată cu încălzirea
în pardoseală. Tot mai apreciată, această tehnologie este astăzi
utilizată și în alte încăperi, precum holul principal, camera de zi
sau bucătăria. Unul dintre finisajele recomandate este parchetul
stratificat, care, pe lângă un coeficient bun de transfer termic,
izolează fonic, este rezistent la trafic și ușor de curățat.
Datorită formelor diverse și a texturilor variate, parchetul
stratificat transformă în realitate și cele mai îndrăznețe
proiecte de design interior. Fie că preferi stilul scandinav,
contemporan sau industrial, colecțiile disponibile se adaptează
celor mai exigente gusturi. O alegere potrivită pentru iubitorii
stilului rustic sunt plăcile de parchet din colecția Jean Marc
Artisan (Barlinek), al căror aspect natural este subliniat de
prezența nodurilor.
ELEMENTE DIN GRESIE TERACOTĂ
Dacă vrei un decor în tendințe, apelează cu încredere la plăci în
nuanțe calde sau cu aspect de teracotă. A cestea sunt caracterizate
printr-un
finisaj
mat,
perfect pentru conturarea unei
locuințe inspirate din simplitatea naturii. Ceramica
din colecția Terra (FAP Ceramiche) are un aspect ușor
învechit și este perfectă pentru decorarea încăperilor în
stil vintage.

Terra (FAP Ceramiche)

Jean Marc Artisan (Barlinek)
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Terracruda (Ragno)

MIX DE STILURI ÎN BUCĂTĂRIE
Bucătăria este o încăpere multifuncțională, destinată gătitului, dar
și întâlnirilor cu prietenii și familia. Din acest motiv, sunt preferate
bucătăriile spațioase, cu mobilier ingenios proiectat și finisaje
ușor de întreținut.

PLĂCILE CU MOTIVE GRAFICE
READUC ÎN PRIM - PLAN STILUL
SPECIFIC MIJLOCULUI DE SECOL XX

Pentru a imprima spațiului un aspect curat și îngrijit, alege dulapuri
suspendate de culoare neutră și corpuri inferioare în tonuri
închise, îndrăznețe. Bucătăria modernă este caracterizată de un
adevărat mix de materiale, iar designerii de interior apelează la
o mare varietate de stiluri pentru a crea un mediu personalizat.
Un tavan din lemn cu accente rustice, plăci de faianță cu design
urban, blaturi strălucitor de albe, mobilă de culoarea măslinelor
verzi și electrocasnice din oțel inoxidabil creează un ambient
contemporan.

SCĂRI PERSONALIZATE

DORMITOARE CU PERSONALITATE

BĂI DE INSPIRAȚIE MINIMALISTĂ

Anul acesta regăsim materiale brute, nuanțe naturale sau texturi
reliefate și în decorul dormitorului. Dacă plăcile cu aspect de
cărămidă, ciment sau beton par opțiuni prea îndrăznețe, parchetul
este pe gustul celor mai trandiționaliști. Deși până acum acesta
era utilizat doar pentru placarea pardoselii, trendurile recomandă
montarea parchetului stratificat pe unul dintre pereți sau chiar pe
tavan. Astfel, vei obține un decor cu personalitate și un ambient
cald, primitor.

În ceea ce privește camera de baie, tendințele se îndreaptă
către spații mobilate cu piese simple, curate, cu personalitate.
S-au eliminat toate elementele inutile, spațiul amenajat este
deschis, compartimentat doar acolo unde este nevoie. Atât
mobilierul, cât și instalațiile sanitare sunt marcate de linii simple
și eleganță minimalistă. Chiuveta sau vana perfectă au forme bine
definite, iar bateriile se remarcă prin structura slim și tehnologia
avansată integrată.

ȘEMINEUL – ELEMENTUL CENTRAL AL LIVINGULUI

E ușor să realizezi un decor în trend. Lasă-te purtat de pasiunea
pentru natură, alege texturi brute și culori neutre! Iar dacă vrei un
plus de originalitate, nu ezita să apelezi la mobilier sau decorative
hand-made, care te vor ajuta să economisești, dar vor adăuga și o
notă de personalitate casei tale.

Acest element decorativ a revenit în centrul atenției.
Integrându-se perfect în decorurile de inspirație naturală,
șemineul învăluie încăperea într-un aer intim și ajută la crearea
unei atmosfere primitoare. Astăzi, el este mai mult decât o sursă
de căldură - devine personajul principal al livingului, fermecând
prin culoare, formă și materiale.

Scările nu sunt simple elemente funcționale care fac legătura între
două paliere ale casei, ci adevărate demonstrații de design. Din
sticlă sau piatră decorativă, cu spoturi și balustrade din aluminiu,
sertare sau rafturi ascunse în corpul principal, opțiunile sunt
nelimitate. În locuințele contemporane sunt tot mai des întâlnite
scările plutitoare, fixate în pereți cu prinderi invizibile sau prinse
de tavan cu fire metalice subțiri.
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Stones More (Casa Dolce Casa)

Ș T I AȚ I C Ă . . .
Plăcile mari de gresie sau faianță creează
impresia de spațialitate?
Laverton (Vives Ceramica)

Pure Line (Barlinek)
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GRESIA

PORȚELANATĂ

ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE

GRESIA PORȚELANATĂ ESTE FINISAJUL VEDETĂ AL MOMENTULUI – FIE CĂ VORBIM DE AMENAJAREA SPAȚIILOR
INTERIOARE SAU EXTERIOARE, PRIVATE SAU COMERCIALE. DESCOPERĂ PROPRIETĂȚILE ACESTUI MATERIAL
INEDIT ȘI AFLĂ CUM ÎL POȚI UTILIZA ÎN MOD EFICIENT PENTRU (RE)DECORAREA LOCUINȚEI!
PROCES DE FABRICAȚIE INOVATOR
Plăcile din gresie porțelanată au în compoziție argilă naturală și
nisip măcinat foarte fin, și sunt rezultatul tehnicii cunoscute sub
numele de presare uscată. Pulverizarea amestecului de argilă și
nisip duce la formarea unor granule care sunt presate la valori
foarte ridicate pentru a se înlătura bulele de aer.
Pasul următor îl reprezintă un intens proces de uscare, al cărui
scop este eliminarea apei și a eventualelor reziduuri. Ultima etapă
constă în arderea plăcilor la temperaturi care depășesc 1200ºC.
Datorită tehnologiei moderne de producție, gresia porțelanată
se remarcă printr-o mare rezistență la variațiile de temperatură,
valori scăzute ale porozității și durabilitate ridicată.
PLĂCILE DE GRESIE ȘI INDICELE PEI
Credem că e foarte important să știi ce anume reprezintă
indicele PEI (The Porcelain Enamel Institute), pentru a putea
achiziționa faianța sau gresia potrivită nevoilor tale. Acesta este
elementul care indică gradul de rezistență la abraziune a unei
plăci de gresie. Indicele are următoarele valori și semnificații:
P1: plăci pentru decorarea pereților, a tavanelor și a altor
suprafețe lipsite de trafic;
P2: plăci destinate suprafețelor cu un trafic redus (băile
spațiilor rezidențiale);
Rewind (Ragno)

P3: plăci destinate suprafețelor cu un trafic redus spre
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Ș T I AȚ I C Ă . . .
Chiar și plăcile de ceramică rectificate
necesită montaj cu distanțiere (rosturi de
minimum 1 mm)?

Mugat Rivoli (Vives Ceramica)

moderat (majoritatea încăperilor din zonele de locuit);
P4: plăci destinate traficului mediu spre intens (holuri,
bucătării, balcoane și spații comerciale mai puțin circulate);
P5: plăci de gresie destinate spațiilor cu trafic foarte intens
(spații comerciale aglomerate, hale industriale, stații de
metrou și aeroporturi).
Marea majoritate a plăcilor din gresie porțelanată au un indice PEI
egal cu 5, ceea ce le permite integrarea în cele mai îndrăznețe
proiecte de amenajare.
CARACTERISTICI CARE FAC DIFERENȚA

Ardoise (Rex Ceramiche)

Rezistența la impact transformă gresia porțelanată într-un
finisaj durabil, care își păstrează caracteristicile în ciuda trecerii
timpului. Aceasta se datorează materialelor utilizate, tehnologiei
performante de fabricație, dar și structurii compacte, lipsite de
straturi reliefate.
DESIGN CU TEHNOLOGIE DE TOP
Plăcile din gresie porțelanată sunt disponibile într-o paletă foarte
largă de culori, imitând diverse tipuri de materiale, precum lemnul,
parchetul, piatra, calcarul, marmura sau teracota.
Dacă în cazul plăcilor tradiționale designul este printat pe placă
și apoi urmează glazurarea cu sticlă, modelele aplicate pe gresia

Rezistența la îngheț este determinată de gradul de absorbție
al plăcilor, un indicator al porozității interne. Gresia porțelanată
trece cu brio testul temperaturilor scăzute, fiind puțin afectată
de intemperii.
Rezistența la zgâriere se referă la duritatea superficială a plăcilor.
Aceasta se identifică prin zgârierea gresiei sau a faianței cu diverse
minerale, care sunt numerotate în ordine crescătoare pe baza
durității. Ca sistem se utilizează scala Mohs, ale cărei valori sunt
cuprinse între 1 și 10. Gresia porțelanată este foarte rezistentă,
având o duritate cuprinsă între 7 și 9.

