
LEMON INTERIOR DESIGN:

"Perioadapetrecutã
încasãne-adatocazia
sãînþelegemcâtde
importantestemediul
încaretrãim"
l "Un spaþiu pe mãsura clientului - reþeta succesului în designul
de interior"

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
design interior din þara noastrã?

Elena Oancea: Interesul pentru
fine living, pentru designul interior,
pentru amenjarea spaþiilor de lucru
de cãtre profesioniºti a crescut con-
siderabil în ultimii ani ºi la noi. Pu-
tem spune cã în prezent cererea
este una foarte mare, la fel ºi exi-
genþa atunci când vine vorba de
serviciile de amenjare interioarã.
Stilul de viaþã actual ºi ritmul coti-
dian dinamic au nãscut ºi o nevoie
fireascã de wellbeing, de frumos ºi
relaxare atunci când trecem pragul
casei. Evoluþia pieþei a fost una or-
ganicã, dar acceleratã, iar interesul
tot mai mare al clienþilor pentru
design interior a atras implicarea
designerilor ºi a profesioniºtilor din
domeniu în tot mai multe proiecte.

Reporter: Cât de important este

designul interior atunci când vor-
bim de alegerea unei locuinþe sau a
unui spaþiu de birou?

Elena Oancea: Designul este cel
care însufleþeºte ºi dã personalitate
unui spaþiu, fie cã vorbim de o casã,
de un birou, de un lobby sau de un
restaurant. El vorbeºte cel mai bine
despre proprietarul acelui loc, el
transmite cele mai puternice mesa-
je despre oamenii care locuiesc sau
muncesc acolo. În plus, o alegere
corectã ºi smart a conceptului de
design ne poate face casa mai pri-
mitoare, mai caldã ºi relaxantã, poa-
te transforma biroul într-un mediu
de lucru plãcut ºi prietenos.

Reporter: Cu ce soluþii veniþi în
abordarea amenajãrii?

Cristina Cãpitanu: Cred cã Le-
mon Interior Design vine cu o du-
blã diferenþiere pe piaþã: una la ni-

vel de design ºi stil - foarte mulþi
clienþi ne-au spus cã avem o am-
prentã a noastrã, o marcã recognos-
cibilã în amenajãrile pe care le fa-
cem, ºi una la nivel de soluþii de
amenajare - pentru cã suntem una
dintre puþinele companii de design
de pe piaþa de la noi care se ocupã
de un proiect de la stadiul de con-
cept ºi pânã la implementarea lui în
cele mai mici detalii. Suntem preo-
cupate de toate schimbãrile care
vin odatã cu evoluþiile în tehnolo-
gie ºi în facilitãþile oferite de ceea
ce numim "smart homes", ne impli-
cãm chiar ºi în proiectare. În plus,
înainte de a propune un concept
creativ avem întotdeauna discuþii
cu beneficiarii pentru a le putea
identifica stilul de viaþã, etapa în
care se aflã, nevoile, personalitatea.
Deci e ºi ceva psihologie finã în

munca noastrã.
Reporter: Cum a evoluat cererea,

în raport cu oferta pe piaþa de ame-
najãri interioare, în ultimele luni
având în vedere cã majoritatea oa-
menilor au stat în case?

Cristina Cãpitanu: Interesul pen-
tru cum ne amenajãm casele, cum
le adaptãm la noul stil de viaþã a
fost unul în creºtere. Pentru com-
pania noastrã, aceasta a fost o pe-
rioadã în care cererea pentru ame-
najãri nu a scãzut, am avut solicitãri
ºi proiecte în derulare, pe care
le-am coordonat de la distanþã,
astfel încât sã fim alãturi de clienþii
noºtri. Echipa noastrã a fost foarte
activã în aceastã perioadã ºi a sem-
nat contracte importante ºi de am-
ploare. Numãrul proiectelor nu este
influenþat de deciziile luate privind
cifrele, de eventuale amânãri ale
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Piaþa de design interior a cunoscut o evoluþie organicã ºi acceleratã ºi
un interes tot mai mare din partea clienþilor. În plus, ultimele luni mar-
cate de izolare, preocuparea oamenilor pentru casele lor a fost în
creºtere, iar revenirea la birou în noile condiþii reglementate de autori-
tãþi impune ajustãri în spaþiile de lucru ºi noi amenajãri.
Perioada de pandemie nu a venit cu scãderi pentru Lemon Interior

