
Mic dicţionar Stil Glamour
Emoţia Crăciunului - de peste două mii de ani, cea mai importantă sărbătoare a creştinilor ne
îndeamnă să fim mai buni, mai veseli, mai umani, să dăruim cu sufletul deschis, asemenea lui Moş
Crăciun, şi să primim orice dar cu bucurie de copil. 

Glamour - plin de farmec, încântător, strălucitor

Decor de sărbători - globuri şi beteală, steluţe luminate, lumânări, ramuri de brad, ciocolată
poleită, coroniţe, perdele de lumini

Sclipiri de poveste
pentru Crăciun 
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Crăciunul aduce în sufletul nostru dorinţa de a împodobi bradul de acasă sau locul în care ne vom petrece zilele de
iarnă din decembrie. Am presărat străluciri într-un decor special, lăsând imaginaţia să creeze un ambient pentru
noaptea lui Moş Crăciun.
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Oricât de rece ar fi iarna, oricât de mult ne-ar îngheţa
mâinile şi faţa, când se apropie Crăciunul ne invadează
bucuria şi ni se încălzeşte ceva în suflet, am vrea poate
să fim din nou copii şi să credem în magia darului primit
lângă bradul împodobit. Ce urmează acestor dorinţe? O
listă… O listă lungă de activităţi ce preced Crăciunul va
include şi câteva cumpărături pentru a decora locul în
care trăim sau lucrăm zi de zi, nu-i aşa? Decorul de săr -
bă toare va spune ceva despre gustul fiecăruia pentru
frumos. V-aţi gândit cum ar fi un decor glamour de

Crăciun? Un răspuns vom da şi noi: fermecător, cu
străluciri de poveste… 
Cum l-am realizat? Am ales un ambient special, somptuos,
în care am asortat decorurile cu specific de sărbătoare cu
formele, texturile şi culorile obiectelor de mobilier. 
Special realizat să impresioneze, mobilierul semnat
Christopher Guy excelează prin formele sale şi prin
calitatea fără compromisuri. Stilul Art Nouveau, recu -
nos cut în creaţia mobilierului, imprimă în forma aces -
tuia linia ondulată, sugerând armonie ca într-o partitură

muzicală. Auriu cald, mătase, lemn mahon sculptat
manual, strălucire de cristal, sunt elemente care
armonizează acest ambient. Curbura spătarului, o
ascuţire a formei spre vârf care nu compromite
confortabilitatea şi stabilitatea fotoliului, creează o
asimetrie elegantă.
Oglinda convexă, unul dintre modelele legendare ale
designerului Christopher Guy, creat în amintirea
uraganului Katrina, este sculptată tot în lemn de
mahon, cu un finisaj auriu Renaissance Gold. 

Lecţia de stil
1. Fotoliu cu spătar oblic curb Christopher Guy; dim. (LxPxH): 118x100x165 cm; finisaj: Java Café
Varnish; ţesătură: Silk Kajur Gold – mătase naturală - categoria DD; Preţ: 5.318 € + TVA; Fantasia Interior
2. Oglindă Convexă Christopher Guy; diam.: 160 cm; finisaj: Renaissance Gold; Preţ: 2.409 € + TVA;
Fantasia Interior
3. Cabinet cu oglinzi Christopher Guy; dim. (LxPxH): 165x60x120 cm; finisaj: Renaissance Gold; lemn de
mahon; Preţ: 8.401 € + TVA; Fantasia Interior
4. Masă cafea Christopher Guy; dim. (LxPxH): 151x151x45 cm; finisaj: Java Café Varnish/Renaissance
Gold; lemn de mahon; Preţ: 2.534 € + TVA; Fantasia Interior
5. Globuri aurii; Preţ: 12 lei/buc.; Azay
6. Suport şerveţele transparent; Preţ: 232 lei; Azay
7. Ceainic Khazard Or; Preţ: 1.650 lei; Platou; Preţ: 983 lei; Azay
8. Pernă decorativă SPIRIT; dim.: 60x60 cm; Preţ: 168,9 lei; Mobexpert
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1. Sfeşnic 3 braţe Ap; Preţ: 890 lei;
Azay
2. Bilă decorativă Mirror; diam.: 8 cm;
finisaj mosaic; Preţ: 49 lei; Mobexpert
3. Bilă decorativă Mirror; diam.: 10
cm; finisaj mosaic; Preţ: 59 lei; Mobexpert
4. Decoraţiune Santa; înălţime: 33
cm; finisaj diamond/brown; Preţ: 53,9 lei;
Mobexpert
5. Glob BALL din sticlă, diam.: 10 cm,
finisaj negru/argintiu; Preţ: 24,9 lei;
Mobexpert
6. Decoraţiune Wire Star; diam.: 12
cm, finisaj argintiu; Preţ: 20 lei; Mobexpert
7. Glob decorativ Ball; diam.: 10 cm,
finisaj silver; Preţ: 69,9 lei; Mobexpert
8. Bol Credenzia; dim. (LxAxH):
71x12x18 cm; finisaj argintiu; 
Preţ: 219 lei; Mobexpert

