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Draperie Darly Birch
cu imprimeu ﬂoral
pe ţesătură de in şi bumbac;
Preţ: 88 euro + TVA;
Tapet cu desen coordonat Darly Birch;
Preţ: 7.5 euro/ml + TVA;
Scaun Cocktail cu ţesătură Darly Birch;
Preţ: 1.320 euro + TVA;
Covor Darly Birch;
Preţ: 945 euro + TVA;
Casa Nouă

Design aplicat

Galerie
colecţie
clasică
ﬁnisaj: auriu antic;
diam.: 30 mm, 20 mm;
Preţ/ml: între 128 şi
276 euro (variază în
funcţie de dimensiuni,
model, nr. inele);
Galeriile Noblesse

Draperie
din colecţia
Montecarlo
100% poliester;
Preţ: 55 euro/300 ml;
Galeriile Noblesse

Imprimeuri
coordonate, mate
1 şi translucide

Draperie
Darly Birch
cu imprimeu ﬂoral pe
ţesătură de in şi
bumbac;
Preţ: 88 euro + TVA;
Casa Nouă

Tonuri deschise, culori naturale, combinaţii de uni cu imprimeuri elaborate, toate acestea pentru un interior de
casă boierească, cu spaţii foarte înalte şi luminoase, în care s-a dorit obţinerea unei atmosfere romantice.
TEXT: OANA

VOICU / FOTO: CASA NOUA-DESIGNERS GUILD

D

ecorul unei locuinţe este cu adevărat ﬁnalizat după ce
la ferestre sunt montate perdelele şi draperiile. Acestea
deﬁnitivează întotdeauna amenajarea şi punctează
stilul dorit. Dacă într-un spaţiu amenajat modern putem
renunţa sau înlocui perdelele cu sisteme de umbrit
simple, gen storuri sau jaluzele, când vine vorba de o amenajare
romantică, drapajele textile nu trebuie să lipsească. Ne convinge de
Designers Guild prin ﬁrma Casa Nouă.
Perdelele şi draperiile folosite se asortează perfect cu tapetul şi cu
elementele arhitecturale ale încăperii. Ba mai mult, modelele bogate
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ale ţesăturilor îmbracă şi dau consistenţă decorului, care altfel ar
rămâne destul de simplu doar cu mobilierul minimalist uni. În plus,
culorile alese pentru drapaje au darul de a contura amenajarea şi de
a crea un contrast la nuanţele deschise ale mobilierului şi accesoriilor.
Consistenţa materialelor folosite este şi ea variată, în funcţie de
gradul de luminozitate care se doreşte pentru ﬁecare zonă: perdea
albă, diafană şi draperii semi-mate pentru locul de discuţie al
camerei de zi, iar pentru zona de lucru cu birou, draperii opace,
închise la culoare.

Perdea din
LUREX
înălţime: 330 cm;
Preţ: 236 lei/m;
Linea Oro

2010 – FEBRUARIE –

61

