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AMENAJARE ȘIC, DICTATĂ DE 
HOBBY-URILE PROPRIETARILOR

CASE&IDEI

Fotoliul este una 
dintre piesele 
de rezistență ale 
amenajării. Cumpărat 
dintr-un magazin de 
antichități, acesta a 
fost recondiționat și 
tapițat cu piele de 
vacă. Măsuța de cafea 
este de la Kare și a 
costat 1.200 lei, iar 
canapeaua – de la 
Mob&Deco (5.000 lei).

Unde se află: în București, la etajul 13 al unui bloc construit în 
anul 1978
Locatari: Ana Maria Căpățineanu, designer de interior și 
cofondatoarea Gavia Concept, împreună cu soțul ei, Rareș
Cifre și detalii: este un apartament de trei camere, cu o 
suprafață utilă de 75 mp; în prezent, doar două dintre camere 
(livingul și unul dintre dormitoare) sunt amenajate.
Provocare: găsirea trunchiurilor de mesteceni folosiți pentru 
decorarea peretelui din dormitor.

DESPRE APARTAMENT
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O casă poate deveni acasă atunci când în decor se regăsesc elemente ce reflectă pasiunile, 
trăirile și stilul de viață ale celor care locuiesc acolo. Notele personale dau întotdeauna acel 

sentiment de bine pe care fiecare dintre noi îl căutăm în tot ce ne înconjoară.
TEXT: GEORGIANA MITRAN FOTO: SORIN IACOB

În spațiul unde inițial era prevăzut balconul 
a fost amenajată o zonă de relaxare, cu o 
canapea DIY din paleți.

Peretele din dreptul diningului este marcat 
printr-un mesaj sugestiv, schimbat periodic de 
Ana Maria, în funcție de inspirația de moment.

VREI UN 

DECOR SIMILAR?

Mergi la shopping, 

la pag. 39!



34 CASA LUX / SEPTEMBRIE 2016  

CASE&IDEI

www.casalux.ro

Lampadarul tip reflector este achiziționat 
de pe site-ul www.insignis.ro și a costat în 
jur de 650 lei.

O micuță zonă de bar și-a 
găsit locul perfect în spațiul 
de zi. Scaunele, model City, 

sunt cumpărate de la kika 
cu 299 lei/buc.

DESIGNERII:

❛

❛Dacă îți amenajezi 
casa fără ajutor de 
specialitate, este 
recomandat să faci în 
primă fază un moodboard, 
o simulare, pentru a 
vedea dacă produsele pe 
care le vrei se potrivesc 
împreună.

Alina Szabo și Ana Maria Căpățineanu, 
designeri de interior 
Gavia Concept
Tel.: 0741.018.897/0724.966.025
www.gaviaconcept.com
e-mail: hello@gaviaconcept.com

D
e la această premisă 
au plecat și desig-
nerii Gavia Concept, 
Alina Szabo și Ana 
Maria Căpățineanu, 
atunci când au avut 

ca temă amenajarea acestui apartament 
de trei camere din București. Situația a 
fost una particulară, deoarece Ana Maria 
a jucat dublu rol: de designer de interior 
și de client, fiind chiar proprietara apar-
tamentului de față. „Am fost pusă în fața 
unei situații inedite, ceea ce nu a schim-

bat însă cu nimic datele problemei. Am 
urmat aceiași pași pe care îi presupun 
toate lucrările noastre și am început to-
tul prin completarea chestionarului des-
tinat clienților. Acesta cuprinde întrebări 
despre hobby-uri, despre destinații de 
vacanță, forme, culori și decoruri prefe-
rate, pentru a descoperi stilul care i se 
potrivește cel mai bine fiecăruia“, ne spu-
ne la începutul discuției Ana Maria.
Privind zona de zi, putem intui cu ușurință 
care dintre pasiunile proprietarilor se re-
flectă în amenajare. Desenul de pe perete »
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New York, New York... Nostalgia vacanței petrecute 
de Ana Maria și Rareș în metropola americană se 
regăsește și în amenajarea interioară. Literele sunt un 
proiect DIY al celor doi soți.

Scaunele galbene 
din dining sunt de  
pe www.ioooi.ro  
și au costat în jur 
de 400 lei/buc. 
Masa este lucrată la 
comandă, din lemn. 
Preț: 1.500 lei

Pe peretele cu televizorul se află trei minivitrine 
din plexiglas, unde proprietarii expun suvenire din 
călătorii. Acestea sunt puse în valoare și seara, cu 

ajutorul unei aplice amplasate deasupra lor.
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este foarte sugestiv, asemenea măsuței cu cheia 
sol, ce sugerează o tobă. Ana Maria completează: 
„Este mai mult decât evident că ne plac caii și mu-
zica, cum la fel de bine ne plac toamna și ceața. De 
aici a venit și ideea peretelui negru din living, ce 
ne dă un sentiment de liniște și ne induce o stare 
de meditație. Am mers pe varianta unui perete-ta-
blă de scris, pentru a putea înlocui desenul ori de 
câte ori simțim nevoia unei schimbări“.
Un alt element ce se identifică cu pasiunile pro-
prietarilor sunt literele decorative NY, inițialele 
orașului New York. Ana Maria și soțul ei îndrăgesc 

Ușa de bucătărie, 
din lemn masiv, 
personalizată cu 
elemente din fier, este 
o poezie în sine, o 
prezență pitorească 
și atipică într-un 
apartament de bloc. A 
fost lucrată la comandă 
și a costat 1.800 lei. 