GRESIA PORȚELANATĂ PERMITE
INSTALAREA SISTEMELOR DE
ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

Woodpasion (Ragno)
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porțelanată sunt mult mai rezistente, deoarece tehnologia
revoluționară presupune imprimarea prin toată placa. Tocmai de
aceea, chiar și eventuale zgârieturi sunt mai puțin vizibile în cazul
plăcilor de gresie porțelanată.
CÂND UTILIZĂM GRESIA PORȚELANATĂ?
Gresia porțelanată este recomandată atât pentru finisarea spațiilor
interioare, cât și pentru cele exterioare. Aceasta poate fi utilizată
pentru amenajarea bucătăriilor, livingurilor, balcoanelor, teraselor
sau grădinilor. O terasă cochetă va fi, cu siguranță, pusă în valoare
de gresia din colecția Woodtale XT20 (Ragno), care este perfectă
și pentru îmbrăcarea scărilor exterioare, datorită proprietăților
antiderapante.
Montarea în spațiile exterioare se face folosind un adeziv elastic,
care, pe lângă priza mecanică, asigură și o lipire chimică – altfel
există riscul ca plăcile să se desprindă. Plăcile de gresie porțelanată
de grosimi mai mari au marele avantaj că pot fi montate flotant,
direct pe iarbă, pietriș sau nisip, fiind ideale în amenajarea aleilor
sau grădinilor.
Rezistentă la trafic intens și ușor de curățat, gresia porțelanată
este o alegere inspirată pentru restaurante, cluburi și cafenele.
Designul deosebit, varietatea de culori, forme și modele permit
conturarea oricărui tip de atmosferă.
CÂT COSTĂ GRESIA PORȚELANATĂ?
Costurile mai ridicate ale gresiei porțelanate se datorează
calităților remarcabile. Spre deosebire de plăcile ceramice clasice,
acestea sunt rezistente la temperaturi scăzute, nu se deteriorează
în timp și permit instalarea sistemelor de încălzire în pardoseală,
investiția fiind complet justificată pe termen lung.

Ș T I AȚ I C Ă . . .
Plăcile de gresie porțelanată sunt ignifuge,
fiind rezistente la temperaturi foarte ridicate
și incendii?
Woodtale XT20 (Ragno)
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HOMESTYLE NOVAMBIENT

Descoperă
idei inspirate
de amenajare pe
@novambient
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MATERIALE INOVATOARE

KERAKOLL

®

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE INEDITE,
CARE COMBINĂ TEHNOLOGIA DE ULTIMĂ
ORĂ CU GRIJA PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

Kerakoll® The Green Building Company este o companie italiană,
fondată în 1968, care, pe parcursul a 50 de ani de activitate, a
devenit lider global în producția de materiale de construcții
sustenabile, cu un impact scăzut asupra mediului și a sănătății
umane. Produsele companiei iau naștere din nevoile reale
identificate pe piață, acestea fiind sursa de inspirație pentru
soluțiile eficiente și fiabile oferite.
Baza procesului de cercetare se află în laboratorul Kerakoll®
Green Lab, cel mai important centru tehnologic din lume pentru
studierea și dezvoltarea materialelor destinate construcțiilor
verzi.
Printre cele mai importante inovații ale companiei Kerakoll®,
în domeniul aplicării placajelor ceramice, se numără crearea
unor noi tipuri de adezivi, hidroizolații și materiale de rostuire
ușor de aplicat, extrem de rezistente și durabile. Acestea îi dau
montatorului posibilitatea de a executa în siguranță lucrări
sensibile, în cele mai variate condiții de șantier, asigurând în
același timp garanțiile și durata de viață a sistemelor, conform
standardelor europene.
Aquastop
NanoFlex®
Eco
este
prima
membrană
impermeabilă, transpirantă, antialcalină și rezistentă la
cloruri, certificată EC1- GevEmicode, cu emisii foarte scăzute
de substanțe organice volatile (VOC) și CMO1P conform
EN 14891.
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AQUASTOP NANOFLEX® ECO ÎN ȘANTIER
Aquastop NanoFlex® Eco: impermeabilizarea nu a fost niciodată mai ușoară și mai sigură. Produs ușor de aplicat – doar trei
faze în numai trei zile.
NanoFlex® Eco este o barieră revoluționară, impermeabilă, realizată special pentru aplicarea succesivă de placă ceramică,
mozaic și piatră naturală. NanoFlex® Eco este singura membrană gândită pentru a ușura munca în șantier. Produs
monocomponent, se amestecă doar cu apă și are extraordinare caracteristici de aplicare – permite ajustarea dozajului de apă
în funcție de condițiile atmosferice ale șantierului, garantând în același timp simplitatea și rapiditatea aplicării sistemului
de impermeabilizare.

BIOLAB NOLIMITS
În ultimii ani, placajele ceramice s-au schimbat, devenind tot mai
flexibile și cu cerințe tehnice de aplicare și exploatare tot mai
diverse. Vechile game de adezivi au început să-și arate limitele,
impunând dezvoltarea unor materiale noi, cu proprietăți diferite
și speciale, care să poată garanta durabilitatea placării în orice
condiții.
Kerakoll® a fost primul producător care a luat în serios noua
provocare și care, în urma cercetării asidue, a reușit să inventeze
Gel-Adezivul, un nou tip de adeziv cu caracteristici unice. Acesta
este un material tixotropic și fluid, ce garantează o aplicabilitate
și o întindere mai ușoară, dar și lipirea în cele mai dure condiții
de șantier.
Vârful de gamă în tehnologia Gel-Adeziv este reprezentat de BioLab
NoLimits, adeziv structural, flexibil, multiuz, pe bază de Geo-Liant
Kerakoll®, creat pentru lipirea în condiții extreme a tuturor tipurilor
de materiale, pe toate suporturile și pentru orice utilizare. La
aceste proprietăți se mai adaugă și eco-compatibilitatea.
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TIXOTROPIE
RIDICATĂ

UMECTABILITATE
RIDICATĂ

Gel-adezivii sunt unicele
produse care garantează
o aderență structurală/
sigilantă a tuturor tipurilor
de materiale pe toate
suporturile și pentru orice
utilizare

VÂSCOZITATE
REDUSĂ

MENȚINEREA
FORMEI

Formulă brevetată, obținută
prin hibridizarea polimerilor,
pentru a obține cele mai
înalte performanțe, fără
a renunța la fluiditatea
de prelucrare cu gletiera,
specifică gelurilor adezive
Kerakoll

Comportamentul unui gel-adeziv la prelucrarea cu gletiera este o experiență nouă,
care garantează aplicări perfecte în orice condiții.

DE CE KERAKOLL©?
Kerakoll® este producător mondial de soluții pentru Green Building, având o poziție de prim rang în domeniu. Cu 20 de game de produse
inovatoare, peste 1.700 de articole eco-compatibile și o producție de peste 950.000 tone/an, Kerakoll® este primul producător de
materiale verzi destinate proiectării, construirii și utilizării spațiilor ce respectă natura și calitatea vieții din locuințe.
Kerakoll® înseamnă calitate cu un impact scăzut asupra mediului înconjurător, valoare recunoscută de cele mai importante instituții
internaționale. Toate produsele, proiectate de ingineri bioconstructori, sunt dezvoltate apelând la consultanța celor mai importante
institute și centre de cercetare la nivel european, specializate în tehnologii cu impact scăzut asupra mediului înconjurător și sunt realizate
cu cele mai bune materii prime, eco-compatibile. Kerakoll® investește 3,2% din cifra de afaceri pentru promovarea și răspândirea actualei
culturi „green” în domeniul construcțiilor sustenabile prin intermediul programelor formative Kerakoll® Campus.
Kerakoll® înseamnă siguranță și fiabilitate: fiecare produs este studiat pentru a avea cele mai bune performanțe tehnice din categoria sa și
cel mai scăzut impact posibil asupra mediului înconjurător. Kerakoll® investește 5,4% din cifra de afaceri în Green Research, astfel fiecare
soluție ia naștere în urma unor cercetări științifice aprofundate în domeniul sănătății și al calității vieții și se realizează prin conjugarea
tehnologiei și a eco-compatibilității, într-o propunere Green Building unică și inimitabilă.

NOVASTYLE

19

CLĂDIRI
VERZI

SOLUȚII DE AMENA JARE
ECO - FRIENDLY
DESIGNERII DE INTERIOR APELEAZĂ ASTĂZI LA MATERIALE INOVATOARE PENTRU A PROPUNE SOLUȚII
VERSATILE DE AMENAJARE, CARE COMBINĂ ARMONIOS PASIUNEA PENTRU STIL CU GRIJA FAȚĂ DE NATURĂ.