Design, cererea pentru amenajãri nu a scãzut, compania având solici-
tãri ºi proiecte în derulare, pe care le-a coordonat de la distanþã.
Co-fondatorii Cristina Cãpitanu ºi Elena Oancea ne-au acordat un in-
terviu în care ne-au vorbit despre importanþa designelui interior atunci
când ne alegem o locuinþã, dar ºi despre cum se va reflecta pandemia
asupra felului în care vor arãta birourile în urmãtoarea perioadã.
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plãþilor venite ca soluþii de business
pentru continuitate în acest con-
text, astfel cã numãrul proiectelor
noastre evolueazã ºi ne bucurãm sã
vedem cã acest lucru confirmã cali-
tatea serviilor oferite.

Reporter: Putem vorbi de opor-
tunitãþi în piaþa de proiecte re-
zidenþiale premium în aceastã pe-
rioadã de crizã?

Cristina Cãpitanu: Cu siguranþã
toþi ne-am confruntat cu o situaþie
nemaiîntâlnitã ºi, indiferent de in-
dustrie, fiecare dintre noi a trebuit
sã se adapteze. Pe segmentul ame-
najãrilor de interior am constatat o
creºtere a preocupãrii oamenilor
pentru casele lor. Cu siguranþã pe-
rioada petrecutã în casã le-a dat
ocazia multora sã înteleagã cât de
important este mediul în care trã-
im, de ce conteazã sã avem o casã
armonioasã, în care sã ne placã sã
locuim, care sã ne ofere confort ºi
echilibru. În plus, schimbãrile de pe
piaþa muncii s-au simþit ºi ele în ce-
rerile legate de amenajãrile interio-
are. Cei care au experimentat feno-
menul work-from-home ºi-au
adaptat locuinþele astfel încât sã
poatã lucra de acasã. Nu în ultimul
rând, revenirea la birou în noile
condiþii reglementate de autoritãþi
impune ajustãri în spaþiile de lucru
ºi noi amenajãri.

Reporter: Cum se va reflecta pan-
demia asupra felului în care vor arãta
birourile în urmãtoarea perioadã?

Elena Oancea: Amenajarea spa-
þiilor de lucru a fost dintotdeauna
supusã unor norme riguroase, iar în
prezent tendinþa pe piaþa birourilor
este de reconfirgurare a spaþiilor de
lucru. Existã mai multe soluþii de
adaptare a spaþiilor office la noile
reglementãri din contextul pande-
miei, fie cã vorbim de renunþarea la
anumite sãli, cum ar fi cele de mee-
ting, fie de creºterea spaþiului alo-
cat fiecãrui angajat (de la 8 mp asi-
stãm la o creºtere la 15 mp per uni-
tate de lucru). În acelaºi timp, va
creºte - ºi avem deja aceste semna-
le - interesul angajatorului pentru
birouri amenajate eficient, care ofe-
rã condiþii optime de lucru ºi pun
accent pe sãnãtatea angajatului,
spaþii care oferã ºi opþiuni de rela-
xare, birouri în clãdiri certificate
green, în zone exclusiviste. Noi cre-
dem foarte mult în componenta de
wellbeing a spaþiului de muncã ºi
în toate amenajãrile noastre office
ne-am concentrat pe un concept
de stil de viaþã la birou, luând în cal-
cul spaþii de lucru prietenoase, spa-
þii pentru relaxare, abordãri estetice
care sã dea armonie timpului pe-
trecut la muncã.

Reporter: Care sunt principalele
provocãri pe care le întâmpinaþi în
piaþã?

