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Decorațiuni  
la înălțime
Cum spațiul a devenit ultima frontieră și în domeniul imobili-
ar, mai ales în timpul restricțiilor din perioada pandemiei, tot 
mai mulți români care își doresc acces facil la toate atracțiile 
din inima orașului, dar tânjesc în același timp și după liniștea 
și intimitatea specifice suburbiilor aleg să locuiască în 
penthouse-uri spațioase. Provocarea acestora devine acum 
să facă din acest spațiu generos, „acasă”. 
de Ovidiu Neagoe
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GÂNDUL DE A TRĂI DEASUPRA STRĂZILOR AGLOMERATE 
ale unui oraș gălăgios și de a admira în fiecare zi o priveliște 
panoramică spectaculoasă, cu spații mari din sticlă care îți 
permit să te bucuri de oraș, a devenit în ultima vreme extrem de 
atrăgător pentru cei cu dare de mână. A locui într-un penthouse 
presupune acces facil la toate atracțiile din centrul orașului, dar și 
liniștea, spațiul și intimitatea specifice unei vile din suburbie. În 
plus, spațiile generoase, lumina din belșug, înălțimile generoase 
ale tavanelor, terasele pentru petreceri pe acoperiș cu familia și 
prietenii sau chiar lifturi care se deschid direct în apartament, 
fac ca interesul unui număr tot mai mare de români să crească 
pentru astfel de spații care oferă multă intimitate și confort. Casa 
a devenit pentru foarte mulți centrul activităților și trebuie să fie 
funcțională, confortabilă, să reprezinte personalitatea locuitorilor 
ei, dar și să ofere echilibru și armonie. 

„Credem cu tărie că un spațiu trebuie să reflecte personalitatea 
celui care locuiește acolo. În egală măsură este important să 
cunoști foarte bine stilul de viață al viitorului rezident, ce fel 
de activități îi fac plăcere în timpul liber: dacă, de exemplu este 
pasionat de gătit, cu siguranță un accent deosebit va fi pus pe zona 

de gătit. Dacă este o persoană tânără, cu un stil de viață dinamic, 
cu siguranță își va dori integrate în locuință spații special gândite 
pentru petreceri, poate chiar o sală de cinema sau un bar, iar 
dacă vorbim de o familie cu copii, atunci locurile de joacă, sala de 
studiu sau chiar o piscină interioară pot fi luate în calcul”, spune 
Cristina Căpitanu, cofondatoare Lemon Interior Design.   

Amenajarea unui penthouse care presupune transformarea 
unui spațiu foarte mare, de sute de metri pătrați în „acasă”, prin 
îmbinarea perfectă între cerințele proprietarului și viziunea 
designerului de interior, poate însemna o provocare, mai ales 
într-o perioadă în care tendințele în amenajări se schimbă cu 
rapiditate. „Pentru noi, designul respectă un principiu simplu: 
creativitatea individuală este un trend în sine, un joc al tuturor 
culorilor și texturilor existente, aplicate pe profilul și stilul 
de viață sau de business al clientului. Ne place să folosim 
în conceptele noastre de design linii care nu se demodează, 
culori calde, de pământ, materiale naturale, cum sunt lemnul, 
marmura, piatra, pe care să le «spargem» cu accente care dau 
atitudine spațiului”, spune Elena Oancea, cofondatoare Lemon 
Interior Design. 


