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recomand să luaţi în calcul toate aspectele 
pentru a lua decizia corectă. Analizaţi ce 
face exact un designer, cu ce vă poate 
ajuta sau dacă vă puteţi descurca și fără 
acesta.
Ca să înţelegeţi mai bine avantajele și 
dezavantajele acestuia, mi-am propus să 
explic fiecare aspect în parte:
•  Economisiţi timp în alegerea 

materialelor și a mobilierului
•  Designerul știe unde să vă găsească 

cele mai potrivite materiale, finisaje, 
decoraţiuni, accesorii și mobilier în 
funcţie de stilul amenajării și bugetul pe 
care îl aveţi

•  Planifică inteligent spaţiul
•  Având o experienţă vastă în spate, un 

designer vă poate ajuta să găsiţi soluţii 
pentru a compartimenta și organiza 
spaţiul în așa fel ca acesta să fie 
ergonomic și confortabil

•  Crează un concept unitar
•  Apelând la un designer, puteţi fi sigur 

că locuinţa voastră va fi amenajată în 
același stil, având un concept în spate

•  Veţi fi mereu informat cu privire la cele 
mai noi tendinţe și inovaţii în domeniul 
materialelor 

•  Designerul este la curent cu toate 
noutăţile din domeniu pentru a vă putea 
propune cele mai potrivite materiale 
atunci când lucrează la proiectul vostru

•  Proiectul tehnic și toate schiţele pentru 
a evita problemele din timpul execuţiei

•  Doar gândul la realizarea proiectului 
tehnic îi sperie pe cei mai mulţi, însă 
designerul va crea toate desenele 
tehnice și detaliile astfel ca orice echipă 
de construcţie să le poată executa 

ȘI TOTUȘI CARE SUNT DEZAVANTAJELE 
DE A NU LUCRA CU UN DESIGNER
•  Pierdeţi timpul vostru preţios
•  Ai nevoie să vizitezi zeci de magazine 

NU DEMULT am citit un articol 
despre cum privesc oamenii la noi 
din ţară asigurarea de sănătate. Și 

ce să vezi, pe primul loc este asigurată 
mașina. Casa, și aceasta, de cele mai 
multe ori din obligaţie trebuie asigurată, 
dar sănătatea? Ce loc ocupă sănătatea?
Așa e și cu designul! Mașina bună îţi 
cumperi ca să reziste în timp și să te 
ajute să te deplasezi ușor. În vacanţă 
mergi, pentru relaxare sau evadare din 
aglomeraţia de zi cu zi. Dar ce faci cu 
mediul în care locuiești? Poate stai în 
chirie și ai rezolvat problema amenajărilor. 
Dar când ajungi să-ţi cumperi o locuinţă, 
ce te preocupă: „În ce să investesc? În 
mobilă, în finisaje sau în toate? Dar o să 
mă descurc să le fac pe toate sau ar trebui 
să apelez la un specialist?“
Dacă în faţa voastră apare dilema: 
„Să apelez la un designer sau nu?“, vă 
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SUNT NATALIA, DE PROFESIE DESIGNER DE INTERIOR. Îmi plac 
culorile, provocările și posibilitatea de a face oamenii fericiţi! 
Iar scopul meu, de acum încolo, este să vă întroduc în această 
lume fascinantă și chiar misterioasă a designului, unde efectele 
psihologice pot crea stări la care nu v-aţi gândit vreodată. Vom 
vorbi despre tendinţe în ceea ce privește amenajările interioare 
și cum pot fi acestea adaptate unui spaţiu, despre confuzia 
dintre adevăratul lux și cum îl înţelege majoritatea populaţiei, ce 
înseamnă calitate și de ce investești. 

VĂ INVIT să ne cunoaștem și să dezvoltăm acest subiect într-un 
mod interactiv. 

pentru a alege materialele și mobilierul 
potrivit, iar asta necesită mult timp și 
răbdare. Asta-i realitatea!

•  Greșeli în planificarea spaţiului
•  Lipsa de experienţă în crearea unui flux 

corect și ergonomic va duce în timp la 
disconfortul vostru

•  Un mix nereușit
•  Ne având o imagine unitară sau un 

concept a viitorului interior, riscaţi să 
creaţi o atmosferă respingătoare în care 
obiectele nu au legatură una cu alta

PROBLEMA VIZUALIZĂRII
Din păcate showroom-urile nu au cum 
să expună toate tipurile de materiale sau 
mobilier. Însă, datorită proiectului 3d, 
realizat de un designer, puteţi vizualiza 
cum se vor combina materialele, texturile, 
culorile sau piesele de mobilier într-un 
interior

LIPSA SCHIŢELOR/PLANURILOR CREAZĂ 
O CONFUZIE
Fără a avea desenele tehnice, în care să fie 
explicat poziţia prizelor sau stereotomia 
plăcilor de faianţă, duce la neînţelegerea 
dintre echipa de construcţie și beneficiar. 
De cele mai multe ori acestea vor lua 
decizi fără să se mai consulte cu voi.

Iar dacă totuși veţi apela la serviciile 
unui designer, acesta vă poate ajuta 
să materializaţi imaginea unui interior 
ideal pentru spaţiul deja existent. Este 
important ca designerul să abordeze 
fiecare proiect în parte, cât mai individual, 
pentru a înţelege nevoile și cerinţele 
voastre și să le transpună în viitorul 
proiect. 
Acum râmâne la latitudinea voastră să 
decideţi cum va arată viitoarea locuinţă 
și cum să ajungeţi să arate așa cum vă 
imaginaţi.
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„Să apelez la un designer 
sau nu?“, vă recomand 
să luaţi în calcul toate 
aspectele pentru a lua 
decizia corectă.


