
Noul album igloo best prezintă 16 dintre cele mai frumoase case din România! 

La numai un an de la apariția ultimului album din seria igloobest dedicat caselor, 
revenim cu o nouă serie de 16 proiecte intersante realizate în România, grupate în 
volumul cu numărul 6 dedicat acestui subiect. Adresat deopotrivă specialștilor, dar și 
celor interesați de domeniu, albumul poate reprezenta atât un instrument de informare 
în legătura cu situația arhitecturii domestice locale, dar și o colecție de sugestii pentru 
cei interesați de construcția propriei locuințe. 

Oferta specială: 30% discount până pe 15 noiembrie! 

Albumul este disponibil acum în librării și pote fi comandat online până pe 15 noiembrie 
la preț redus aici: https://www.igloo.ro/carti/case-din-romania-6/ 

Din cuprins: 
Pe malul laculul Snagov - DANIEL CIOCĂZANU 
Proprietatea este situată pe malul lacului Snagov, pe o fâşie de teren îngustă, delimitată pe o 
parte de pădure şi pe alta de lac. Astfel, proiectul semnat de arhitectul Daniel Ciocăzanu 
valorifică poziționarea de excepție și își propune să ofere senzația de deschidere spre apă şi în 
acelaşi timp de cuprindere a pădurii învecinate. 
 
Casa de lângă lac - IGLOO ARCHITECTURE 
Locuința răspunde pasiunii beneficiarilor pentru stilul mediteranean prin recompunerea în 
limbaj modern a elementelor acestuia – orizontalitatea, lumina puternică, parasolarele, 
obloanele, tencuiala albă, piatra naturală, esențele de lemn, mobilierul încastrat. 
 
Casa Alexandrina - TECON 
Situată pe o străduță intens construită din apropierea parcului Herăstrău, parcela de mici 
dimensiuni a devenit imediat o provocare pentru echipa de proiectare. Se impunea construirea 
unei locuinţe elegante care să valorifice la maximum poziţia în oraş, proximitatea parcului, 
menţinând în acelaşi timp intimitatea faţă de vecinătăţile aglomerate. 
 
Casa R. - STUDIO 1408 
Casa R. – un loc modern şi primitor creat în Bucureşti de echipa Studio 1408 care au reuşit să 
transforme spectaculos o locuinţă existentă. Volumul principal al casei vechi a fost îmbrăcat în 
metal alb satinat iar compoziţia simplă, geometrică este evidenţiată printr-o serie de 
ancadramente negre care ies din planul faţadei. 
 
Casa Hajdo - BLIPSZ + ATELIER FKM 
Un exemplu de arhitectură contemporană perfect integrată în turnura peisajului, casa Hajdo 
oferă soluții practice și imaginative pentru un teren în pantă, incluzånd corpul casei în unghiul 
terenului. 
 

Sumar: 
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Casa Hârjeu - STUDIO 3+ | Duplex - ATTILA KIM | Casa Hajdo - BLIPSZ + ATELIER FKM | Casa 
Zamora - NBC ARCHITECT 
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