
 

   

Salutare, iubitorule de frumos,

Toamna și-a intrat (pe bune) în drepturi, așa că un maaare Happy October din

partea noastră! 

Nu putem să ne dezicem nici noi de faimoasa vorbă cum că toamna se numără

bobocii, motiv pentru care îți prezentăm și noi „bobocii noștri” – cei mai noi

furnizori din shop-ul online Roomzia, de care suntem foarte încântați.

Te ținem cu noi preț de 15 minute (pe ceas) ca să îți povestim despre fiecare și

poate, cine știe, găsești fix piesele statement care lipseau din amenajarea casei

tale.

Nu întâmplător începem cu Bepurehome, brand-ul danez de mobilier, adus din

țara în care s-a inventat, practic, conceptul de hygge (despre care vom povesti

mai pe larg în newsletter-ul viitor). Accentul cade pe mobilierul minimalist care

păstrează un touch ușor vintage și decorațiuni menite să aducă un plus de

căldură și confort. Iar dacă nici danezii nu știu cum să facă asta la ei acasă,

având în vedere recele nordului, atunci nu știm cine o poate face mai bine.

Piesele lor de mobilier se află la intersecția dintre robust, chic și elegant, ceea

ce ni se pare un mix cel puțin interesant. Swipe left să vezi câteva din zecile de

piese care te așteaptă pe site ➡ 

Canapea bej din poliester și lemn de mesteacăn

Fotoliu maro din piele

Canapea cu colț din catifea galbenă

Masă dining neagră din lemn de mango

Măsuță neagră din aluminiu

Din Danemarca trecem rapid în Olanda și facem cunoștință cu Vtwonen, un

brand de mobilier recunoscut pentru liniile simple și minimalismul care îl

transformă într-o alegere deopotrivă practică, dar și foarte ancorată în estetica

amenajărilor din acest an. Mobilierul păstrează nuanțele neutre și structurile

modulare, ceea ce face acest brand să fie evergreen și mereu ușor de

(re)integrat în diferitele amenajări. Dacă ești genul de persoană care își găsește

liniștea în permutările mobilierului prin casă (te înțelegem!), acest brand îți va fi

pe plac.

Canapea cu colț ocru din catifea și lemn
Birou maro din lemn și metal
Raft maro din lemn de stejar
Masă dining maro din lemn de mango
Dulăpior maro din lemn

Încheiem mica noastră întâlnire de azi cu Woood, tot brand olandez, despre

care ținem să îți spunem că este sustenabil și are mare grijă la materialele prime

pe care le folosește. Vei sesiza din prima măiestria olandeză când vine vorba

despre șlefuirea lemnului de pin și stejar, lemn certificat FSC.

Fotoliu gri antracit
Canapea galbenă din catifea
Puf rotund roz
Puf rotund verde army
Birou negru din lemn de pin

Pe lângă piesele clasice din colecție, brand-ul a lansat recent și o linie premium

- WOOD Exclusive – cu mai mult focus pe detalii și cu un design mult mai

îndrăzneț decât predecesoarele sale.

Set 2 măsuțe din fier și aluminiu

Veioză maro din bambus

Fotoliu rotativ albastru teal

Suport lumânări negru

Vază aurie din fier

Bufet maro din lemn de stejar și metal

Mulțumim că ai stat cu noi până la final și sperăm să îți fi adus puțină inspirație.
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https://roomzia.ro/produs/fotoliu-gri-antracit-din-poliester-si-metal-sally-arms-woood/
https://roomzia.ro/produs/canapea-galbena-din-catifea-230-cm-rocco-xl-woood/
https://roomzia.ro/produs/puf-rotund-roz-din-catifea-46-cm-sara-woood/
https://roomzia.ro/produs/puf-rotund-verde-army-din-poliester-46-cm-sara-woood/
https://roomzia.ro/produs/birou-negru-din-lemn-de-pin-55x112-cm-connect-woood/
https://roomzia.ro/magazin/?filter_producator=woood-exclusive
https://roomzia.ro/produs/set-2-masute-din-fier-si-aluminiu-tate-dark-brown-antique-brass-woood/
https://roomzia.ro/produs/veioza-maro-din-bambus-48-cm-moza-woood/
https://roomzia.ro/produs/fotoliu-rotativ-albastru-teal-din-otel-si-catifea-jada-woood/
https://roomzia.ro/produs/suport-lumanari-negru-din-aluminiu-49-cm-dex-woood/
https://roomzia.ro/produs/vaza-aurie-din-fier-34-cm-pixie-woood/
https://roomzia.ro/produs/bufet-maro-din-lemn-de-stejar-si-metal-150-cm-gravure-side-woood/


Ne auzim curând,

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

