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vizualizare generala a zonei de diningvizualizare din zona de dining spre zona de living

vizualizare din zona de dining spre zona de bucatarievizualizare din zona de living

vizualizare in zona de dormit vizualizare din living spre dining

PREMISA

Amenajarea realizata propune luxul ca o experienta complexa, o experienta a simturilor, nu ca si 
decoratie si se realizeaza pe mai multe planuri care se suprapun si se completeaza: in plan arhitectural 
luxul inseamna lumina, spatialitate, ierarhie a spatiilor, coerenta volumetrica si functionalitate; ca 
si experienta tactila se propun texturi contrastante si complementare, de la elemente imbracate in 
suprafete simple, foarte mate, la suprafete perfect reflective lucioase si texturi naturale de piatra si 
lemn; ca si experienta vizuala lumina naturala imbraca suprafete in culori deschise, neutre, placute 
ochiului si accente de culori contrastante in tonuri aramii; volumele simple, rectangulare ale spatiilor 
sunt completate de piese de mobilier cu elemente curbate, inspirate de forme geometrice primare.

SUPRAFETE
referinte

interior - Vincent van Duysen  / styling bucatarie 
- Sundling Kicken, foto Osman Tahir  / compozitie 
geometrica - autor neidentificat  /  terrazzo gri-
Kerama Marazzi  /  Castor- oglinzi negre, Black 
metal collection 

CULOARE SI DETALIU
referinte

detaliu iarba de pampa - foto Brooke Harth  / 
suport lumanari - bed bath and beyond  / vaza cu 
compartiment secret -wood storming  / fotografie 
abstracta - autor neidentificat

GEOMETRIE SI TEXTURA
referinte 

vase de portelan - Lyngby  /  White art installation 
-Tara Donovan  / colectia minimale charges - Rina 
Menardi  / trio sculpturi ceramice in culori pastel - 
Yulia Tsukerman

EFFORTLESS 
LUXURY

alcatuire volumetrica



2. scenariul open space -spatiul se deschide 
complet pentru a deveni fluid, mai luminos; 

SCENARII DE UTILIZARE / FUNCTIONALITATE

3. scenariul zona de zi deschisa - nisa de dormit se 
inchide pentru a oferi intimitate; restul spatiului 
ramane deschis;

1. scenariul inchis - toate zonele se separara si 
functioneaza separat; accesul spre baie se poate 
face atat din nisa de dormit cat si din living; 

BP1074

Scenariul de utilizare ia în calcul stilul de viata 
contemporan al unor persoane tinere și arata 
unde intervin schimbările majore fata de 
generațiile trecute. Se pune accentul pe viata 
sociala activa a ocupanților, pe posibilitatea de a 
găzdui diferite evenimente. Astfel în amenajarea 
unui spațiu de mici dimensiuni (sub 50mp) devine 
importanta o ierarhizare a spatiilor în funcție 
de necesitatea acestora rezultând o ierarhie a 
suprafețelor diferitelor zone. În scenariul propus 
zonele de zi devin ierarhic mult mai importante 
fata de zona de noapte, cea din urma fiind 
redusa la strictul necesar dar fără a-i afecta 
funcționalitatea. Aceasta conține un pat dublu, 
noptiere și o depozitare generoasa. Se propune 
un spațiu amplu dedicat interacțiunilor dintre 
oameni, zone pentru viata sociala a ocupanților 
care permit primirea oaspeților în diferite scenarii: 
găzduirea unor cine cu prietenii sau familia, a 
jocurilor de societate sau chiar a unor mitinguri 
formale în zona de dining care propune o masa 

mare ca element central al spațiului. Zona de 
dining comunica în mod direct cu zona de living 
în care o canapea joasa și un loc de stat lângă 
fereastra oferă destul spațiu pentru organizarea 
unui mic home cinema. Separarea intre cele doua 
zone majore de zi este mobila pentru ca la nevoie, 
livingul sa fie transformat într-un dormitor 
secundar, de oaspeți, iar zona de dining sa rămână 
funcționala și în acest scenariu. Flexibilitatea 
este o alta tema majora deoarece spatiile se pot 
deschide pentru a crea un spațiu aerisit și fluid dar 
se pot și închide pentru a acomoda funcționalități 
diferite.
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corpuri de depozitare si hota incorporata

blat de compozit 
mobila de bucatarie cu fronturi din MDF vopsit mat 
cu pattern geometric la corpirile de baza

usi glisante in perete

corp depozitare
corp chiuveta si deseuri
masina de spalat incorporabila
corp depozitare
plita si cuptor incorporabil
corp depozitare

pereti acoperiti cu panouri de PAL

grinda beton aparent

ecran de proiectie retractabil ascuns in tavan

loc de stat la geam

perete mobil
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01.Hol

ceramica

s: 5.980 m2

05.Baie

ceramica

s: 3.289 m2

03.Living

ceramica

s: 11.052 m2

04.Dormitor

ceramica

s: 8.663 m2

02.Dining

ceramica

s: 19.847 m2

Zone

01

F: <Floor Finish>

CA: 6.401 m2