Mobilierul de 
bucătărie este 

realizat la comandă, 
din MDF vopsit, 

la firma Mobis și a 
costat 10.000 lei. 

Electrocasnicele și 
obiectele sanitare 

sunt marca Franke și 
Hotpoint. 
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această metropolă, iar când au văzut prima dată 
apartamentul, situat la etajul 13, s-au îndrăgostit 
pe loc de el, deoarece au regăsit aici sentimentul 
de înălțime descoperit în New York. „Ne-a cucerit 
prin senzația de libertate pe care o ai dincolo de 
ferestre și prin priveliștea de vis ce se desfășoară 
înaintea ochilor. Nici nu a mai contat că arăta de-
plorabil, având finisajele din 1978, anul construi-
rii blocului“, ne spune zâmbind Ana Maria.
Pentru că am adus vorba de starea inițială a apar-
tamentului, să spunem că acesta a fost supus unui 
amplu proces de renovare, care s-a derulat pe 

parcursul a patru luni. Au fost realizate și modi-
ficări de compartimentare, suprafața balconului și 
cea a holului de la intrare fiind incluse în living. 
Alina Szabo își amintește: „Lucrările de renovare 
au mers ca pe roate datorită echipei de muncitori, 
foarte minuțioși și atenți la detalii. Cât privește 
amenajarea interioară, am urmărit să obținem un 
spațiu nu doar frumos, ci și funcțional, căci am 
creat multe spații de depozitare“.
Amenajarea este una eclectică, regăsindu-se atât 
influențe scandinave, cât și industriale, moderne 
și vintage. Anei Maria îi plac toate stilurile, de aici 

Bucătăria este animată  
de fermecătoarele plăci 

decorative din dreptul 
frontului de lucru. Sunt 

realizate manual, din 
piatră și personalizate 

în culorile alese de Ana 
Maria. Prețul a fost de 
365 lei/mp, la Manolo 

Manufaktura.

»
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Mixul de trunchiuri de 
mesteceni și finisajul 
ce imită betonul îi este 
tare drag Anei Maria, 
așa că l-a ales și pentru 
amenajarea propriului 
dormitor. Patul este de 
la Ikea, vopsit de ea în 
negru pentru a crea un 
contrast de efect cu 
perdeaua albă din voal.

VREI UN 

DECOR SIMILAR?

Mergi la shopping, 

la pag. 39!

și decizia ei și a Alinei de a aduce laolaltă elemente 
din mai multe registre. 
De altfel, atât Ana Maria, cât și Alina ne sfătuiesc 
să nu urmărim trendurile atunci când vine vor-
ba de amenajarea casei, ci să ținem cont de ne-
voile și de dorințele noastre. În opinia lor, stilul  
eclectic este mai cu personalitate, dar și mai greu 
de pus în practică, căci riști să obții un decor lipsit 
de armonie. „Aici intervine rolul unui designer de 

interior, care știe cel mai bine cum să alăture ele-
mente din registre stilistice diferite fără a cădea în 
latura kitsch-ului“, ne spune Alina.
Per total, lucrările de renovare și amenajare ale 
acestui cochet apartament au costat 25.000 euro, 
iar designerii Gavia Concept se pregătesc deja de 
amenajarea celei de-a treia camere, ce va avea 
destinația de birou. Noi așteptăm cu mult interes 
rezultatul final. ■

Peretele din dreptul căzii a fost finisat 
cu plăci ceramice model Gambarelli 
Evolution (55 euro/mp).

În baie nici că se putea un lavoar mai 
potrivit decât modelul Urban New York, de 
la Roca. A costat 1.185 lei.
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Masă extensibilă 
Bjursta, din lemn 

de pin, PAL 
melaminat și 

furnir de stejar. 
L 140/180/220 x  
l 84 x h 74 cm 
470 lei • IKEA

Recreează cadrul și în casa ta!

LIVING CU PERSONALITATE  Un perete finisat cu vopsea neagră are un puternic impact vizual și conferă unicitate amenajării.

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.
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ACCENTE INDUSTRIALE  

Dormitorul capătă un aer 

industrial cu ajutorul unui pat din 

fier și al unui perete gri. 

Fotoliu Denver Cow, 
cu structură din lemn și 
tapițerie din piele de 

vacă. 
L 82 x l 76 x h 107 cm 

6.644 lei • Kare

Măsuță Nody, 
cu structură 
metalică și 

blat din MDF 
lucios. 

Diametru 48 x  
h 58 cm 
242 lei 

Mobexpert

Lustră din cupru Pânză 
de păianjen, brand 

Versmissen. 
Diametru 45 x h 45 cm 

1.620 lei • www.saradi.ro

Canapea Plushy 
Neve, cu tapițerie 

din pluș. 
L 253 x l 105 x h 86 cm 

Preț la cerere 
Noblesse Interiors

Pat din fier, model 
Coco. 

L 223 x l 186 x h 125 cm 
Preț la cerere 

Noblesse Interiors