CLĂDIRILE VERZI – O SOLUȚIE PENTRU ORAȘELE POLUATE
Ridicarea și utilizarea unei clădiri supune mediul înconjurător
unei presiuni extraordinare. Este suficient să ne gândim la praful
care se ridică atunci când demolezi un perete vechi, la materialele
de construcție care poluează sau la apa și energia electrică
consumate în exces.
Principala diferență dintre o construcție „verde” și una
convențională o reprezintă conceptul de integrare. O echipă de
arhitecți, designeri și constructori lucrează împreună, începând de
la faza de predesign până la cea de ocupare, pentru a optimiza
clădirea, astfel încât aceasta să fie sustenabilă, performantă
și eficientă.
FAȚADE CURATE ȘI ATRĂGĂTOARE
Dacă îți dorești o clădire eco-friendly, te sfătuim să începi cu
exteriorul. Alegerea cea mai inspirată o reprezintă fațadele cu
autocurățare. Cele din colecția KerAion (Agrob Buchtal) sunt
produse cu ajutorul ultimelor tehnologii în domeniu și prezintă
numeroase avantaje. Plăcile rezistente pot fi ușor aplicate pe
orice clădire, chiar și pe cele declarate monumente istorice.
Dincolo de estetică, plăcile contribuie la reducerea considerabilă
a cheltuielilor legate de întreținerea locuinței, datorită sistemului
de ventilație inclus.
KerAion (Agrob Buchtal)

NOVASTYLE

20

Casa ta va radia prospețime timp de mulți ani datorită plăcilor
îmbunătățite cu dioxid de titan, care are capacitatea de a absorbi
cu ușurință apa. În acest fel se creează o suprafață de alunecare,
iar praful și alte particule sunt îndepărtate rapid, fără ajutorul
substanțelor chimice dăunătoare. O ploaie scurtă de vară este
suficientă pentru a înlătura murdăria.
Sub influența luminii naturale, dioxidul de titan produce
oxigen activ, distrugând în acest fel bacterii, virusuri și alte
microorganisme. Mai mult, îndepărtează mirosurile neplăcute din
încăperi, previne instalarea mucegaiului și permite o respirație
excelentă a sistemului. Folosind această tehnologie vei proteja
mediul, dar vei și economisi banii destinați renovărilor periodice.
În cazul în care îți dorești să spargi tiparele, poți opta pentru un
acoperiș eco-friendly, conceput în așa fel încât să capteze apa și să
reducă gradul de poluare a atmosferei. Nu îl confunda însă cu o
grădină pe acoperiș, al cărei scop este pur estetic.
INTERIOARE CONFORTABILE ȘI SUSTENABILE
Eficiența energetică, consumul mic de apă și spațiile permanent
ventilate sunt caracteristice clădirilor verzi. Descoperă metode
ingenioase de a-ți adapta locuința la noile trenduri ecologice!

Nord (FAP Ceramiche)

Redu consumul de apă!
În casele tradiționale se utilizează cantități mari de apă. Însă,
într-o locuință verde, consumul este ținut sub control prin
instalarea unor sisteme eficiente de livrare și reciclare. „Apa gri”,
rezultată ca urmare a diverselor activități casnice, poate fi tratată
și refolosită pentru irigarea spațiilor exterioare sau pentru toalete,
cu ajutorul aparaturii de înaltă tehnologie.
Scade consumul de energie termică!
Ferestrele atent izolate, sistemele de etanșare pentru aparatele
de aer condiționat, poziționarea corectă a barierelor de vapori și
utilizarea unor sisteme de încălzire-răcire prietenoase cu mediul
transformă o construcție banală într-una eficientă din punct de
vedere al consumului de energie. Instalarea panourilor solare
sau a unei microcentrale eoliene îți va permite să trăiești și să
muncești într-un spațiu mult mai sănătos.

Ș T I AȚ I C Ă . . .
Într-un singur an locuințele consumă 13,6%
din resursele de apă potabilă?
Wide (Refin Ceramiche)
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Cea mai simplă soluție pentru a asigura calitatea aerului în fiecare
încăpere o reprezintă instalarea unui sistem de ventilare numit
„recuperator de entalpie”. Prin intermediul acestuia, aerul cald care
părăsește încăperea încălzește aerul rece care intră, împiedicând
pierderea căldurii. Ca să înțelegi mai bine cum funcționează
acest recuperator, imaginează-ți că este iarnă, ai deschis larg
geamurile, dar în cameră este plăcut și confortabil,
deoarece căldura este forțată să rămână între cei patru pereți ai
spațiului construit.
Economisește energia electrică!
Instalează senzori care detectează lumina naturală. În timpul
zilei, aceștia vor închide automat orice bec a cărui funcționare
este percepută ca fiind inutilă. Seara, când lumina soarelui
începe să se diminueze, senzorii îți vor aprinde automat
corpurile de iluminat. În acest fel se reduce foarte mult uzul
luminii artificiale în timpul zilei.
FINISAJE ȘI DECORURI ECO
Încăperile sunt finisate și decorate cu materiale sustenabile și
durabile, produse cu ajutorul tehnologiilor care au impact
redus asupra mediului. Piesele de mobilier și obiectele decorative
vechi, recondiționate și adaptate cerințelor contemporane, sunt la
mare căutare.
Chester (Baldocer)

O alegere potrivită pentru amenajarea în stil eco o reprezintă
plăcile de parchet stratificat Oak Amazon Grande (Barlinek),
care se remarcă prin estetică, rezistența la traficul aglomerat și
întreținerea ușoară. De asemenea, acestea permit instalarea
sistemelor de încălzire în pardoseală, care sporesc confortul și
reduc considerabil pierderile de căldură.
Gresia porțelanată are, la rândul său, o serie de proprietăți care
îi permit integrarea într-o locuință prietenoasă cu mediul, atât în
interior, cât și în exterior. Pardoseala eco se montează cu adezivi
care nu conțin compuși organici volatili cu efecte dramatice
asupra stării generale de sănătate. Te sfătuim să nu acoperi
podeaua cu mochetă sau covoare modulare care au PVC
în compoziție.
Într-o lume care se confruntă cu fenomene meteorologice extreme,
poluare și cu o degradare îngrijorătoare a mediului, clădirile verzi
nu sunt un moft. Ele sunt o opțiune eficientă și economică pentru
conservarea și salvarea naturii.

Oak Amazon Grande (Barlinek)
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SPA

LA TINE ACASĂ
LA FINALUL UNEI ZILE STRESANTE AI NEVOIE DE
ODIHNĂ ȘI RELAXARE. RECREEAZĂ ATMOSFERA
UNUI SPA DE LUX ȘI BUCURĂ-TE DE RĂSFĂȚ
CHIAR LA TINE ACASĂ!

FINISAJE ÎN CULORI ODIHNITOARE
Totul începe de la culori și umbre. Nuanțele închise, tari, nu
sunt recomandate pentru un spațiu destinat relaxării, deoarece
transmit o stare de agitație. În camera de baie de tip spa trebuie
să predomine culori care calmează și induc o stare generală de
bine. Plăcile de gresie și faianță în nuanțe de albastru, gri deschis,
alb, crem sau verde pal te vor ajuta să creezi ambientul liniștitor
mult dorit.
Un plus de autenticitate poate fi adăugat prin inserarea unor
porțiuni finisate cu materiale care imită lemnul, piatra sau
marmura, iar pentru pardoseală parchetul stratificat, rezistent la
umezeală, este alegerea cea mai inspirată.
Gresia Color Now (FAP Ceramiche) este o idee de amenajare
curajoasă, care se mulează perfect pe camera de baie-spa.
Disponibile într-o gamă variată de culori puternice, cu un design
deosebit și o suprafață ușor de curățat, plăcile colecției combină
armonios esteticul cu funcționalitatea.
INSTALAȚII ȘI OBIECTE SANITARE DESTINATE RELAXĂRII

Color Now (FAP Ceramiche)

Elementul central al oricărui spa este cada de baie. Indiferent de
spațiul de care dispui, aceasta trebuie să îndeplinească exigențele
în materie de design.
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Se poartă designul scandinav chiar și în baie. Combinație perfectă
între formă și confort, acest stil atrage prin rafinamentul aparte.
Linia fină a căzii de baie Conthea (Treesse) o face potrivită pentru
aceste decoruri, unde fiecare element este ales cu grijă și are
propria lui poveste.
Nelipsite din băile moderne sunt căzile îngropate în pardoseală,
care asigură atât un spațiu aerisit, cât și un ambient intim, marcat
de romantism. Pe lângă formele rectangulare, specifice designului
clasic, acest tip de cadă îți oferă libertatea de a alege dintr-o
mare varietate de configurații – pătrat, cerc sau oval. Dacă vrei
să îți transformi baia într-un adevărat centru de wellness, modelul
Dream (Treesse) îți oferă un sistem inovator de dezinfectare a apei
și unul de hidromasaj ultraperformant. Pentru ca răsfățul să fie
complet, sistemul audio bluetooth încorporat îți pune la dispoziție
melodiile preferate, iar sistemul RGB LED creează un joc inedit de
lumini.

Adaugă și un lavoar asortat cu designul căzii de baie sau al cabinei
de duș. Dacă preferi stilul scandinav, alege un model din ceramică
în nuanțe de alb sau gri, dar dacă îți plac influențele rustice,
modelele inspirate din textura lemnului sunt ideale pentru tine.
Un aspect pe care nu ar trebui să îl neglijezi este funcționalitatea
instalațiilor sanitare. Gama variată prezentă în portofoliul
Novambient îți pune la dispoziție tehnologie de ultimă oră și
design intuitiv, care îți permit să controlezi, cu o simplă atingere,
temperatura și presiunea apei.

