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High living,
High loving.
White Dot Design este un studio de
design interior din Timișoara care
oferă soluții complete de amenajare.
Servicii profesionale cu o abordare
modernă și adaptabilitate pentru
orice proiect; astfel încât rezultatul
final să atingă și cele mai ridicate
standarde estetice și de confort.
Cu peste 8 ani de experiență pe piața
din România, în domeniul designului
de interior și în import de obiecte
de mobilier, avem toate calitățile
necesare pentru a vă oferi produse
de interior și exterior de calitate
superioară.
Fiecare proiect abordat are propriile
sale ambiții – o personalitate și
un șarm aparte. Ne implicăm în
amenajarea spațiilor de interior sau
outdoor, spații rezidențiale, office,
spații publice și comerciale. Indiferent
de tipul de proiect, la White Dot
Design lucrăm împreună pentru ca
rezultatul final să fie perfect adaptat
nevoilor dumneavoastră..

Livingrooms
Nuanțe deschise, libere, permit
obiectelor de mobilier și decorului să
sară în evidență prin contrast.
Abordarea modelului open space
pentru spațiul de living și dining
creează o atmosferă deschisă și ușor
accesibilă.
Punctul de interes, cel mai adesea
masa de cafea sau televizorul, este
expus prin amplasarea concentrică
a obiectelor de mobilier în jurul
acestuia.

DININGROOMs
Spațiul special amenajat pentru o
densitate mare de vizitatori devine
punctul central al camerei.
Designerul proiectează lumina pentru
a evidenția în mod natural acest punct
de interes, iar elementele principale,
masa și scaunele sunt încadrate în
designul general al camerei pentru
a conferi o atmosferă primitoare și
deschisă.

dormitoare
O atmosferă intimă și călduroasă prin
utilizarea unei multitudini de texturi
și materiale. Un joc al asemănărilor și
al contrastelor.
Parchetul natural și mobilierul
din lemn completează aspectul.
Corpurile de iluminat acționează ca
și o invitație la relaxare.
Designerul urmărește crearea unui
spațiu confortabil prin amenajarea
armonioasă a obiectelor de mobilier.

bucătării
Proiectate pentru funcționalitate
maximă, bucătăriile pot deveni prin
designul lor inteligent o oază de
destindere și bună dispoziție.
Îmbinarea elementelor tehnologice
cu aspect minimalist în corpurile
de mobilier creează armonie prin
omogenitate.
Iluminatul este concentrat asupra
zonelor de maximă activitate, precum
blatul de lucru, insula sau spațiul de
servit masa.

băi
Baia reprezintă încăperea unde
elementele de textură, materiale și
geometrie necesită o atenție specială
și o abordare inspirată pentru a obține
cele mai bune rezultate.
Mobilierul și obiectele sanitare
sunt realizate după linii drepte sau
curbe în funcție de nevoile spațiului.
Designerul folosește culori deschise
și materiale cu personalitate: lemnul
sau marmura. Corpurile de iluminat
se integrează în decor.

Camere copii
Spații colorate, interactive și pline de
personalitate.
Dormitoarele copiilor sunt amenajate
pentru a deveni un loc de joacă liber,
plin de lumină naturală și o atmosferă
relaxantă.
Corpurile de iluminat, de asemenea
reprezintă un element important.
Integrate discret în decor, stimulează
imaginația celor mici.

office
Principalul scop al oricărui proiect
office este utilizarea cât mai eficientă
a spațiului.
Designerul ia în considerare zonele
de staționare și cele de trafic intens
pentru a da un flux narativ spațiului.
Opțiunea de plăci ceramice, parchet
natural sau mochetă transformă
spațiul conform cerințelor estetice
ale clientului.

Exterior
Fațade,terase și tot ce ține de outdoor.
Fie că este vorba de implementarea
unei scheme de culori, fie folosirea
unor modele inedite de tapet special
pentru exterior, fațadele capătă o
personalitate aparte. Poziționarea
burlanelor, a corpurilor de iluminat
și amenajarea terasei prin obiecte
de mobilier outdoor fac ca designul
exterior să reprezinte cartea de vizită
personală a casei.

Parteneri
White Dot Design colaborează
cu furnizori de top din domeniul
interioarelor high-end.
Totul, de la finisaje de interior și
exterior până la piesele de mobilier
care conferă o personalitate aparte
oricărui spațiu.
Pentru orice nevoie de amenajare,
designerii noștri sunt pregătiți să
găsească cea mai bună soluție –
estetică, funcțională și sustenabilă.
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