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Punctul de plecare în crearea spațiului interior a fost colecția de tablouri a beneficiarului, mobilierul de epocă și 
biblioteca amplă de cărți. Apartamentul a fost compartimentat și mobilat astfel încât să pună cât mai bine în 
valoare aceste elemente, dar în așa fel încât să nu concureze între ele și să nu domine spațiul. Toate piesele noi de 
mobilier sunt minimaliste și lipsite de detalii distonante. Cărțile au fost depozitate în biblioteci cu două laturi, care 
servesc, totodată, ca separatoare în zona de comunicare; acestea conțin, de asemenea, un șemineu bio și un televizor. 
Bucătăria a fost proiectată în același stil minimalist și toate aparatele au fost ascunse în dulapuri.
Întregul sistem de pereți și mobilier a fost proiectat astfel încât să confere o vedere spectaculoasă asupra lacului și 
a parcului din apropiere, din orice loc al apartamentului. În acest scop, am decis, de asemenea, să renunțăm la ușile 
tradiționale în favoarea ușilor glisante pe întreaga înălţime de nivel, ascunse în pereți, câștigând astfel mai mult spațiu 
deschis. Plafonul din lamele de lemn a fost conceput pentru a direcționa atenția asupra priveliştii exterioare, dar și 
pentru a îmbunătăți proporțiile camerelor și pentru a da căldură atmosferei generale.



Plan amenajare / Layout plan
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The starting point in creating the interior was the investor’s collection of paintings, antique furniture and extensive 
library of books. The apartment was divided and furnished in order to expose these items, but in such a way that they 
do not compete and do not dominate the space. All the new furniture pieces are minimalist and free of any visible details. 
The books have been closed in double-sided bookcases, which also serve as separators of the communication area and 
they also contain a bio fireplace and a TV set. The kitchen was also designed in a minimalist way and all the appliances 
have been hidden in closets.
The entire system of walls and furniture was designed in such a way that spectacular window view of nearby lake and 
park can be seen from every place in the apartment. For this purpose, we also decided to give up on traditional doors in 
favor of full-height sliding doors, hidden in the walls – so that we gained even more open space. The openwork wooden 
ceiling was designed to direct attention towards the view outside the window, to improve the proportions of the rooms 
and to add warm atmosphere.


