
Arhitectura Fericirii



Vizualist promovează arta & designul românesc, prin care 
interioarele prind viață, transmite emoții și generează o 
experiență unică din fiecare spațiu amenajat cu 
decorațiunile noastre.

ModeleleModelele obiectelor decorative sunt picturi, fotografii și 
ilustrații grafice sub semnătura artiștilor români din 
comunitatea Vizualist. Acestea au fost create pentru ca tu 
să te bucuri de:
 • țesături pufoase și moi
 • estetic vizual plăcut prin cromatică și tehnică de lucru
 • cerneluri eco, fără miros 

NeNe petrecem 87% din timp în interiorul clădirilor. Designul 
de interior este un instrument care ne face umani, care ne 
ajută să ne exprimăm emoțiile și trăirile. Prin urmare, o 
cameră în sine este o experiență prin care simțurile ne 
sunt invadate, iar subconștientul este satisfăcut. 

VVizualist dispune de o largă paletă de servicii și produse 
custom, de la perne, abajururi, draperii, jaluzele, tapet, 
tablouri, ottoman și ulterior la o colecție de fotolii, canapele 
și scaune.



Pernele decorative standard (45x45cm) sunt ideale pentru 
amenajările interioare, prin imprimeurile lor unice și a 
formei, se încadrează perfect în orice ambient. 

AcesteaAcestea au o față cu unul dintre modelele alese, iar 
cealaltă este din catifea belgiană premium, fină la 
atingere. Am finisat cusăturile cu un cheder subțire, iar 
fermoarul stă ascuns sub un buzunar cochet. Umplutura 
este pufoasă și este livrară împreună cu fața de pernă.

CulorileCulorile catifelei sunt customizabile după preferințe, la fel 
și dimensiunile pernelor, astfel prețul poate să scadă sau 
să crească.

Ne dorim să livrăm fericire în fiecare colet Vizualist, astfel 
am ales cu multă grijă materialele și modelele din colecția 
Arhitectura Fericirii. 

Acasă sau la birou, creează armonie cu produse deco 
premium, autentice românești, care să îți bucure simțurile: 
vizual, tactil și senzorial.



Pornind de la afirmația „lighting and accessories are the 
soul of a beautiful home", abajurul a fost creat special 
pentru a oferi personalitate încăperilor.

Abajururile sunt standard (Ø 30 x H 25cm)  și pot fi - pentru 
veioză sau pentru tavan lampadare.

PachetulPachetul vine împreună cu toate accesoriile incluse pentru 
prinderea de tavan - cablu textil, fasung și holder. Toate 
trei au o paletă variată de culori în anexa alăturată.

Orice modificare a dimensiunii standard de mai sus, 
conduce la mărirea/ micșorarea costului.

DimensiunileDimensiunile abajururilor pot fi customizate după 
preferințe, la fel și imprimeul poate fi realizat cu grafica 
cerută. Suportul din interior este metalic și în general este 
alb.



Draperiile standard (140x300cm) din bumbac, au fost 
special gândite pentru a le monta pe o baghetă sau pe o 
şină. Agăţătorile ascunse permit prinderea direct de 
baghetă. 

Jaluzelele tip stor sau panou (60x300cm) sunt soluţia 
ideală pentru ferestre, împărţirea camerei sau acoperirea 
structurilor de depozitare deschise.

AtâtAtât draperiile, cât și jaluzelele pot fi personalizate 
conform preferințelor pentru:
• dimensiune lungime și lațime
• material
• imprimeu la alegere din portofoliul nostru sau cu propriul 
model

Orice modificare a dimensiunii standard și a materialului 
ales conduce la mărirea/ micșorarea costului.

Materialele disponibile sunt disponibile în mostrar la 
cerere.



Ottoman (60x40x45cm) realizat din catifea belgiană cu 
inserții delicate, este o soluție pentru șezut, pentru camera 
de oaspeți ținând locul măsuței pentru cafea sau, pur și 
simplu, îți poți relaxa picioarele după o zi lungă.

EsteEste o piesă de mobilier multifuncțională și modernă, 
extrem de comodă și stabilă datorită picioarelor din lemn 
de fag natur, iar inserția imprimată oferă o notă personală 
și unică interioarelor.

Modelul poate fi realizat pe comandă în funcție de 
amenajarea interioară în care urmează să fie expus.

PutemPutem customiza culoarea catifelei, imprimeul și 
dimensiunile produsului.



Fie că este vorba despre pictură, ilustrație grafică sau 
fotografie, tablourile noastre dau viață interioarelor. 
Materialul ales este o pânză satinată cu o textură fină care 
pune în evidență fiecare formă. O altă variantă interesantă 
este canvasul din bumbac textil.

IndiferentIndiferent de materialul ales, de dimensiune, landscape 
sau portrait, single sau multicanvas, cele 100 de modele 
din colecția Arhitectura Fericirii vor crea un ambient 
primitor. 

Orice modificare a dimensiunii sau a materialului ales din 
mostrar, conduce la mărirea/ micșorarea costului.

Putem realiza pe comandă tablouri personalizate cu 
propriul model și/sau dimensiune.



Tapetul a revenit în ultimii ani în tendințe, devenind un 
must have pentru interioarele cu personalitate. 

Patternurile florale, inspirate din natură regăsite în colecția 
Arhitectura Fericirii sunt pictate manual de către artiștii 
noștri din comunitate, fiind unice și cu o puternică 
încărcătură emoțională și vizuală.

ProdusulProdusul vine sub forma de role (0.52x3.00m), însă poate 
fi customizat în funcție de cantitatea cerută și de 
dimensiuni.

Prețul diferă în funcție de tipul de material ales din mostrar, 
de dimensiune și de model.



Vizualist oferă servicii complete de randare, proiectare 3D 
și implementare proiecte.

Ne-am dorit să oferim servicii complete pentru amenajări, 
astfel am încheiat parteneriate și am stabilit relații 
comerciale cu showroom-uri, ateliere de mobilier, fabrici și 
echipe de experți pentru implementarea celor mai creative 
idei.

MobilierulMobilierul customizat și grădinile verticale, cornișe 
iluminate și panouri din lemn masiv separatoare pentru 
interioare sunt soluții pe care le putem oferi cu ușurință 
datorită experiențelor anterioare și a contactelor obținute 
în urma proiectelor implementate cu succes.

De asemenea, prin decorațiunile pe care le putem crea in 
house la biroul nostru, beneficiul real este reducerea 
costurilor fiind producători proprii de tapet, abajururi, 
perne decorative, draperii, jaluzele, tablouri, ottoman.

UlterioUlterior, dorim să ne extindem portofoliul către obiecte de 
design și de mobilier de mari dimensiuni, cum ar fi fotolii și 
canapele.

Pentru oferte personalizate
te invităm la biroul nostru
din Ioan Vodă Caragea 25,
sector 1, București.