Cristina Cãpitanu: Noi activãm în
domeniul design-ului interior, dar
avem douã divizii, una dedicatã
spaþilor rezidenþiale ºi una celor de

birouri. Fiind una dintre puþinele
firme de design rezidenþial care se
ocupã de proiect de la stadiul de
concept pânã la implementarea fi-
nalã a celor mai mici detalii, provo-
cãrile sunt la ordinea zilei ºi sunt de
diverse feluri. Toate proiectele noas-
tre au un nivel de complexitate ridi-
cat. Existã proiecte în care provocã-
rile cresc cu atât mai mult cu cât so-
cietatea evolueazã constant, se
pune accent pe conceptele de
"green house" ºi tehnologie "smart
house". În astfel de situaþii, proce-
sul de implementare a conceptului
de design devine mai complex.
Suntem din ce în ce mai implicate
ºi pe partea de proiectare (piscine
în interiorul apartamentului, insta-
laþii, sisteme de iluminat etc.). Ame-
najarea unui spaþiu de birouri este
un proces complex, dar este o con-
tinuare fireascã a activitãþii noastre
în domeniul designului interior re-
zidenþial. Provocãrile în acest do-
meniu sunt ºi de altã naturã, scopul
final fiind acela de a gãsi un numi-
tor comun între nevoile unei co-
munitãþi, respectarea unor norme
legale, funcþionalitate, reguli de ergo-
nomie ºi, nu în ultimul rând, design.

Reporter: Care sunt actualele
tendinþe în domeniu (materiale, cu-
lori, etc.)?

Elena Oancea: Ca tendinþe, se
observã un accent pe spaþiile calde
ºi primitoare ºi o renunþarea la
trend-ul industrial. Gri-urile încep

sã piardã teren în favoarea tonuri-
lor calde, de pãmânt ºi a accentelor
puternice de culoare. Elementele
naturale sunt tot mai prezente în
amenajãri, în print-uri, la fel ºi com-
binarea între stiluri diferite, fãrã li-
mite de design - mixuri de texturi ºi
materiale menite sã asigure un look
eclectic-organic cu accente elegan-
te. Însã, dincolo de trenduri, noi pu-
nem accent pe personalitate atunci
când vorbim de design ºi credem
cã fiecare casã trebuie sã reflecte ºi
sã susþinã stilul de viaþã al proprie-
tarului. Un spaþiu pe mãsura clien-
tului este reþeta succesului în desig-
nul de interior. Nouã ne place sã fo-
losim mai ales produse atemporale,
cu linii care nu se demodeazã, culo-
ri calde, de pãmânt, materiale natu-
rale, cum sunt lemnul, marmura,
piatra. În ceea ce priveºte amenajã-
rile office, este evidet cã noile re-
glementãri de protecþie ºi distan-
þare socialã vor impune reconfirgu-
rãri ale spaþiului. Altfel, abordarea
intimã, armonioasã, prietenoasã a
spaþiului de lucru va câºtiga teren
în continuare, pentru cã oamenii
vor dori tot mai mult sã lucreze
într-un mediu cald, care sã le rea-
minteascã de acasã.

Reporter: Cum s-au educat clien-
þii care aleg servicii de design inte-
rior?

Cristina Cãpitanu: Noi am avut
de la bun început o abordare diferi-
tã a conceptului de design interior
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ºi pachetul în jurul cãruia lucrãm
pentru fiecare proiect - concept
creativ adaptat la personalitatea
clientului, buying ºi implementarea
amenajãrii - ne-au diferenþiat. Am
reuºit în aceºti ani sã ne formãm un
public aparte, educat, cu bun gust
ºi cu dorinþa de a-ºi defini confortul
ºi personalitatea prin propriile spa-
þii. Lemon Interior Design trece de
noþiunea de brand, mergând direct
cãtre persoanele cu astfel de priori-

tãþi. Iar pentru noi este o bucurie sã
vedem cã existã oameni tot mai
precoupaþi de acest aspect. Clienþii
actuali, dar ºi cei potenþiali, au înþe-
les importanþa confortului perso-
nal, în aceastã perioadã poate mai
mult ca oricând, iar asta ne face sã
spunem cã în perioada urmãtoare
estimãm o creºtere a numãrului de
proiecte.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
prezent, atât pe zona de reziden-

