
 

   

Bună, $[FNAME|Customer|Guest]$,

Toamna este, după cum vezi, laitmotivul discuțiilor noastre recente. Dar cum

să nu fie când ne îndeamnă să petrecem mai multe timp în confortul casei și

mai puțin în exterior. Și pentru că am tot vorbit despre ea, ne-am gândit cum ar

arăta luna octombrie într-o amenajare.

Cum să nu iubești marourile calde și liniștitoare, elementele de lemn care

parcă îți aduc o bucățică de natură mai aproape, lumina ambientală care

completează o atmosferă feerică și piesele de mobilier alese cu melancolia

toamnei în suflet.

Birou maro din lemn și metal
Scaun dining negru/ maro
Bufet inferior maro din lemn de stejar 
Măsuță dressing maro din lemn de salcâm
Fotoliu Elati

Covor Bombay
Covor Mataro
Șezut Lambskin

Aplică aurie din fier
Vază roz din sticlă
Lustră maro Alama din fier 
Dulap gri din lemn de pin
Măsuță neagră din lemn și metal
Banchetă neagră din lemn de Paulownia

Recunoaștem! Ne plac toate că-s ale noastre. Dar suntem curioși cu care

rezonezi tu mai tare și ne-ar plăcea să votezi moodboard-ul tău favorit în

sondajul de mai jos. Ne place să cunoaștem preferințele comunității noastre și

să ne lăsăm inspirați pentru materialele viitoare.

Votează moodboard-ul tău favorit

• Moodboard 1

• Moodboard 2

• Moodboard 3

Așa cum știi, noi suntem aici cu o misiune clară – de a face din cât mai multe

case un „Acasă” pentru fiecare. Dacă și tu ești în căutare de „Acasă” al tău,

suntem aici să punem umărul la muncă alături de tine și să obținem un design

interior după chipul și asemănarea ta. Suntem, literalmente, la un click

distanță.

Contactează-ne aici

Ne auzim curând cu și mai multă inspirație,

Răzvan de la Roomzia 

Răzvan Cherț 
Fondator | Roomzia
email: razvan.chert@roomzia.ro

 

https://roomzia.ro/
https://roomzia.ro/shop/
https://roomzia.ro/shop/
https://roomzia.ro/shop/
http://www.roomzia.ro/
https://roomzia.ro/produs/birou-maro-din-lemn-si-metal-44x120-cm-bookazine-woood/
https://roomzia.ro/produs/scaun-dining-negru-maro-din-poliuretan-si-lemn-classic-woood/
https://roomzia.ro/produs/bufet-inferior-maro-din-lemn-de-stejar-200-cm-gravure-woood/
https://roomzia.ro/produs/masuta-dressing-maro-din-lemn-de-salcam-40x120-cm-boudoir-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/fotoliu-elati-27241/
https://roomzia.ro/produs/covor-bombay-house-nordic-culoare-iuta/
https://roomzia.ro/produs/covor-mataro-house-nordic-culoare-gri/
https://roomzia.ro/produs/sezut-lambskin-house-nordic-culoare/
https://roomzia.ro/produs/aplica-aurie-din-fier-leaf-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/vaza-roz-din-sticla-22-cm-bumps-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/lustra-maro-alama-din-fier-polished-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/dulap-gri-din-lemn-de-pin-215-cm-organize-deep-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/masuta-neagra-din-lemn-si-metal-30x40-cm-skybox-bepurehome/
https://roomzia.ro/produs/bancheta-neagra-din-lemn-de-paulownia-96-cm-stall-bepurehome/
https://hprpj-cmpzourl.maillist-manage.com/poll.zc?pollid=813423000005242195&od=3z4ebf154491f4ffa0bb7ce58595e8402a0528f1a0d14a1398ec7a3c22253299e4
https://hprpj-cmpzourl.maillist-manage.com/poll.zc?pollid=813423000005242197&od=3z4ebf154491f4ffa0bb7ce58595e8402a0528f1a0d14a1398ec7a3c22253299e4
https://hprpj-cmpzourl.maillist-manage.com/poll.zc?pollid=813423000005242199&od=3z4ebf154491f4ffa0bb7ce58595e8402a0528f1a0d14a1398ec7a3c22253299e4
https://roomzia.ro/contact/


mobile: 0752-172.340
website: www.roomzia.ro

   

Hai să fim BFF și pe social media 

https://www.facebook.com/roomzia.ro
https://ro.pinterest.com/roomzia
https://www.instagram.com/roomzia.ro/

