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Cristian Anghel, General Manager la Arta
Grădinilor, ne-a primit în vizită în locuinţa
lui din Bucureşti: un apartament luminos,
spaţios şi gândit până în cele mai mici detalii,
cu un element surpriză: o grădină verticală.
TEXT: Alina Borcea • FOTO: Iulian Iacob

O grădină

ÎNTREAGĂ

în apartament
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Grădina verticală din living este realizată
de Cristian și echipa lui de la Arta
Grădinilor. www.artagradinilor.ro

P

ROCESUL DE
ACHIZIŢIONARE

a apartamentului a fost unul destul
de dificil, însă, după mai multe
vizionări, ideea de cămin a devenit
o realitate: „Gol fiind, am reuşit să
îi vedem potenţialul şi am hotărât să îl cumpărăm.
Atuuri au fost multe: în primul rând lumina şi
faptul că are o terasă de 12 mp, dar şi împărţirea lui –
livingul şi bucătăria open space, împreună având 46
mp din cei 90 utili, care ne-au oferit un confort uriaş,
mai ales că avem doi copii mici.”

CRISTIAN ŞI SOŢIA LUI nu au apelat la

serviciile vreunui designer şi nici nu au avut un buget
stabilit. Le-au luat pe toate pe rând, s-au confruntat
cu problemele obişnuite ale unei amenajări, dar au
trecut peste şi au reuşit să-şi facă apartamentul aşa
cum au simţit şi cum şi l-au dorit: „L-am transformat
în căminul nostru”.

„Viaţa trebuie trăită, nu socotită.
Dacă ne-am dorit ceva şi ne-am
permis, ne-am cumpărat.”
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Mobila din lemn masiv de esenţă moale de pin/molid ce
îmbracă întreaga locuinţă – alegerea lui Cristian – parcă pune
şi mai bine în evidenţă frumuseţea grădinii din living.
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Toată mobila din casă, în ton unitar cu nuanţa de
Macassar (lemnul cu această textură), este bine
gândită de Cristian şi făcută la comandă de un
prieten de-al lui din Sfântu Gheorghe.
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G

RĂDINA VERTICALĂ

a fost o ambiţie; încă de când
am amenajat apartamentul
am pregătit instalaţia. Plantele
(aproximativ 14 soiuri în 10 mp),
s-au adaptat excelent mediului,
iar următorul pas ar fi conducerea lor pe tavan.
Soluţia adoptată este una profesională, cu un sistem
de monitorizare 24/24 a nutrienţilor.

SISTEMUL DE IRIGAT îi oferă viabilitate şi

viaţă datorită fertiirigării. Fără fertilizanţi, plantele nu
pot trăi. Un compromis pe care trebuie să îl accepţi
de la bun început este umiditatea, dar important
este să găseşti echilibrul dimensional între încăperea
respectivă şi dimensiunea totală a grădinii. Plantele
cresc în sistem hidroponic. Apa este vitală. Irigatul
în mod continuu şi repetat este esenţial. Dacă nu se
udă o singură zi, plantele încep să se ofilească.”

„Beneficiile sunt atât estetice, cât şi psihice. Orice spaţiu care
are o grădină verticală este unul deosebit, care iese din obișnuit,
din banalitate. Bineînţeles, sunt şi idei preconcepute.”
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„O grădină verticală nu are
pierderi de apă. Nu există niciun
risc ca apa să se infiltreze.”
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RIN CROMATICA LUI
CALDĂ, DORMITORUL

este încăperea cea mai relaxantă. Nu
lipsesc nici aici tablourile vii, care-i
dau acestuia un aer deosebit: „Din loc
în loc, pe pereţi, am montat tablouri
făcute de mine şi de echipa mea, din muşchi, licheni
sau plante naturale. Sunt obiecte pe care noi le
promovăm în România.

ARTA GRĂDINILOR face parte zi de zi din

mine. Este un business mic, cu mult suflet. Suntem
o echipă de opt persoane. Muncim foarte mult în
grădinile Bucureştiului: plantăm, sădim, săpăm,
irigăm, facem peisagistică. Facem grădini: grădini
pe terasă, grădini la sol, grădini verticale, grădini
pe acoperişuri. Dar ne place foarte mult ceea ce
facem şi ne implicăm. Am intrat destul de repede
pe piaţa din Bucureşti chiar dacă este foarte mare
concurenţă; avem multe soluţii şi idei fabuloase.”

„Dacă ne diferenţiază ceva de concurenţă, aceasta este
implicarea. Gândim proiectele pe termen lung şi ajutăm
beneficiarii să înţeleagă valoarea investiţiilor în spaţiile verzi.”

„Piaţa este în creştere în special pe
segmentele grădinilor verticale şi
a acoperişurilor verzi.”
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