
 

   

 Hello, iubitorule de frumos,

Dacă e august, e vremea concediilor și parcă toată lumea încetinește puțin

ritmul. Numai bine pentru (re)amenajarea aceea la care visezi de multă

vreme. În curând, o să vină toamna, sezonul în care ne cuibărim tot mai mult

acasă, iar „acasă” trebuie să ne aducă întotdeauna confort și siguranță.

Misiunea mea, alături de designerii din comunitate, este să îți identific nevoile

și stilul de design, iar apoi să compilez cel mai potrivit, dar și eficient, design

interior pentru tine. Dacă nu ai mai lucrat până acum cu un designer sau ai

lucrat, dar nu ai fost mulțumit, lasă-mă doar 5 minute să îți povestesc cum

facem noi lucrurile.

Începem cu analiza spațiului existent și cu setarea bugetului disponibil. În

funcție de stilul de amenajare, preferințele și spațiul tău, îți alocăm un

designer din comunitatea Roomzia, care îți va face selecția elementelor de

mobilier și decor și, astfel, dăm startul întregului proces de transformare al

locuinței tale. 

După ce primim de la tine planul locuinței, unde vom găsi informațiile

necesare legate de compartimentarea spațiului, suprafața exactă, numărul și

tipul camerelor care urmează a fi amenajate, noi revenim către tine cu

sumarul pieselor de mobilier necesare, cât și cu vizualizările 3D, care te vor

ajuta să înțelegi cum va arăta, de fapt, amenajarea. În această etapă, ne poți

oferi feedback și vom modifica pe baza dorințelor și nevoilor tale. Odată

aprobată amenajarea propusă, poate începe implementarea. 

Și pentru că nu susțin teoria fără practică, îți las mai jos o vizualizare 3D

făcută de Silvia di Falco și selecția de produse din shop-ul online Roomzia.

Sper să te inspire!

Selecție produse Designer - Silvia Di Falco

Măsuță cafea
Comodă verde
Masă
Scaune dining
Canapea
Pardoseală
Corp de iluminat

Orice întrebare ai, îmi poți da reply aici sau poți contacta departamentul nostru

de vânzări, cu un click pe butonul de mai jos ⬇  

Contactează-ne aici

Îți doresc o zi inspirată și cu alegeri potrivite pentru un „acasă” așa cum ți-l

dorești,

Răzvan de la Roomzia 

Răzvan Cherț 
Fondator | Roomzia
email: razvan.chert@roomzia.ro
mobile: 0752-172.340
website: www.roomzia.ro

   

Hai să fim BFF și pe social media 

 

https://roomzia.ro/contact/
https://www.facebook.com/roomzia.ro
https://ro.pinterest.com/roomzia
https://www.instagram.com/roomzia.ro/
http://www.roomzia.ro/
https://roomzia.ro/membru/silvia-di-falco/
https://roomzia.ro/membru/silvia-di-falco/
https://roomzia.ro/produs/masuta-de-cafea-venezia-house-nordic-culoare-sticlaalama/
https://roomzia.ro/produs/comoda-arista-3-usi-3-sertare-teulat-110x40x85-cm-culoare-verde/
https://www.thehome.ro/mese-dining/masa-dining-extensibila-maro-neagra-din-lemn-si-metal-80x140-272-cm-domingo-signal-meble
https://www.thehome.ro/scaune-dining/scaun-verde-din-catifea-cu-picioare-aurii-runnie-kave-home
https://roomzia.ro/produs/canapea-extensibila-din-catifea-cu-spatiu-de-depozitare-moghan-albastru-deschis/
https://www.deltastudio.ro/parchet-laminat-light-urban-1-stejar-alb-cesena-epl143-33-ac5-1292x193x12-mm
https://www.somproduct.ro/lustra-donatella-triple-2545-alb.html
https://roomzia.ro/contact/