Dacă spațiul îți permite, dușurile de tip walk-in sunt alegerea
ideală pentru a te deconecta câteva minute de la agitația care
te înconjoară. Moderne și sofisticate, cu pereți din sticlă și lemn,
aceastea îți vor asigura momente revigorante.

Scuretto (Treesse)

Conthea (Treesse)

Dream (Treesse)
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MICILE DETALII ALE UNEI ATMOSFERE DE LUX
Amenajarea băii sub forma unui spa îți permite să introduci o
serie de obiecte care, în mod tradițional, nu își găsesc locul aici.
Un scaun, o măsuță sculptată sau un suport de prosoape din lemn
schimbă aspectul întregii încăperi. Prezența lemnului în baie nu
trebuie să te îngrijoreze, deoarece evoluția tehnologiei din ultimii
ani îți oferă acces la o gamă diversificată de produse rezistente la
umezeală și temperaturi ridicate.
Sarea de baie, săpunurile parfumate și gelul de duș nu trebuie să
lipsească dintr-o baie spa. E important, însă, ca toate acestea să fie
ordonate și aranjate cu stil. Alege coșulețe din răchită împletită,
care sunt excelente pentru depozitarea produselor tale cosmetice.
Baia nu ar trebui să fie un spațiu lipsit de plante. Naturale sau
artificiale, acestea adaugă culoare și personalitate întregului
ansamblu.
Lumina este foarte importantă, mai ales dacă dorești să ai parte
de clipe de relaxare înainte de a merge la culcare. Te sfătuim să
instalezi în tavan și în pereți spoturi a căror intensitate poate
fi reglată după bunul tău plac. O lampă cu picior înalt sau un
candelabru modern vor reliefa originalitate și bun gust.
După o baie aromată, cu toții ne dorim să ne învelim într-un prosop
de baie călduros sau într-un halat pufos. Suporturile cu încălzire
sunt tot mai des întâlnite în băile moderne, acestea putând fi
integrate cu ușurință și în spațiile mici datorită dimensiunilor
variate.
Spațiul trebuie organizat cu maximă atenție, pentru a evita
aglomerarea și a crea o atmosferă aerisită care să te ajute să

BIS MTS (Treesse)

Talis Select (Hansgrohe)
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Vision MTS (Treesse)

te destinzi. Încadrează fereastra cu rafturi în perete, pe care să
depozitezi nu doar produsele de igienă, ci și alte produse specifice
unui spa, inclusiv prosoape rulate.
La final, te sfătuim să adaugi elemente decorative cu adevărat
surprinzătoare – tablouri sau oglinzi de mari dimensiuni, care vor
transforma baia ta într-un sanctuar al liniștii și relaxării.

Ș T I AȚ I C Ă . . .
Plăcile tratate cu dioxid de titan produc
oxigen activ care distruge bacteriile și
elimină mirosurile urâte din încăperi?
Fusion SPA (Treese)

NOVASTYLE

26

NOVASTYLE

27

CUM ALEGI

PARCHETUL
POTRIVIT?

REDECORAREA LOCUINȚEI PORNEȘTE DE LA UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE
ELEMENTE – PARCHETUL. O SCURTĂ VIZITĂ ÎNTR-UN SHOWROOM DE SPECIALITATE
ÎȚI VA DEZVĂLUI UN UNIVERS AL FINISAJELOR DIVERSIFICATE ȘI COMPLEXE.

CE TREBUIE SĂ ȘTII CÂND ÎȚI ALEGI PARCHETUL?
Culoarea
Când cumperi parchet, te gândești în primul rând la culoare,
pentru că vrei să se asorteze cât mai bine cu celelalte elemente
decorative ale camerei, dar și să-ți reflecte stilul. Totuși, nuanța
potrivită reprezintă doar vârful aisbergului, sunt multe alte
aspecte de luat în considerare dacă dorești să eviți o greșeală care
te-ar putea costa bani, timp și energie.

reprezintă plăcile acoperite cu straturi suplimentare de
rășină și ceară care împiedică infiltrarea apei în straturile
inferioare. Dacă dorești să montezi parchetul într-o cameră
scăldată de razele soarelui, nu omite faptul că anumite tipuri
de lemn își schimbă mult culoarea atunci când sunt expuse la o
lumină naturală intensă.

Traficul specific camerei
Intensitatea circulației reprezintă un element care nu trebuie trecut
cu vederea atunci când te afli în căutarea parchetului potrivit. Dacă
ai în casă animale de companie, copii sau persoane cu dizabilități,
ar fi bine să optezi pentru modelele adaptate traficului intens.
Nu uita că lemnul de esență tare produce zgomot la impact. O
soluție ideală pentru suprafețele intens circulate o reprezintă
linia de parchet Life Line (Barlinek). Durabilitatea plăcilor se
datorează utilizării unor lacuri extrem de rezistente, adaptate la
standardele internaționale.
Tipul de încăpere
Alegerea parchetului se face și în funcție de încăperea
unde va fi montat. Pardoseala din camera de baie sau din
bucătărie trebuie neapărat să aibă o structură diferită față
de cea din living sau dormitor. În baie, opțiunea ideală o

Life Line (Barlinek)
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DETALIU

Senses (Barlinek)
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Încălzirea în pardoseală
Unele esențe de lemn se comportă foarte bine atunci când sunt
instalate deasupra panourilor radiante, altele nu. Regula generală
ne avertizează să nu montăm podele din material lemnos deasupra
unui sistem de încălzire în pardoseală a cărui temperatură
depășește 29ºC. Plăcile de parchet Barlinek sunt foarte bune
conductoare de căldură datorită construcției stratificate de tip
cruce și se pot monta pe sisteme electrice sau pe bază de apă.

POPULARITATEA PLĂCILOR DE
PARCHET ÎN NUANȚE ÎNCHISE ȘI
TEXTURI VIBRANTE CUNOAȘTE
UN TREND ASCENDENT

Bugetul alocat
Este esențial să te gândești la un anumit buget, deoarece pe
piață vei găsi modele al căror preț variază de la foarte ieftin până
la extrem de scump. Chiar dacă nimănui nu îi place să aducă în
discuție aspectul financiar, este bine să îi spui deschis furnizorului
cât anume ești dispus să investești, pentru ca acesta să îți poată
oferi soluția adecvată.
Calitatea lemnului variază foarte mult de la un producător la altul,
fiind influențată de modul în care acesta a fost uscat și prelucrat.
Cea mai ieftină variantă nu e întotdeauna și cea mai bună soluție,
deoarece s-ar putea ca în doar câteva luni să ai probleme cu
flambarea sau crăparea parchetului. Un produs ieftin poate fi o
opțiune scumpă pe termen lung. Prețul variază și în funcție de
tipul de finisaj aplicat plăcilor – ceară, lac sau acril, deoarece
acestea influențează modul de întreținere, longevitatea și aspectul
podelei. În cazul în care optezi pentru varianta eco (lemn prelucrat
special pentru reciclare), vei plăti puțin mai mult.

Decor Line (Barlinek)

TENDINȚELE ÎN MATERIE DE PARCHET
Plăci cât mai late, culori închise, tonuri bogate și un aspect
cât mai natural sunt doar câteva dintre tendințele anului în
materie de parchet.
Cu cât mai închis, cu atât mai bine
Popularitatea plăcilor de parchet în nuanțe închise cunoaște
un trend ascendent. Cu cât aceasta este mai întunecată, cu
atât impactul vizual este mai mare. Cele mai apreciate culori
sunt abanosul, cireșul, espresso (un amestec de abanos și
jacobean), jacobean pur, mahon și nuc închis. Astfel, indiferent
de preferințe, cumpărătorii au la dispoziție o paletă foarte largă
de opțiuni.
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Ș T I AȚ I C Ă . . .
Parchetul laminat, acoperit cu straturi
succesive de rășini și ceară, poate fi montat
în băi, spa-uri și alte locuri caracterizate de
un grad ridicat de umiditate?

Stab Prestige (Haro)

Nuanțe de gri pentru decoruri subtile
Nuanțele de gri au devenit componente esențiale ale
designului de interior, fie că vorbim de pereți, mobilă sau tapițerie.
Acestea sunt preferate și în materie de plăci de parchet, fiind
pe placul celor mai pretențioși cumpărători. Aspectul este unul
natural și extrem de versatil, dar principala calitate o reprezintă
unicitatea. Parchetul Cappuccino Grande din colecția Tastes of
Life (Barlinek), cu aspectul său lăptos, oferă posibilitatea de a crea
interioare sofisticate de inspirație scandinavă sau minimalistă.
Parchetul albit, o tendință venită tot din nordul Europei, este
extrem de apreciat de designeri, dar și de cumpărători. Acesta
poate fi utilizat cu succes pentru a da un plus de șarm oricărui tip
de interior, fie el clasic, rustic sau urban. Stejarul albit reprezintă
opțiunea ideală pentru încăperile întunecoase, obținându-se în
acest fel un puternic contrast vizual.

