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Renovarea a scos la iveală

o casă modernă

O familie cu doi copii din America
descoperă o locuinţă dărăpănată
şi neîngrijită pe care decid să o
cumpere şi să o recondiţioneze. Ce
au schimbat şi ce au păstrat pentru
a avea această locuinţă modernă
poţi citi în paginile ce urmează.
Producţie: Petra Cristina Ene • Foto: Grace Espiritu Photography
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În timp ce erau în căutarea unei
noi locuinţe pentru familia lor, Adam şi Beckey
au descoperit întâmplător reşedinţa unei foste ferme
construite în 1950 în Portlan, Statele Unite ale Americii.
S-au îndrăgostit imediat de proprietate, mai ales de
modul în care este inundată de lumină naturală, şi, fără
să stea prea mult pe gânduri, au decis să o cumpere,
deşi locuinţa fusese neglijată şi avea serioasă nevoie de
reparaţii şi recondiţionări.

Recondiţionarea şi noul design
al casei au fost făcute de m.o.daby design (www.
modabydesign.net), o firmă americană specializată în
design şi recondiţionări de locuinţe. Atât proprietarii,
cât şi proiectanţii au fost de acord să păstreze forma şi
compartimentarea casei, în afară de o mică adăugire la
intrarea în casă. Aceasta a fost complet refăcută şi a
scos în evidenţă faptul că locuinţa are un etaj întreg sub
pământ. Intrarea are acum scările mutate cu o treaptă mai
jos, iar unghiul şi volumul acoperişului din acestă zonă au
fost readaptate pentru a face faţă unei intrări sub pământ.
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Adam şi Beckey şi-au dorit un
spaţiu cât mai deschis, aşa că scările au
fost mutate la intrare, iar pereţii înlăturaţi pentru a face
loc livingului, sufrageriei şi bucătăriei să se îmbine într-o
singură încăpere. Unghiurile dramatice ale tavanului
de aici au fost create prin boltirea livingului şi plierea
acoperişului de la intrare şi de la colţul din spatele
sufrageriei.

Pentru că iubesc lumina naturală
şi vor să se bucure de natură, să simtă
vecinătatea copacilor, să admire cerul, proprietarii au
optat pentru un perete din sticlă; astfel, livingul comunică
cu frumosul peisaj din grădină prin uşi glisante din sticlă.
Natura îşi găseşte locul în casă şi datorită lemnului de
cireş, de cedru şi de brad Douglas, folosit fără reţinere în
toată casa, aducând un sentiment de căldură şi confort
modernei locuinţe. O scară din lemn masiv leagă cele
două niveluri ale casei, parterul şi subsolul, iar podeaua
rezistentă din beton de la nivelul inferior este uşor de
îngrijit şi un bun conductor de căldură pentru sistemul de
încălzire prin pardoseală.
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După cum probabil v-aţi dat seama,
casa este împărţită în două zone.
Parterul este „zona adulţilor”, iar nivelul inferior se află
„zona copiilor”. Astfel, dormitorul matrimonial, biroul,
livingul, sufrageria şi bucătăria sunt toate la parter pentru
a da adulţilor linişte şi intimitate atunci când şi-o doresc.
Pe de altă parte, nivelul inferior găzduieşte camerele
copiilor şi o cameră de joacă. Cât timp copiii au fost mici,
biroul, aflat lângă dormitorul matrimonial, a fost folosit
drept creşă.
aprilie 2010 CASA ȘI GRĂDINA
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Din momentul în care s-au mutat
în casă, Adam şi Becky şi-au dat seama cât de
bine funcţionează această compartimentare pentru ei şi
modul lor de viaţă. În timp ce ei stau la nivelul pricipal
şi socializează cu prietenii veniţi în vizită, copiii se joacă
liniştiţi şi în siguranţă la nivelul inferior. Baia principală,
aflată şi ea în zona adulţilor, este în totalitate acoperită
cu plăci de marmură, are două chiuvete şi o cadă în faţa
căreia este un geam ce dă spre grădină. Baia mică, aflată
la nivelul inferior, are aceleaşi plăci de marmură, o singură
chiuvetă şi o zonă pentru duş.
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Intră pe
www.casa-gradina.ro
şi vezi planurile casei
înainte şi după renovare
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