
Combinaþia între stilul "Old India"

ºi cel eclectic este noutatea pe care

o gãsim în showroom-ul Exotique,

cele douã stiluri fiind împletite per-

fect în designul corpurilor

de iluminat ºi acce-

soriilor. La realiza-

rea acestora au

fost combinate

sticla cu meta-

lul cu accent

de auriu ºi cu-

pru, astfel încât

sã r e z u l t e u n

contrast destul

de subtil între stilul

greoi ºi cel modern, ne-a

explicat Vladimir Popa, directorul

general al importatorului de mobi-

lã ºi accesorii.

Domnul Popa ne-a prezentat,

succint , câteva elemente din

obiectele prezentate la showroom-

ul Exotique: "Avem noua colecþie

2017 de India, unde am pus mare

accent pe piese foarte grele ºi foar-

te lucrate. Vorbim de un pat alcã-

tuit din niºte porþi vechi, sculptate

ºi pictate manual, care are circa

100-200 de ani, cu zonã de sculp-

turã realizatã manual. Sunt piese

grele, iar patul cântãreºte circa 150

de kg. Patul este o noutate pentru

noi, pânã acum nemaiavând pat

old India, dar reacþiile sunt extraor-

dinare. Publicul þintã este alcãtuit

din oameni care au o casã pe stilul

clasic simplu minimalist ºi vor sã

spargã designul cu o piesã mult

mai lucratã ºi care aparþine unui cu

totul alt stil. Preþul este de 8.900 de

lei ºi este o piesã unicat care nu va

muri niciodatã".
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Mobilã

Vladimir Popa:
"Faþã de anul trecut,
am sesizat o creºtere

evidentã în vânzãri ºi cerere.
Se cautã foarte mult

accentele de piese vechi
în decoruri cât mai

simple ºi
minimaliste".



Vladimir Popa: "Grãtarul

nostru este o alternativã

mult mai cool la cel clasic"

Grãtarul de la Exotique este un

concept relativ nou, prezentat la

cel mai mare târg de mobilã din

Paris - "o alternativã mult mai cool,

sãnãtoasã ºi sociabilã, alternativã a

grãtarului clasic", dupã cum îl ca-

racterizeazã Vladimir Popa. Acesta

spune cã noul grãtar de la Exoti-

que este o "plitã reinterpretatã",

fiind rotund ºi uºor de manevrat:

"Nu se gãteºte nimic deasupra fo-

cului, acesta fãcându-se în centru,

i ar p l i t a f i i nd am plasat ã d e

jur-împrejur, ºi poate fi lãsat în plo-

aie ori ninsoare fãrã probleme".

Preþul grãtarului, pentru dimensiu-

nea de 85 de cm diametrul, este de

9.900 lei, iar grãtarul cu diametrul

de 100 de cm costã 11.000 de lei.

Balansoar sculptat manual

din lemn de tec

Balansoarul unicat, lucrat manual,

din lemn de tec, de Exotique este

tot din India. Balansoarul prezentat

de importatorul de mobilã ºi acce-

sorii este alcãtuit dintr-o bancã

sculptatã manual, care îºi poate

schimba poziþia, doi stâlpi, o bazã

foarte solidã ºi acoperiº. Compania

vinde, însã, ºi bãnci simple, fãrã

stâlpi. "Este o bancã interesantã ce

se poate trece dintr-o parte în alta,

în funcþie de ce poziþie se doreºte.

Balansoarul este foarte rezistent,

fiind unicat", ne-a explicat domnul

Popa. Conform domniei sale, o ban-

cã fãrã stâlpi costã circa 2.000 de lei,

iar leagãnul complet are un preþ de

circa 14.000 lei.

Vladimir Popa ne- mai spus: "Faþã

d e anu l t recu t , am ses izat o

creºtere evidentã în vânzãri ºi cere-

re. Se cautã foarte mult accentele

de piese vechi în decoruri cât mai

simple ºi minimaliste. Cine vine

cumpãrã câte o piesã pe care

doreºte sã o integreze într-un de-

cor mai simplu. ªi pe partea de de-

coraþiuni solicitãrile sunt multe.

Vin foarte multe persoane care ca-

utã cadouri pentru nuntã, ceea ce

noi oferim fiind foarte potrivit

pentru astfel de evenimente".
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