Tastes of Life (Barlinek)

Nuanțe deschise pentru o atmosferă primitoare
Tendința dominantă o reprezintă extremele cromatice. Fie alegi
plăci de o nuanță foarte deschisă, cum sunt cele din bambus, fie
în tonuri foarte închise, de tip wenge - nuanțele intermediare nu
mai sunt de actualitate. Stejarul alb și fagul fac orice încăpere să
pară mai mare, mai luminoasă, fiind și o modalitate eficientă de a
masca praful.
Parchet cu aspect uzat-texturat sau vintage
Această tendință îmbină într-un mod inedit elementele noi cu
cele vechi. Plăcile au un aspect vintage, dar coloritul este unul
contemporan, în nuanțe atrăgătoare. În marea majoritate a
cazurilor, pardoselile de acest tip sunt foarte plate, cu margini
drepte și fără teșituri. Iubitorii acestui stil vor îndrăgi colecția
handmade Jean Marc Artisan (Barlinek) datorită nervurilor care
recreează aspectul natural al lemnului.
Jean Marc Artisan (Barlinek)
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Disano (Haro)

Parchet stratificat pentru pereți și tavan
Parchetul stratificat reprezintă o alternativă extrem de îndrăzneață
la banala vopsea lavabilă sau la plictisitorul tapet. În dormitor,
living sau bucătărie poți opta pentru soluția nonconformistă de-a
îmbrăca unul dintre pereți sau tavanul cu plăci stratificate, special
create pentru acest tip de amenajare. Datorită procesului modern
de producție, parchetul este foarte rezistent la umezeală, fiind
utilizat pentru decorarea zonei blatului de lucru din bucătărie, dar
și pentru amenajarea băilor, teraselor și balcoanelor.
Parchet din bambus pentru interioare luxoase
Cu o gamă variată de stiluri și nuanțe deschise, parchetul din
bambus ajută la crearea interioarelor luminoase. Mai mult decât
atât, bambusul este unul dintre cele mai dure materiale existente
pe piață, ceea ce îi asigură longevitatea în orice spațiu.
Tendințele ne arată dorința cumpărătorilor de parchet
de a transforma o locuință într-un cămin care poartă
amprenta personalității lor. Datorită noilor tehnologii în
domeniu, există o gamă foarte largă de opțiuni, capabilă
să satisfacă până și cele mai extravagante proiecte
de amenajare.

Patagonia (Haro)
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TERASE

ÎNCHISE

GRĂDINA MODERNĂ

DACĂ DOREȘTI SĂ TE SIMȚI ÎNTR-O CONTINUĂ VACANȚĂ CHIAR ȘI ATUNCI CÂND TOAMNA A PUS
STĂPÂNIRE PESTE GRĂDINA TA, ÎȚI PROPUNEM SĂ ÎȚI ÎNCHIZI VERANDA CU STICLĂ ȘI SĂ O DECOREZI
ÎN TONURI CALDE, DE VARĂ.

SISTEME DE ÎNCHIDERE A SPAȚIULUI
Terasa închisă trebuie să fie în perfectă armonie cu designul și
arhitectura locuinței, dar și să aibă funcționalitățile necesare unui
spațiu de relaxare. Pentru îngrădirea terasei poți opta pentru
geamuri din sticlă, panouri glisante, rulouri transparente sau
tâmplărie PVC.
Indiferent de materialul ales pentru realizarea închiderii, nu
trebuie omisă capacitatea acestuia de a termoizola și hidroizola
în mod corespunzător spațiul. În acest fel se păstrează căldura
fără a cheltui prea multă energie și se previne infiltrarea apei, care
favorizează dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor.
FINISAJE REZISTENTE ȘI ESTETICE
Finisajele trebuie alese cu mare atenție, deoarece influențează
mult calitatea unui spațiu. Chiar dacă terasa este închisă,
pardoseala ar trebui acoperită cu gresie porțelanată rezistentă la
îngheț, cu proprietăți antiderapante. Funcționalitatea nu trebuie
să însemne, însă, limitarea esteticii și a simțului creativ. Marea
diversitate de gresie porțelanantă existentă îți va permite să dai
frâu liber creativității, să combini și să unești plăcile pentru a
realiza amenajarea perfectă, indiferent de stilul favorit.
Dacă preferi aspectul de parchet, te poți bucura de acesta chiar și
pe terasă. Plăcile din colecția Nuances (FAP Ceramiche) te vor ajuta

Nuances (FAP Ceramiche)

NOVASTYLE

34

La Roche(Rex Ceramiche)

să îți exprimi întocmai afinitatea pentru stilul natural. Acestea
imită perfect lemnul, iar nervurile redate cu mare acuratețe și
tonurile calde te vor ajuta să creezi ambientul primitor dorit.
O opțiune pentru decorarea pereților terasei este parchetul
stratificat, care, alături de plăcile de gresie cu aspect de lemn
creează o atmosferă caldă, astfel terasa ta va deveni o oază de
relaxare, unde vei putea evada oricând din stresul cotidian.
Sigur, dacă ești îndrăzneț din fire și îți plac decorurile ieșite din
tipare, poți placa porțiuni din perete cu mozaic. De la combinații
de tonuri neutre și culori puternice, până la realizarea modelelor
florale sau abstracte, acest finisaj îți oferă libertate totală de
expresie. În acest fel, îți poți transforma terasa în micul tău
atelier creativ.

MOBILIER ȘI NUANȚE ADAPTATE SPAȚIULUI
Când începi mobilarea terasei, nu uita că aceasta este destinată
relaxării și că trebuie să faci tot posibilul pentru a crea un ambient
cald și primitor. Alege piese practice de mobilier și evită să
aglomerezi încăperea cu tot felul de obiecte inutile! Două sau trei
canapele largi, taburete asortate, o măsuță de cafea și un dulap
recondiționat îți vor oferi confortul necesar, dar vor crea și un
echilibru compozițional în încăpere.
Dacă ai o terasă de mari dimensiuni, poți să creezi acolo un „mini
apartament”. Începe cu delimitarea spațiului! Pentru demarcarea
încăperilor poți folosi plăci de gresie de culori diferite, statuete
decorative sau ghivece cu flori. De exemplu, în locul de luat masa,
plăcile în culori naturale sunt o alegere potrivită deoarece induc o
stare de calm și linște. Pe de altă parte, în spațiul dedicat copiilor,
joacă-te cu nuanțele alese și nu-ți fie teamă să combini tonurile
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CULORILE ȘI TEXTURILE NATURALE SUNT
DE PREFERAT DEOARECE INDUC STAREA
DE CALM, ATÂT DE NECESARĂ LA FINALUL
UNEI ZILE AGLOMERATE

Pietre 2 (Casa Dolce Casa)

puternice! Năzdrăvanii tăi vor aprecia creativitatea cromatică și
spiritul jucăuș al spațiului.
Pentru amenajarea zonei destinate relaxării poți apela la
combinația verde-maro sau nuanțe calde de crem, bej. Acestea au
un efect pozitiv asupra stării generale de spirit, reducând nivelul
de stres. Posibilitățile sunt nelimitate: dacă alegi pardoseala în
nuanțe de maro, lasă verdele în seama tapițeriilor sau combină
dulapuri în tonuri închise și îmbracă totul în tonuri de galben.
Nonconformiștii pot opta pentru înlocuirea canapelei cu un
hamac de mari dimensiuni, iar cei cu spirit practic pot fixa rafturi
suspendate, perfecte pentru expunerea cărților, fotografiilor sau
decorațiunilor. Indiferent de alegere, un șemineu electric este o
idee bună – acesta va încălzi și înviora serile lungi de iarnă.
Amenajându-ți terasa în mod corespunzător pentru sezonul rece
vei fi mult mai aproape de natură și îți vei putea admira grădina și
când este cuprinsă de nuanțele toamnei sau de albul imaculat al
zăpezii proaspăt căzute.

La Roche (Rex Ceramiche)
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Maori (Vives Ceramica)

Marmi (Rex Ceramiche)

Woodplace (Ragno)

Firenze (FAP Ceramiche)
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Belgique (Casa Dolce Casa)

Ș T I AȚ I C Ă . . .
În lumina razelor UV, lemnul de stejar, frasin
și arțar capătă nuanțe gălbui, iar cel de cireș
și nuc devine mai închis la culoare?

Cementine (Ceramiche Keope)

Le Pietre (Cerim)
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ÎN BUCĂTĂRIE, FINISAJELE
DIN MOZAIC AU ATÂT UN
ROL FUNCȚIONAL, CÂT ȘI
UNUL ESTETIC, ADĂUGÂND
ORIGINALITATE ÎNCĂPERII

Artisan (Dune)

Digital Print (ONIX Mosaico)
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FINISA JE VIBR ANTE DIN

MOZAIC
PLĂCILE DIN MOZAIC AU O ISTORIE BOGATĂ,
FIIND UTILIZATE ÎNCĂ DIN PERIOADA
ANTICĂ, ATÂT PENTRU DECORAREA
SPAȚIILOR PRIVATE, CÂT ȘI A CELOR PUBLICE.
ACEST FINISAJ OFERĂ ÎNCĂPERILOR O
EXTRAVAGANȚĂ ARTISTICĂ,
IMPOSIBIL DE IGNORAT.
MOZAIC PENTRU O BAIE ÎN CULORI
Tendințele în materie de design interior, materiale de construcții
sau finisaje permit proprietarilor să fie din ce în ce mai îndrăzneți
atunci când doresc să își înfrumusețeze spațiul de locuit.
În camerele de baie, gresia sau faianța au început deja să piardă
teren în fața mozaicului, a cărui varietate de culori și modele
satisface pretențiile celor mai extravaganți cumpărători.
Baia poate fi placată în întregime cu mozaic sau se poate opta
pentru o serie de mixuri originale – cu faianță de culoare albă sau
lemn prelucrat special pentru spațiile închise. Placarea cu mozaic
din podea până în tavan creează iluzia unei încăperi mai înalte.

