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BIROUL DE ACASÃ
trucuri pentru reorganizarea zonei de zi
În această perioadă, când atenţia este îndreptată spre propria noastră sănătate, precum şi spre cea a 
semenilor noştri, munca de acasă devine o realitate. În lumina ultimului scenariu, este nevoie să dedici 
o zonă a casei locului tău de muncă.

Pentru c` acesta este un moment de 
transformare: locul de luat masa a 
devenit invariabil noul loc central 
pentru lucru, teme, înv`]are [i, de 
asemenea, biroul de acas`. 

Func]iile noi necesit` dimensiuni noi [i, deo-
dat`, centrul sufrageriei devine pur [i simplu 
ne\nc`p`tor. 
Pentru a nu fi pu[i in fa]a unor asemenea situa- 
]ii, trebuie gândit` o nou` perspectiv` asu-
pra mediului de via]` personal, restilizarea  
spa]iului interior sau revitalizarea acestuia. 
În func]ie de tipul de activitate desf`[urat 

acas`, dac` este de ajuns pentru a 
amenaja un col] de camer` sau este 
nevoie de o înc`pere separat`, se 
recurge ulterior la amenajarea birou-
lui, care implic` atât iluminarea [i de- 
corarea înc`perii, cât [i alegerea unui 
mobilier corespunz`tor.
Amplasarea biroului în cas` trebuie s` 
fie astfel încât s` nu fie nici prea izo-
lat`, nici prea public`, astfel încât s` 
se poat` g`si un echilibru între munc` 
[i relaxare. În cazul în care ave]i mai 
multe dormitoare, una dintre primele 
camere poate fi utilizat`. În casele mai 
mici, un astfel de birou poate fi po- 
zi]ionat în zona de zi, fie în apropierea 
ferestrei din living, fie în spatele 
unor dulapuri, cu rol de mascare a  

Material realizat de designer Diana David 

Compozi]ie birou [i bibliotec`, colec]ia Selecta, Lema, 
www.lemamobili.com.

Zon` de zi, Pianca, colec]ia Spazioteca, \n Rom‰nia prin ID Home Concept, www.idhomeconcept.ro

Birou suspendat ALA, Pianca, \n Rom‰nia prin ID Home Concept, www.idhomeconcept.ro
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O amenajare modern`, cu un design 
capabil s` se adapteze la fluxul unei 
lumi \n schimbare [i la oamenii flexibili 
care tr`iesc \n ea. Nevoia de a r`m‰ne 
\n ton cu natura estompeaz` grani]ele 
dintre interior [i exterior. |n interior, 
camerele devin multifunc]ionale, iar 
mobilierul devine modular [i flexibil. 
Pianca, \n Rom‰nia prin ID Home  
Concept, www.idhomeconcept.ro.

Canapeaua este piesa de mobilier care 
transmite cel mai bine sentimentul de 
confort [i \n jurul c`reia au loc cele 
mai importante momente din via]a 
de zi cu zi. Conceput` pentru o gam` 
larg` de configura]ii contemporane 
[i tradi]ionale, colec]ia West este un 
exemplu de creativitate, creeaz` un 
punct de interes stilistic \ntr-un spa]iu, 
Minotti, www.minotti.com.

O amenajare arhitectural` multipl`, 
cu un stil cosmopolit care  
\ndepline[te cele mai complexe  
cerin]e. Aliniat`, nealiniat`, sus-
pendat` sau \n mijlocul camerei: 
biblioteca LAGO confer` personalitate 
zonei de zi, oferind multiple solu]ii 
de amenajare a pere]ilor. Amenajare 
Lago, www.lago.it.
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Designul liniar [i rafinamentul sunt 
semnele distictive ale acestui dining. 
Piesa central`, masa, este un obiect 
extrem de sculptural. Structura ce 
aminte[te de grinzile transversale ale 
caselor vechi este din lemn masiv [i 
metal vopsit, \n timp ce blatul poate 
fi din sticl`, lemn sau ciment. Pianca, 
\n Rom‰nia prin ID Home Concept, 
www.idhomeconcept.ro.

Rezisten]a solid` a unui ora[ aproape 
legendar - Brooklyn - a fost  sursa de 
inspira]ie care a condus la aceast` 
colec]ie, av‰nd ca pies` central` 
masa: o baz` din lemn, regulat` [i 
geometric`, pe care sunt a[ezate 
blaturi fixe sau extensibile. Amenajare 
Tonin Casa, www.tonincasa.it.