1. Pahare şampanie Giulia cu
bordură aurie; Preţ: 404 lei; Azay
2. Set 2 ceşti cafea aurii şi
farfurioare Tango; Preţ: 545 lei; Azay
3. Linguriţă Clive Cristian pentru
caviar; Preţ: 695 lei; Azay
4. Coroniţă Goldglanz, finisaj
auriu; Preţ: 117,9 lei; Mobexpert
5. Ţesătură YVES; lăţime: 140 cm;
Preţ: la cerere; Mobexpert
6. Frapieră argintată; Preţ: 793 lei;
Azay

1. Vază Vibration din ceramică;
înălţime: 60,5 cm; finisaj argintiu; 
Preţ: 148,9 lei; Mobexpert
2. Vază Vibration din ceramică,
înălţime: 50,5 cm; finisaj argintiu; 
Preţ: 98,9 lei; Mobexpert
3. Decoraţiune Crăciun Star; 
diam.: 55 cm; finisaj hârtie neagră; 
Preţ: 89,9 lei; Mobexpert
4. Bol Lounge; diam.: 31 cm; finisaj
argintiu; Preţ: 149,9 lei; Mobexpert
5. Glob Ball din sticlă suflată
manual; diam.: 10 cm, finisaj alb mat;
Preţ: 26,9 lei; Mobexpert

1. Cutie cadou roşie; Preţ: 35 lei/buc.; Azay
2. Stea luminoasă Rattan Star; dim.: 50x50
cm; Preţ: 19 lei; Mobexpert

Lecţia de stil

Strălucirea ambientului este susţinută de comoda cu
inserţii de oglindă şi de candelabrul din cristal cu forme
curbe şi lumini asemenea lumânărilor aprinse de sărbători.
Am adăugat acestei compoziţii vesela cu acelaşi
accent glamour: ceşti din porţelan de Limoges lucrat
manual cu foiţă de aur, pahare de şampanie şi un
suport de şerveţele din cristal florentin, lucrat şi pictat
manual cu foiţă de aur. Auriul veselei este în ton cu
culoarea de bază a ambientului. Am ales o lumânare
albă ca zăpada pentru coroniţa de pe masă. Frapiera
pentru şampania servită în paharele fine este argintată,
strălucirea ei sparge discret auriul dominant,
echilibrând prezenţa candelabrului transparent.
Sfeşnicul cu trei braţe şi decoraţiunile de Crăciun de pe
comodă sunt argintii şi aşezate pe ramuri de brad.

O pernă decorativă din catifea neagră cu inserţii
argintii adaugă eleganţă decorului şi este în ton cu
steluţa suspendată; am inclus şi globuri de sticlă, unul
lângă cafetiera de porţelan, altele aşezate în boluri în
combinaţie cu ramuri de brad.
Nu poate lipsi roşul din haina lui Moş Crăciun, de aceea
ambalajul cadourilor, câteva lumânări şi poate…
şerveţelele, vor fi roşii, asemenea bucuriei sărbătorilor.
Crăciun fericit!

Lecţia de stil
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