Descoperă
idei inspirate
de amenajare pe
@novambient

Cada de baie sau pereții din zona cabinei de duș pot fi scoși din
anonimat cu ajutorul plăcilor de mozaic din colecția Digital Print
(ONIX Mosaico), care surprinde prin jocul caprivant de nuanțe
de albastru.
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Vetro (Casamood)

Mixul de culori calde – galben auriu, marsala și portocaliu –
amintește de zilele călduroase de vară chiar și atunci când sezonul
rece și-a intrat pe deplin în drepturi. Împodobirea tavanului
cu acest finisaj elegant conferă o personalitate distinctă băilor
publice și private, iar mozaicul în culori puternice se potrivește
perfect cu pereții deschiși la culoare.
Plăcile de mozaic de culori și nuanțe diferite se pot combina în
așa fel încât să se obțină imagini vii, colorate, iar sticla combinată
cu pereții placați cu mozaic în nuanțe de gri este alegerea ideală
pentru cei care sunt în căutarea unui atmosfere relaxante după o
zi obositoare și agitată la birou.
MOZAIC PENTRU BUCĂTĂRII VESELE
În bucătărie, finisajele din mozaic au atât un rol funcțional
(protejează peretele din zona blatului de lucru, a chiuvetei și a
aragazului de inevitabilele pete), cât și unul estetic, adăugând
originalitate încăperii. Placarea pereților bucătăriei cu mozaic
este o metodă simplă, eficientă și elegantă de redecorare a
acestui spațiu.
Zona numită backsplash (peretele cuprins între blat și corpurile de
mobilier suspendat) este una foarte sensibilă, fiind cea mai expusă

murdăriei. Mozaicul Artisan (Dune) poate proteja cu ușurință
acestă zonă, iar mixul de culori și modele îți permite realizarea
unui spațiu modern și creativ. Dacă ai o bucătărie spațioasă, este
indicat ca pultul acesteia să fie placat cu un mozaic în nuanțe
neutre, pentru a obține contrast puternic.
Mozaicul din plăci mai mari, dispuse în așa fel încât să creeze un
model textural pe perete, este alegerea optimă pentru bucătăriile
moderne și expresive.
MOZAIC PENTRU LIVINGURI ȘI DORMITOARE DE VIS
Livingul și dormitorul sunt spații mai puțin convenționale pentru
placarea cu mozaic. Totuși, acest finisaj versatil poate fi utilizat
pentru accentuarea pereților, a tavanului, a podelei, dar și a
accesoriilor și obiectelor decorative, precum măsuța de cafea,
ușile dulăpioarelor, veiozele sau rafturile.
Acoperirea unui perete în întregime cu mozaic este tot mai
des întâlnită în amenajări. Lumina se reflectă în acest finisaj,
rezultatul fiind o atmosferă de poveste. În acest mod se asigură și
echilibrul textural și cromatic al încăperii. Pereții livingului sau ai
dormitorului vor avea propria personalitate prin ornamentarea cu
plăcile din colecția Vetro (Casamood).
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Mozaicul reprezintă de asemenea o alternativă la placarea
pardoselii cu parchet. Plăcile pot fi dispuse în așa fel încât să
formeze modele care să uimească prin designul elaborat, plin de
complexitate artistică.
Șemineul este o piesă centrală care își găsește locul atât într-un
living contemporan, cât și într-unul rustic. Prezența acestuia nu
poate fi ignorată și e chiar indicat ca pereții din jurul său să fie
decorați cât mai creativ cu putință. Mozaicul în degradé poate
fi utilizat cu succes în acest scop. La bază se montează plăcile
închise la culoare, la nivelul ochilor cele neutre, iar cele în nuanțe
deschise trebuie amplasate în apropierea tavanului.
În cazul în care livingul este prevăzut cu un bar, peretele din
spatele acestuia poate fi adus în prim-plan cu ajutorul mozaicului.
Tăblia patului din dormitor poate fi încadrată de plăci de mozaic,
potrivite perfect stilului vintage sau rustic.
Ferestrele acoperite cu vitralii, un perete împodobit cu plăci de
mozaic cu modele florale delicate, mobila și accesoriile în culori
calde îndeamnă la relaxare, odihnă și bună dispoziție.
MOZAIC PENTRU TERASE ȘI GRĂDINI FANTASTICE
Terasa și grădina îți oferă mereu energia de care ai nevoie, dar sunt
și un spațiu perfect de meditație, relaxare și refugiu în serile calde
de vară. Înfrumusețarea acestora nu trebuie făcută la întâmplare,
terasa continuând stilul decorativ al casei. Optează pentru multă
culoare și folosește plăci de mozaic colorate atât pe pereți, cât și
pe pardoseală! Acestea vor oferi terasei un plus de eleganță și
vitalitate.
Grădina este un spațiu fantastic în care îți poți exprima
personalitatea și creativitatea, iar pentru asta mozaicul este
ideal. Ușor de integrat în orice spațiu, acesta scoate din anonimat
elementele de pe terasă ori grădină - de la ghivece, bănci, alei,
până la garduri din piatră.
Mozaicul este un material rezistent și foarte versatil. Utilizarea
sa pe suprafețe mici și medii transformă spațiile de locuit într-o
adevărată simfonie de culori.

Lilium (Vitrex Mosaici)
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Ș T I AȚ I C Ă . . .
Mozaicul mural reproduce efectul unui
tablou sau al tapetului?

Endimione Wall (Bisazza)

NOVASTYLE

43

NOVASTYLE

44

CUM AMENA JEZI

UN BIROU
MODERN

MULȚI DINTRE NOI PETRECEM LA BIROU MAI MULT DE O TREIME DIN ZI, IAR SPAȚIUL ÎN CARE
LUCRĂM ARE O INFLUENȚĂ MAJORĂ ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII NOASTRE. DIN ACEST MOTIV,
BIROUL CONTEMPORAN TREBUIE SĂ SE REMARCE PRIN CONFORT, FUNCȚIONALITATE ȘI STIL.
Tendințele de amenajare a birourilor converg către spațialitate, luminozitate și multifuncționalitate. Designerii de interior
ne oferă numeroase idei, soluții și sfaturi pentru a elimina rigiditatea specifică acestor spații.

Woodplace (Ragno)

Contemporary Stone (Cerim)
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Tastes of Life (Barlinek)

CREEAZĂ SPAȚII OPTIME PENTRU TOȚI ANGAJAȚII
Birourile închise nu mai sunt de mult o opțiune de amenajare a
locului de muncă, deoarece marea majoritate a companiilor pun
accent pe munca în echipă și colaborare. Pereții înalți și opaci au
fost înlocuiți de zone flexibile de lucru. Există și o serie de studii
care arată că angajații, în special cei sub 30 de ani, sunt foarte
eficienți când au posibilitatea de a se mișca într-o încăpere, fără a
fi obligați să stea într-un anumit loc. Această flexibilitate le crește
gradul de inovație și inventivitate.
Ai mari șanse la ora actuală să intri în sediul unei firme și să
descoperi un open space de dimensiuni considerabile, lipsit
de bariere vizuale. Poți opta pentru elemente subtile pentru a
delimita spațiile cu funcționalități diferite. De exemplu, podeaua
din zona destinată ședințelor poate fi placată cu gresie din colecția
Symphony (Ragno), caracterizată prin simplitate și nuanțe clasice,
iar în zona de relaxare poți folosi gresie cu design avangardist.
În cazul în care tu sau angajații aveți nevoie de liniște pentru a
discuta diverse proiecte, poți opta pentru pereți mobili care să
izoleze temporar spațiul destinat întâlnirilor.
ALEGE CULORILE POTRIVITE
Chiar dacă îți dorești un birou cu personalitate, trebuie să ții cont
de domeniul de activitate al companiei tale atunci când alegi
combinația de culori pentru pereți, finisaje și obiecte de mobilier.
Astfel, dacă lucrezi în domeniul medical, financiar sau juridic,
ești nevoit să alegi tonuri și nuanțe neutre, deoarece acestea
inspiră încredere.
Dacă activezi, însă, într-un domeniu creativ, optează pentru
nuanțe puternice, pentru a crea o atmosferă plină de vitalitate.
INTEGREAZĂ TEHNOLOGIA ȘI ASCUNDE FIRELE
Într-o eră a dezvoltării tehnologiei, ai nevoie de un mobilier
special, pentru a crea un spațiu de lucru flexibil, în care va fi ușor
să integrezi gadgeturile de ultimă generație. Suporturile cu brațe
pentru monitor permit utilizatorului să întoarcă ușor ecranul

Symphony (Ragno)
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Less
LessWhite
(Floor(Rex)
Gres)

computerului, facilitând în acest fel procesul de colaborare.
La acestea se mai adaugă și mesele cu touchscreen încorporat,
extrem de utile pentru persoanele care lucrează la același proiect,
în timp ce încărcătoarele fără fir își vor pune amprenta asupra
ergonomiei spațiului de lucru.
CREEAZĂ SPAȚII MULTIFUNCȚIONALE PENTRU RELAXARE

Gamma (Vives Ceramica)

Ș T I AȚ I C Ă . . .
Plăcile de gresie de mari dimensiuni sunt
recomandate pentru amenajarea birourilor
deoarece

creează

iluzia

unui

spațiu

amplu, fapt accentuat și de numărul redus
al îmbinărilor?