þial, cât ºi pe cea de office?
Elena Oancea: Avem un portofo-

liu mixt în derulare, cu amenajãri
de spaþii comune, lobby-uri în di-
verse dezvoltãri, amenajãri reziden-
þiale, dar ºi office. Printre proiectele
la care lucrãm în prezent se numãrã
unitãþi rezidenþiale în One Mircea
Eliade (componenta rezidenþialã a
proiectului multifuncþional One
Floreasca City), în One Verdi Park,
One Herãstrãu Towers, Neo Mama-

ia, Vila Spania, Vila Paris, reºedinþe
private, dar ºi amenajãri office la
One North Gate, apoi Clinica medi-
calã Constanþa, dar ºi concepte de
design pentru care am fost solicita-
te internaþional.
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Înfiinþatã în 2004, compania Lemon Interior
Design ºi-a pus semnãtura pe multe con-
cepte creative, remarcându-se prin servicii-
le integrate de design ºi management al
amenajãrilor interioare. Printre cele mai cu-
noscute ºi spectaculoase proiecte pe care
le-a gândit ºi implementat compania se nu-
mãrã lobby-urile unor clãdiri iconice din Bu-
cureºti, precum One Herãstrãu Park sau
One Charles de Gaulle, dar ºi o serie de apar-
tamente ºi penthouse-uri realizate la stan-
darde internaþionale. Conceptele de design
marca Lemon Interior Design au propria
amprentã ºi, în timp, au reuºit sã devinã re-
cognoscibile ºi inconfundabile: stilul con-
temporan este mixat cu accente îndrãzneþe,
într-un tot unitar.
Principiul din spatele conceptului Lemon
este dorinþa de a oferi o altã perspectivã asu-
pra interioarelor prin design original, linii
fine, calitate ºi un aer timeless. Cu un interes

crescut pentru detalii, echipa de specialiºti
Lemon creeazã de fiecare datã un stil perso-
nalizat ºi adaptat la individualitatea fiecãrui
client, mixând organic spaþiul cu designul,
componentele sociale ºi personale ale fiecã-
rui beneficiar. Din 2004 ºi pânã în prezent,
Lemon a ajuns la un numãr uimitor de pro-
iecte rezidenþiale, definindu-ºi obiectivul de
a modela conceptul de lux într-un mod
blând, adaptat personalitãþii fiecãruia. În
2019 compania se extinde odatã cu lansarea
diviziei office, care are ca focus soluþiile com-
plete de proiectare, design ºi implementare
pentru configurarea spaþiilor de birouri,
într-un mod personalizat. Amenajãrile office
marca Lemon nu sunt însã standard, com-
pania remarcându-se prin proiectarea unor
spaþii-concept, cu o nouã abordare, în care
biroul îºi transcende funcþionalitatea tipicã
ºi devine un spaþiu cu personalitate, un spa-
þiu în care designul, elementele cu impact

vizual ºi normele estetice se împletesc cu ri-
gorile specifice unui mediu de lucru.
Povestea evoluþiei brandului le are în spate
pe cele douã fondatoare, Cristina Cãpitanu
ºi Elena Oancea. Echipa de tineri designeri ºi
arhitecþi pe care o coordoneazã are un
background valoros în domeniu, toþi cã-
utând mereu sã inoveze conceptul tradiþio-
nal de design.
Lemon Interior Design este câºtigãtorul pre-
miilor internaþionale European Property
Awards 2019: "Best Interior Design Private
Residence Romania" pentru reºedinþã priva-
tã în cadrul unui complex One; "Best Interior
Design Apartment Romania" pentru Lake
Loft; "Bathroom Design Romania Award"
pentru Skyline. Compania a mai câºtigat în
2015 premiul "Visionary Design" la Gala Pre-
miilor Casa Lux ºi "Cel mai bun design pentru
un spaþiu de locuit" în 2014, la Gala Premiilor
Elle Decoration Design.


