
Poveștile frumoase au întotdeauna un sfârșit fericit. Așa s-a întâmplat și în cazul acestui 
proiect dus la bun sfârșit de echipa de designeri de la Gavia Concept, care nu doar a 

transpus în realitate visul unei tinere familii, ci a și câștigat prieteni adevărați. 
TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: SORIN IACOB

INFLUENȚE POP ART ÎNTR-UN 
APARTAMENT TINERESC

Unul dintre pereți a fost decorat chiar de proprietari 
cu stickere cu o textură catifelată, aplicate după 
modelele trasate de designeri.

Lampadarul cu design deconstructivist a fost 
cumpărat de la IKEA. De la același magazin sunt 
comoda slim și suportul TV.
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Unde se află: în centrul Bucureștiului, în 
imediata apropiere a unei importante zone 
comerciale din oraș
Locatari: doi tineri, care au devenit părinți cu 
puțin timp înainte de finalizarea renovării
Provocările proiectului: eficientizarea unui 
apartament obișnuit de bloc și transformarea 
lui într-un cămin aerisit și primitor. Decorul 
este unul vibrant și modern.

DESPRE APARTAMENT

Livingul debordează 
de culoare și de veselie. 
Canapeaua modulară 
este de la Divanissimi, iar 
covorul bicolor și măsuța 
sunt de la IKEA.

VREI UN 

DECOR SIMILAR?

Mergi la shopping, 

la pag. 25!



Pardoseala cu dale în alb și negru duce cu gândul la interioarele Art Déco. Mobilerul a 
fost realizat pe comandă, după schițele echipei de designeri de la Gavia Concept. Tonurile 
neutre conferă prestanță acestei încăperi.

Ansamblurile decorative sunt atât de factură 
vintage, cât și scandinavă. Acestea sunt cele 
două stiluri dominante în bucătărie.
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D
e cele mai multe 
ori, atunci când ni 
se povestește de-
spre  renovarea 
unei locuințe sau 
despre construirea 

unei case, apar detalii mai puțin plăcu-
te legate de echipele de lucru, fie că ne 
gândim la arhitecți sau designeri, fie la 
constructori sau la montatori. În cazul 
acestui apartament, cu o suprafață de 
85 mp, nu au existat probleme legate de 

colaboratori. Gazdele noastre au decis să 
lucreze doar cu oameni recomandați de 
la alte lucrări similare și a căror activi-
tate a putut fi verificată în detaliu. Astfel 
au ajuns și la Gavia Concept – un studio 
de design condus de o echipă tânără și 
profesionistă. Comunicarea dintre cele 
două părți a fost de la bun început una 
extrem de plăcută. Dincolo de empatia 
dintre beneficiari și designeri, succesul 
acestui proiect s-a datorat exactității cu 
care au fost prezentate aspirațiile es-

Alina Szabo și Anamaria Căpățineanu,  
designeri de interior 
Gavia Concept
Tel.: 0765.431.481/0724.966.025
www.gaviaconcept.com
e-mail: hello@gaviaconcept.com

❛

DESIGNERII:

❛Când porniți o amenajare, 
priviți-o într-o primă fază 
ca pe o pânză albă, pe care 
să aduceți pete de culoare. 
De impact sunt contrastele 
cromatice și cele grafice.

Pentru a înveseli atmosfera din 
dormitorul matrimonial, designerii au ales 
să flancheze patul cu noptierele Stockholm 
(390 lei/buc.), de la IKEA.

Baia ce deservește dormitorul 
matrimonial a fost creionată în nuanțe reci 
și actuale. Ambientul de aici are trimiteri 
scandinave.

Printre puținele piese 
păstrate din vechea 
amenajare se regăsește 
și această comodă, care 
face parte acum dintr-o 
compoziție feminină, 
foarte cochetă. 

Atmosfera shabby 
chic din dormitorul 
matrimonial are în  
prim-plan o comodă 
originală, plasată în 
dreptul ferestrei. Aceasta 
a fost realizată după 
schițele designerilor.



Recreează cadrul și în casa ta!

INFLUENȚE POP ARTLiniile fin trasate în geometrii vivante și culorile electrice  creionează un decor modern.

Lampă suspendată 
Spago, din acril și  

oțel cromat. 
Diametru 45 x  

h 35 cm 
1.120 lei • Kare
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Alătură nuanțe luminoase și 

pudrate, pentru a conferi căldură 

unui dormitor de copil.

Covor din colecția 
Fantasy, realizat 

mecanic din  
polipropilenă. 
L 190 x l 133 cm 

374 lei • Biokarpet

Masă Hemnes din lemn masiv. 
L 118 x l 75 x h 46 cm 

540 lei • IKEA

Canapea extensibilă 
Amber, cu structură 
metalică și tapițerie 

din stofă. 
L 200 x l 90 x h 77 cm 
2.491 lei • Mobexpert

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.

Fotoliu Wing 
Patchwork, 
cu structură 
din lemn de 
mesteacăn și 
tapițerie din 

țesătură. 
L 110 x l 72 x  

h 82 cm 
2.297 lei • Kare

Comodă Matrix, 
din MDF lăcuit. 

L 160 x l 50 x  
h 80 cm 
3.307 lei  

Mobexpert
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tetice, precum și soluțiile practice. Deoarece 
gazdele noastre își doreau o locuință cât mai 
aerisită, Alina și Anamaria au recurs la o serie 
de trucuri arhitectonice. Și anume, finisajele 
au fost alese în alb și gri-deschis, ferestrele 
mari ce dau spre o superbă terasă de 30 mp, 
care flanchează două dintre laturile aparta-
mentului, au fost încadrate delicat cu draperii 
fluide de un alb imaculat. Accentele de culoa-
re sunt diferite în fiecare încăpere, pentru a 
particulariza artistic spațiile. De asemenea, au 

fost alese motive grafice din registre diferite: 
în camera fetiței cele de inspirație florală con-
feră ambientului delicatețea și inocența spe-
cifice vârstei Emei, în timp ce în living impri-
meul mural (pus în operă de proprietari după 
schițele designerilor) are o geometrie jucată, 
aducând un plus de vitalitate și personalita-
te încăperii. Zâmbetele sincere ale gazdelor 
noastre sunt confirmarea reușitei proiectului 
și cea mai frumoasă dovadă de mulțumire 
pentru designeri. ■

Ema este un copil superb, 
căruia îi place rozul. Majoritatea 
jucăriilor au această culoare.

Baia de serviciu este definită  
de un melanj coordonat artistic 
între retro și contemporan.

Detaliile picturale imprimă un 
plus de eleganță, cu toate că 
baia nu are o suprafață mare.

Pentru a creiona un ambient diafan 
pentru micuța Ema, echipa de designeri 

de la Gavia Concept a ales să acopere 
pereții cu un tapet în nuanțe suave, pe 
care l-au achiziționat de la Orac Decor.

VREI UN 

DECOR SIMILAR?

Mergi la shopping, 

la pag. 25!