Foarte mulți angajați evită să își manifeste spiritul ludic la birou,
deoarece consideră că este o expresie a lipsei de profesionalism,
dar acest lucru reprezintă de fapt o barieră pentru manifestarea
spontană a creativității. Acesta este motivul pentru care marile
companii creează spații inedite de relaxare pentru angajații lor,
precum terenuri de baschet, săli de jocuri sau chiar tobogane
ca alternativă la lift sau scări. În companiile de dimensiuni mai
mici, care nu dispun de suprafețe întinse, soluția o reprezintă
amenajarea unor spații multifuncționale, care pot fi utilizate
pentru aproape orice scop - de la prezentări, ședințe informale,
sesiuni de brainstorming, până la un prânz în comun.
Te sfătuim să nu transformi încăperea destinată pentru servirea
mesei într-o cantină, ci să o decorezi original cu piese de mobilier
inedite – fotoliu tip pară, taburete sau scaune de bar. Pereții
înfrumusețează-i cu mozaic care îți permite să realizezi un puzzle
colorat pentru a înviora atmosfera. Dacă ai și o chiuvetă în acest
spațiu, poți opta pentru instalații sanitare revoluționare, care
dispun de sisteme performante de filtrare a apei.
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Back (Ceramiche Keope)

OPTEAZĂ PENTRU PEREȚI
MOBILI, CARE SĂ ÎȚI
DELIMITEZE TEMPORAR SPAȚIUL
DESTINAT ÎNTRUNIRILOR

APROPRIE-TE DE NATURĂ
Studiile ne arată că productivitatea angajaților este puternic
influențată de lumina naturală, de o priveliște frumoasă sau chiar
de ghivece cu plante decorative. Geamurile mari, porțiunile de
perete finisate cu plăci de parchet, piesele de mobilier din lemn
și pernele decorative cu motive florale vor aduce un pic din
prospețimea și farmecul naturii în biroul tău.
Tablourile din plante sau grădinile verticale care îmbracă pereții
sunt obiecte de decor inedite. Un perete acoperit cu plante de sus
până jos îmbunătățește calitatea aerului și reușește să transforme
radical întreaga încăpere.
Noile tendințe în amenajarea spațiilor destinate birourilor se
concentrează în principal pe oameni. Tot mai mulți angajatori
recunosc că este necesar să ia în considerare nevoia de
confort a angajaților pentru a crește productivitatea și
rezultatele companiei.

Plank 1 Strip (Haro)
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AMENA JĂRI INTERIOARE INSPIR ATE

CU DESIGNERUL

CĂTĂLIN DAVID
DESPRE DESIGN INTERIOR ÎN ROMÂNIA, SFATURI ÎN
MATERIE DE AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI TRENDURILE
DECORATIVE ALE ANULUI.

SUNT ROMÂNII INTERESAȚI DE AMENAJAREA INTERIOARELOR CU
AJUTORUL UNUI SPECIALIST?
În ultimii ani, interesul pentru designul de interior a sporit, dar
colaborarea cu un specialist din acest domeniu este dictată și de o
serie de alți factori, cum sunt statutul social, educația și veniturile.
De regulă, orice proiect de amenajare sau reamenajare are nevoie
de consultanța unui designer, dar mulți proprietari fie nu sunt
conștienți de acest lucru, fie nu au bugetul necesar.
Totuși, de-a lungul carierei, am întâlnit multe persoane dispuse să
facă un efort financiar pentru a avea o locuință confortabilă, care
să corespundă normelor și principiilor estetice. După finalizarea
lucrărilor, toți au ajuns la concluzia că au luat decizia corectă,
reușind în același timp să economisească resurse prețioase.
Ne-am confruntat și cu situații în care clientul avea resursele
financiare necesare, dar a apelat la noi doar după ce a cheltuit
sume considerabile pe materiale și finisaje necorespunzătoare.
În general, persoanele care aparțin clasei de mijloc înțeleg cel
mai bine avantajul de a lucra cu un profesionist și apreciază cu
adevărat rezultatele la care ajungem.
CUM SE ABORDEAZĂ ÎN MOD CORECT UN PROCES
DE REDECORARE?
Funcționalul reprezintă punctul de plecare al oricărui proiect
de amenajare reușit. Un interior practic va avea din start o
bază estetică bună și va putea fi decorat cu ușurință. Principiul
elementar al designului, conform căruia forma urmează funcția,
este, și în cazul nostru, cea mai bună rețetă. Trebuie să ne
gândim, în primul rând, la modul în care va fi utilizat spațiul și
să-l facem cât mai funcțional posibil. Estetica este influențată
direct de acest aspect și completată de elementele decorative.
CARE ESTE CEL MAI IMPORTANT ELEMENT DIN DESIGNUL
UNEI CASE?
Coerența este elementul principal atunci când se concepe un plan
de design interior. Indiferent de stilul ales, toate zonele amenajate
trebuie să păstreze o linie comună și să fie armonizate între ele.
Dacă ne referim la aspectele legate de construcție, părerea mea
este că materialele de finisaj au un rol crucial. Pardoselile și
celelalte finisaje de bază nu sunt cumpărate cu intenția de a fi
schimbate o dată la trei-cinci ani. Din acest motiv, este important
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să fie de calitate superioară și să supraviețuiască testului timpului.
CARE SUNT CELE MAI DES ÎNTÂLNITE GREȘELI FĂCUTE DE CEI
CARE ÎȘI AMENAJEAZĂ SINGURI LOCUINȚA?
Adeseori, cei care decid să își amenajeze spațiul fără sprijinul unui
designer se inspiră din mult prea multe surse. Apoi iau un element
de ici, unul de colo, două-trei de dincolo și creează decoruri
lipsite de armonie. Astfel apar interioarele dezechilibrate și lipsite
de originalitate. Nu e nevoie de cine știe ce efort ca să ajungi în
zona kitch-ului!
O altă mare greșeală o reprezintă, în opinia mea, supraaglomerarea
interioarelor cu mobilier și obiecte de decor, la care se adaugă
și excesul de culori. Îmi amintesc de un client căruia vânzătorul
de vopsele i-a umplut casa cu toate tehnicile decorative de
care dispunea, în toate culorile pe care și le-a putut imagina.
E de la sine înțeles că aceste finisaje au costat câteva mii de
euro. În momentul în care s-a pomenit cu treizeci de pereți
în cincizeci de culori diferite a ajuns la mine și m-a întrebat ce
să facă. Era într-adevăr o situație de coșmar! Într-un final, am
ajuns la concluzia că singura soluție era să acoperim toate
suprafețele zugrăvite în alb și să le lăsăm așa. Cu siguranță, a fost
cea mai costisitoare greșeală pe care am întâlnit-o până acum.
CARE SUNT TRENDURILE ÎN DOMENIUL DESIGNULUI DE INTERIOR?
Anul acesta sunt apreciate elementele custom-made, handmade
și materialele naturale. Detaliile rustice și modelele tribale
completează cu succes interioarele simplificate, dar nu către
minimalism, ci mai degrabă către stilul scandinav. Nuanțele
puternice se găsesc în accente și decorațiuni, iar componentele
de bază rămân culori neutre. Regăsim, de asemenea, o
suprasaturație de amenajări în stil industrial care naște nevoia
pentru un contracurent definit sub forma unui ambient calm, cald
și armonios.

ANUL ACESTA SUNT APRECIATE
ELEMENTELE CUSTOM - MADE,
HANDMADE ȘI MATERIALELE
NATURALE
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PROIEC TE DE SUCCES

RISTRETTO
CAFEA, AROME şi ZÂMBETE

COMBINÂND IMAGINAȚIA UNUI DESIGNER CU FINISAJE DE ULTIMĂ GENERAȚIE, AM TRANSFORMAT UN
VAGON DE DOAR 20 DE METRI PĂTRAȚI, ÎNGUST ȘI ÎNTUNECOS, ÎNTR-O ÎNCĂPERE SPECTACULOASĂ.