Tonurile neutre ale amenaj`rii sunt 
special g‰ndite astfel \nc‰t lumina [i 
culorile pieselor de mobilier s` creeze 
o atmosfer` de calm [i senin`tate. 
Piesa central`, masa Wedge pare 
s` leviteze, \ntrega greutate se spri-
jin` u[or pe v‰rfurile picioarelor, 
provoc‰nd legea gravita]iei. Amena-
jare Minotti, www.minotti.com.
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Canapeaua este piesa  
central` a livingului, un  
element func]ional al zonei de  
socializare, de aceea echilibrul 
dintre confortul [i estetica 
acesteia reprezint` un aspect 
important. Nuan]ele de gri, 
maro, chiar albastru sau alb 
sunt preferatele acestui sezon. 
Ele se pot completa cu variante 
complementare cromatic pentru 
dinamica spatiului. Stilul, 
forma, linia, culoarea, tapi]eria, 
dimensiunea sunt elementele care 
trebuie avute \n vedere atunci 
cånd achizitiona]i o canapea.

Material realizat de designer Diana David
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1.  Set de canapele, colec]ia Delano, 
Pianca, \n Romånia prin ID Home 
Concept, www.idhomeconcept.ro;

2.  Set de canapele, colec]ia AeroZeppe-
lin, design Diesel, Moroso,  
www.moroso.it;

3.  Canapea, colec]ia Grande Soffice, 
design Francesco Binfare, \n Romånia 
prin ID Home Concept,  
www.idhomeconcept.ro;

4.  Canapea, colec]ia Armand, Flexform, 
www.flexform.it;

5.  Canapea, colec]ia Ray, Fendi Casa, 
www.luxurylivinggroup.com;

6.  Canapea, colec]ia Cava, design 
Mauri Lipparini, Natuzzi,  
www.natuzzi.com;

7.  Canapea, colec]ia Flick Flack, design 
Anna Von Schewen, \n Romånia prin 
ID Home Concept,  
www.idhomeconcept.ro;

8.  Canapea, colec]ia Clapton, design 
Gianfranco Ferre Home,  
www.gianfranciferrehome.it.
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1.  Canapea, colec]ia Boe, design Jai 
Jalan, Desiree,  
www.gruppoeuromobil.com;

2.  Canapea, model Le Marais, design 
Stefano Spessotto, Calligaris,  
www.calligaris.com;

3.  Canapea, colec]ia Miami, design 
Maurizio Manzoni, Cantori,  
www.cantori.it;

4.  Canapea, colec]ia Binario, design 
Pinuccino Borgonovo, Flou,  
www.flou.it; 

5.  Canapea, colec]ia Lennox, design 
Stefano Spessotto&Lorella Agnoletto, 
\n Romånia prin ID Home Concept, 
www.idhomeconcept.ro;

6.  Canapea, colec]ia All in, design CMP 
Design, Pianca, \n Romånia prin ID 
Home Concept, www.idhomeconcept.ro;

7.  Canapea, colec]ia Lifestyle, design 
Signorini&Coco, Daytona,  
www.daytonahome.it;

8.  Canapea, colec]ia Smooth Operator, 
design Giuseppe Viganno, Arketipo, 
www.arketipo.com
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1.  M`su]e de cafea, colec]ia Abaco, 
Pianca \n Romånia prin ID Home 
Concept, www.idhomeconcept.ro;

2.  M`su]` de cafea, model Frinfri, 
design Dondoli&Pocci, Bonaldo, 
www.bonalto.com;

3.  M`su]` de cafea, colec]ia Apelle Trio, 
design Beatriz Sempere, \n Romånia 
prin ID Home Concept,  
www.idhomeconcept.ro;

4.  Mas` de cafea, colec]ia La Maison, 
mode Octogone, design Baccarat, 
Luxury Living Group, www.
luxurylivinggroup.com;

5.  M`su]e de cafea, model Weld, 
Protocco, www.protocco.it;

6.  M`su]` de cafea, colec]ia Jetset, 
design Internal Technical Studio, \n 
Romånia prin ID Home Concept, 
www.idhomeconcept.ro;

7.  M`su]` de cafea, colec]ia Cabare, 
Flexform, www.flexform.it;

8.  M`su]` de cafea, colec]ia Sunrise, 
Zanaboni, www.zanaboni.it
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