
www.casalux.ro

EDITORIAL

Un vis frumos transpus în 
realitate! Așa se poate descrie 
pe scurt casa interbelică 
situată într-un elegant cartier 
bucureștean, care a fost 
ambientată de echipa La 
Maison. Melanjul dintre nou și 
vintage și piesele de mobilier 
aparținând unor branduri de top 
te cuceresc imediat. Cunoscutul 
designer Kelly Hoppen știe să 
capteze atenția prin stilul său 
inconfundabil, combinând 
liniile clare ale esteticii asiatice 
cu opulența texturilor Europei 
de Vest, totul pe un fundal de 
tonuri neutre. Vei avea privilegiul 
să-i vizitezi căminul, amenajat 
într-o fostă casă de licitație 
din Londra. Designerul Alice 
Ignatiadis a optat pentru un look 
nordic cu intervenții ludice 
când a amenajat casa cântăreței 
Corina Bud. Nuanțele pastelate 
înviorate de galben sau turcoaz, 
mobilierul practic și finisajele de 
bună calitate alcătuiesc un decor 
relaxat și proaspăt. O familie 
de bucureșteni s-a retras lângă 
Câmpina, în casa construită 
de ei și amenajată de fiica lor, 
designerul Alexandra Henry. A 
rezultat un interior cu adevărat 
homey, pe care te invităm să-l 
decoperi! Pentru cei care vor  
să-și construiască sau să-și 
renoveze casa de vacanță 
am adunat în paginile capitolului 
nostru special un repertoriu 
bogat de idei originale.
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3. O NOUTATE de ultimă oră este șezlongul 
Daydream, lansat la târgul de mobilă de la Milano. Assaf 
Israel, fondatorul biroului de design Joynout, s-a inspirat 

din figura geometrică lemniscată, ce simbolizează 
infinitul. Daydream are o structură din lemn, iar materialul 

textil aparține brandului Kvadrat. Piesa este gândită 
pentru relaxare fizică și mentală.
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1. BOW este un paravan original, creat din aluminiu 
de designerul Antonio Aricò pentru brandul altreforme. 
Paravanul poate fi adaptat oricăror dimensiuni, mergând 

până la 250 cm lățime și 235 cm înălțime. Piesele 
componenete pot fi vopsite în orice culoare din gama 
RAL Pantone. Bow face parte din colecția Galactica, 
lansată la Salone del Mobile 2017, și este un omagiu 

adus designerului irlandez Eileen Grey.

2. CE STUDIO a creat pentru brandul DA A măsuțele 
de cafea Urushi cu diferite finisaje: de cinabru-ruteniu, 

wara-ibushi și patină de culoarea gri-porumbel. Elemente 
ancestrale, precum lava și metalul, se îmbină cu tehnici 

de lucru tradiționale și know-how contemporan. Măsuțele 
se potrivesc într-un ambient modern și minimalist.
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