
 

   

Bine te-am găsit, iubitorule de frumos,

Iată-ne în septembrie, luna în care facem tranziția, ușor, dar sigur, către

sezonul rece, către spațiul confortabil de acasă. Acest fapt ne îndreaptă

energia către o (re)amenajare a casei, inspirată de ceea ce are toamna mai

frumos de oferit: culorile arămii, răcoarea dimineților, păturicile și ceaiul care

ne încălzesc sufletul.

La Roomzia, nu putem să ne gândim la toamnă fără să ne gândim, în același

timp, la House Nordic. Dacă nici nordicii nu știu să își creeze confort la ei

acasă... House Nordic este un brand danez, pasionat, evident, de mobilier și

accesorii cu influențe scandinave, fondat în 2017. Vei regăsi la ei accente de

lemn, culori și fibre naturale, inspirația constantă din natură și simbioza

elementelor creată de aceasta.

Canapea Montella Rattan
Fotoliu Trieste
Măsuță de cafea Ferrol din lemn de tec
Noptieră Parma
Scaun suspendat Amsterdam
Covor Camila
Taburet Mosaic din lemn de tec

Plecând de la conceptul danez Hygge, care a făcut ravagii în ultimii ani

printre pasionații de design și care este la fel de iubit și acum, toate alegerile

cromatice și stilistice trebuie să se subordoneze ideii de confortabil și primitor.

Paleta cromatică dominată de maro, auriu, verde închis și texturile care

parcă te îmbrățișează atunci când le atingi sunt principiile de bază în

amenajatea inspirată de toamnă.

Alegem mobilierul compact, ușor de întreținut și confortabil și finisaje din

lemn de culoare deschisă, astfel încât să dăm senzația de lumină și căldură.

Completăm cu plante de apartament, care împrospătează în egală măsură

aerul și atmosfera dintr-o cameră, conferind vitalitate.

Birou Vita
Masă Vojens
Scaun Bergen
Taburet Timur
Bancă Barcelona din lemn de tec
Obiect decorativ Vigo Bamboo

În sezonul rece, tomnatic, oferim o mai mare atenție surselor de iluminat, de

la simple lumânări, care sunt accesorii oricum esențiale în orice locuință,

până la instalațiile moderne de iluminat sau lămpi. Ne ajută lumina blândă,

discretă, cât mai apropiată de lumina naturală.

Toate elementele trebuie, însă, corelate armonios, astfel încât totul să curgă

frumos, dar să fie și funcțional și să îndeplinească obiectivele pe care le ai în

raport cu fiecare încăpere din casa ta. Asta facem noi atunci când gândim

planul pentru clienții noștri -  abordăm fiecare proiect din punct de vedere

estetic, dar și strategic.

Scrie-ne dacă ai nevoie de suport cu (re)amenajarea locuinței tale și îți venim

în ajutor numaidecât.

Contactează-ne aici

Să ai o zi inspirată,

Răzvan de la Roomzia 

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