RISTRETTO – UN CONCEPT UNIC DE DESIGN
Proprietarii faimoasei cafenele orădene, situată pe artera
pietonală din centrul istoric al orașului, au optat pentru produsele
comercializate de Novambient pentru a ieși în evidență chiar
de la prima ceașcă de cafea oferită celui dintâi cafegiu care le-a
trecut pragul.
Atmosfera caldă și primitoare a fost creată folosind plăci de gresie
de dimensiuni mari, care imită în detaliu parchetul din lemn de
nuc, iar pereții au fost placați cu același tip de finisaj până la
înălțimea de 1,7 m. În acest fel s-a obținut un contrast puternic
între culoarea închisă a plăcilor, albul barului și nuanțele calde ale
pieselor de mobilier.
Gresia porțelanată a avut un impact deosebit asupra clienților,
aceștia fiind convinși că pășesc pe podele din lemn masiv. Evident,
această mică iluzie sau confuzie a fost în beneficiul proprietarilor.
Pe lângă aspectul deosebit, gresia porțelanată prezintă și avantajul
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unei rezistențe sporite la traficul intens specific unei cafenele
populare, fiind și foarte ușor de curățat și întreținut.
RISTRETTO – MAI SPAȚIOS, MAI ORIGINAL ȘI MAI PRIMITOR
Popularitatea cafenelei a fost atât de mare, încât în scurt timp a
fost necesară o extindere a spațiului de servire a delicioaselor
cafele preparate de Ristretto. Finisajele comercializate de
Novambient au fost din nou alese pentru a menține spiritul boem
specific localului.
Arhitectura originală a clădirii, datând de la începutul secolului XX,
cu un tavan înalt de 5 m, bolți și cărămizi, a facilitat crearea unui
ambient inedit. Pardoseala din zona înaltă a încăperii, unde se află
barul, este acoperită cu gresie porțelanată Frame Majolica (Refin
Ceramiche), rezistentă la traficul intens, specific cafenelei. Plăcile
din această colecție atrag imediat atenția datorită modelului
inedit, inspirat din tradiția majolică și designul textil specific
secolului XIX.
Atmosfera ”La Belle Epoque” este redată cu succes de combinația
dintre piciorul din fier forjat al meselor și parchetul stratificat,
rezistent la impact puternic și uzură. Designul original al plăcilor
este dublat de capacitatea de a izola termic și fonic. Parchetul
completează elementele lemnoase din interior: blaturile meselor,

PLĂCILE DE GRESIE DIN
COLECȚIA FRAME MAJOLICA
ATRAG ATENȚIA DATORITĂ
MODELULUI COMPLICAT,
INSPIRAT DIN TRADIȚIA
MAJOLICĂ ȘI DESIGNUL TEXTIL
SPECIFIC SECOLULUI XIX

tâmplăria, ramele tablourilor și ale oglinzilor. Astfel, în interiorul
Ristretto, funcționalitatea și originalitatea se îmbină în cele mai
neașteptate locuri.
Pultul barului este delimitat prin plăci ceramice de 3 m lungime și
3 mm grosime, pentru a reduce cât mai mult numărul îmbinărilor.
Zona interioară este placată cu același tip de parchet care se
regăsește și în sala de servire, pentru a armoniza întreaga încăpere.
Materialele oferite de Novambient au făcut posibilă transformarea
unui proiect de design îndrăzneț și modern într-un local în care
servirea cafelei este o artă și un ritual în același timp.

NOVASTYLE

52
Descoperă
idei inspirate
de amenajare pe
@novambient
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ATMOSFERA “LA BELLE EPOQUE” ESTE REDATĂ
CU SUCCES DE COMBINAȚIA DINTRE PICIORUL
DIN FIER FORJAT AL MESELOR ȘI PARCHETUL
STRATIFICAT
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TOP 10 PRODUSE
POPUL ARE

01 / Gresie Freetime 12,5x50 (Ragno)
Cei aflați în căutara unor plăci de gresie care să imite lemnul
până în cel mai mic detaliu preferă colecția Freetime. Plăcile cu
dimensiuni de 12,5x50 sunt foarte apreciate, fiind ideale atât
pentru finisarea spațiilor publice, cât și pentru cele rezidențiale.

02 / Coloană de duș cu termostat Alma (Cisal Rubinetteria)
Coloana de duș telescopică Alma este realizată din materiale rezistente, de cea mai înaltă calitate.
Termostatul încorporat permite păstrarea constantă a temperaturii pe întreaga durată a dușului.
Cumpărătorii apreciază designul slim, ușor de integrat în orice decor.

03 / Paravan duș Walk-in Easy (SanSwiss)
Paravanul Walk-in Easy a fost conceput pentru băi moderne, care încearcă să recreeze
atmosfera specifică unui centru de wellness. Liniile discrete îi asigură prezența în topul
preferințelor clienților Novambient.
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04 / Baterie Ceraplan III (Ideal Standard)
Această baterie se remarcă prin combinarea designului clasic
cu mecanismul inovator de economisire a apei. Tehnologia
„BlueStart” te va ajuta să protejezi mediul înconjurător, să reduci
consumul zilnic, dar și costurile lunare.

05 / Mozaic Atrium Mate
35x35 (La Platera)
Mozaicul este o opțiune inspirată de amenajare
a încăperilor, fiind varianta creativă a plăcilor
de gresie și faianță. Atrium Mate se distinge
prin cromatică și versatilitate, și este preferatul
clienților Novambient.

06 / WC suspendat Tesi AquaBlade
(Ideal Standard)
Bazată pe tehnologia revoluționară AquaBlade, toaleta Tesi
permite jetului de apă să se scurgă pe toată suprafața vasului
la o singură apăsare de buton. Combină stilul și performanța, și
tocmai de aceea se integrează în decorul băilor
contemporane, devenind astfel una dintre alegerile de top din
domeniul obiectelor sanitare.
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07 / Parchet Creamy Piccolo
(Barlinek)
Din materiale 100% naturale și acoperit cu un strat de lac lucios,
parchetul Barlinek Creamy Piccolo oferă încăperilor un efect
de luminozitate și căldură. Acesta a devenit într-un timp scurt
opțiunea preferată a clienților Novambient deoarece poate fi
utilizat cu succes alături de sistemele de încălzire în pardoseală.

08 / Rigolă 75 cm (Kessel)
Materialele de cea mai înaltă calitate și construcția rezistentă
au transformat rigola pentru duș Kessel în prima alegere a celor
care își doresc o baie modernă și funcțională. Realizată din
oțel inoxidabil, rigola poate fi acoperită în întregime cu faianță,
integrându-se perfect în decorul băilor contemporane.

09 / Mobilier Tesi
(Ideal Standard)
Colecția de mobilier Tesi aduce un strop de eleganță băilor
moderne. Piesele confecționate din materiale fine, cu textură
subtilă de lemn, oferă clienților noștri spațiul de depozitare
necesar, dar ajută și la crearea unui decor armonios.

10 / Rezervor încastrat DuoFix Delta
(Geberit)
Delta este rezervorul ideal pentru băile de mici dimensiuni. Nu e
doar ușor de instalat și de manevrat, dar și oferă mai mult spațiu în
comparație cu rezervoarele tradiționale. Designul versatil, potrivit
oricărui ambient, i-a asigurat acestuia un loc în topul preferințelor
clienților noștri.

NOVASTYLE

57

QUIZ

CE TIP DE LOCUINŢĂ

ŢI SE POTRIVEŞTE?
1. CARE E CASA VISURILOR TALE?

a.

b.

c.

2. CÂND TE GÂNDEȘTI LA WEEKEND, ÎȚI IMAGINEZI:

a.

b.

c.

3. CE DETALIU SCOATE ÎN EVIDENȚĂ STILUL TĂU DECORATIV?

a.

b.

c.
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4. UNDE ȚI-AR PLĂCEA SĂ TE RELAXEZI DUPĂ O ZI LUNGĂ?

a.

b.

c.

5. CARE ESTE DECORUL ÎN CARE PREFERI SĂ PETRECI O ZI ÎNSORITĂ?

a.

b.

c.

REZULTATE
Majoritatea A – Stilul rustic
Te simți confortabil în decorurile de inspirație naturală, așa că stilul rustic ți se potrivește ca o mănușă. Pentru tine, acasă înseamnă
nuanțe calde de maro, piatra și lemnul masiv fiind, de asemenea, detalii nelipsite din locuința ta. Preferi să îți petreci timpul și să
te relaxezi într-un spațiu luminos și intim și nu eziți să completezi decorul cu perne decorative din blană naturală, texturi și culori
îndrăznețe în nuanțe de bej, maro, verde sau roșu.

Majoritatea B – Stilul modern
Ești un spirit liber, uneori nonconformist, preferi lucrurile simple și practice - o casă modernă e perfectă pentru tine! Ești organizat,
tocmai de aceea îți place ca locuința ta să fie decorată minimalist, însă ieși în evidență prin culorile puternice și designul inedit al
mobilierului pe care îl alegi. Formele geometrice, liniile simple, nuanțele neutre cu accente de culori puternice sunt cele care îți
definesc cel mai bine stilul decorativ.

Majoritatea C – Stilul clasic
Iubești eleganța, echilibrul și simplitatea, de aceea te simți cel mai bine într-un ambient clasic. Culorile puternice nu te caracterizează,
așa că alegi nuanțe neutre sau combinația clasică alb-negru. Preferi materialele rafinate, decorațiunile prețioase și mobilierul impozant
din lemn masiv.
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