
 

 

„Ne-am dorit o încăpere de care 

să se bucure întreaga familie” 
Catherine şi Shane Sylvester şi-au extins casa modernă pentru a crea un spaţiu de 

bucătărie luminos, sociabil, care să fie ideal pentru gătit şi relaxare  

TEXT NATALIE FLAUM FOTOGRAFII KEVIN MCFEELY 
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Bucătărie-dining în plan deschis 

PROPRIETARII 
Catherine Sylvester (dreapta jos), care 

lucrează în vânzări retail, şi soţul ei, 

Shane, constructor şi fabricant de 

metale, trăiesc aici cu copiii lor, Ellen, 

în vârstă de 12 ani, John, care are 

nouă ani, şi Lily, în vârstă de cinci ani. 
PROPRIETATEA 

Casă cu cinci camere, plurifamilială, 

construită în 2000 

AMPLASAREA 

Swords în Dublin, Irlanda 

CÂT AU CHELTUIT 
Proiectul cuplului privind bucătăria şi 
extinderea a costat în jur de 65.000 £ 

ÎNAINTE 

FIŞĂ INFO RMATIVĂ 
VECHEA BUCĂTĂRIE 

Deasupra Când familia 

a cumpărat casa, 

bucătăria era mică şi 
întunecată. Când gătea, 

Catherine se simţea 

adesea izolată, aşa că s-

au hotărât să renoveze 

complet spaţiul 

 

SFAT PENTRU DESIGN 

Lumina soarelui care 

intră în casă din mai 

multe direcţii va 

adăuga calitate 

spaţiului pe tot 
parcursul zilei. 

Ferestrele cu 

luminator obţin acest 

lucru cu o acumulare 

minimă de căldură, 

comparativ cu un 
acoperiş din sticlă 

SFAT PENTRU DESIGN 

Lumina soarelui care intră în 

casă din mai multe direcţii va 

adăuga calitate spaţiului pe 

tot parcursul zilei. Ferestrele 

cu luminator obţin acest lucru 

cu o acumulare minimă de 

căldură, comparativ cu un 

acoperiş din sticlă 

DESIGN SPAŢIOS 
Stânga Bucătăria şi 
livingul în plan deschis 

formează un spaţiu 
amplu pentru gătit şi 
relaxare. Elementele cu 

strălucire suplimentară 
în culoarea şampaniei  

de la Kube Kitchens 
reflectă lumina în 

încăpere. Blaturile din 
cuarţ au fost furnizate 
de Pennywell, care au 

construit şi insula pe 
comandă unde este 

instalat cuptorul  

 
„Am trăit cu fosta noastră bucătărie îngustă şi 
lungă timp de 13 ani”, îşi aminteşte Catherine. 
„Suntem trei fraţi şi o soră, iar eu sunt cea mai 
mică, şi cu toţii avem familii mari care se 
întâlnesc frecvent la cină. Înainte, spaţiul 
nostru era limitat, nu aveam o cameră pentru 
conversaţii în timp ce găteam. Eu şi soţul meu, 
Shane, ştiam că ne doream să ne extindem 
bucătăria pentru a avea mai mult spaţiu, aşa că 
designul a pornit de aici.” 
Obţinând permisiunea de planificare necesară, 
la începutul lui 2012 a început un program de 
construcţie de 20 de săptămâni, care a ajutat la 
crearea unui spaţiu suplimentar de locuit   

de 28 metri pătraţi la parter. Planurile au 
presupus deschiderea şi extinderea parterului, 
aliniindu-l la extinderea laterală anterioară şi 
adăugând totodată uşi pliante care să facă 
legătura dintre bucătărie şi grădină.  
„Mi-am dorit o cameră mare de care să ne 
putem bucura cu toţii şi în care să petrecem 
timpul împreună, fie că gătim, ne relaxăm pe 
canapea sau stăm în jurul insulei ”, spune 
Catherine. Asistat de arhitectul Derek 
Trenaman, Shane, de meserie constructor, a 
preluat sarcina de coordonare a proiectului. 
„Cu Derek şi o rudă de-a mea alături de noi în 
calitate de maistru, am angajat  

contractanţii recomandaţi care să sape 
fundaţiile, în timp ce Derek şi Shane au 
construit cadrul din lemn şi zidăria din blocuri 
de ciment.”  
Deoarece partea din spate a casei este 
orientată spre nord şi acolo ajunge greu 
soarele, Derek a sugerat ferestre cu luminator 
pe direcţia est-vest pentru a obţine maximum 
de lumină în partea din spate a extensiei. 
Mai întâi au fost executate toate lucrările 
interne, care au inclus înlăturarea peretelui 
despărţitor dintre bucătărie şi dining şi 
mutarea bucătăriei din extensia laterală 
existentă► 
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TRECERE 
IMPERCEPTIBILĂ 
Deasupra Gresia din 
calcar are două finisaje 
diferite: abraziv în 
interior şi mat în curte, 
diferenţa fiind minoră, 
astfel încât când uşile 
pliante de la Vindr Vs 
sunt deschise, este un 
spaţiu continuu 
 
SPAŢIUL PENTRU ŞEZUT 
Stânga Pernele 
ornamentale portocalii se 
îmbină cu un decor 
vibrant, iar un tablou 
abstract de artista 
Jennifer Hart, originară 
din Dublin, adaugă 
culoare şi structură 
livingului 
 

direct în spaţiul cel nou în care înainte era 
diningul. Întreaga lăţime a proprietăţii a fost 
extinsă şi deschisă în partea din spate, 
creând o bucătărie-dining nouă şi luminoasă, 
cu uşi cu geamuri mari şi ferestre cu 
luminator datorită cărora încăperea în plan 
deschis este acum inundată de lumină. 
„În timpul lucrărilor de construcţii, am trăit în 
camera din faţă cu un aragaz, un cuptor cu 
microunde, o masă şi scaune – aproape toate 
lucrurile de care aveam nevoie se aflat în 
camera aceea!”, râde Catherine. „Am depins 
de familie, prieteni şi vecini, care au fost 
minunaţi şi m-au lăsat să le folosesc 
aragazul”. 
Pentru cuplu, cel mai dificil moment din 
cadrul proiectului a fost să susţină partea din 
spate a casei în timp ce se ridica o nouă 
extensie. „A trebuie cerem sfatul unui inginer 
pe probleme structurale, deoarece pereţii 
laterali au fost construiţi pe linia peretelui 
comun, care a schimbat atunci întregul 
design al fundaţiilor”, spune Shane.  
 

„Întregul perete din spate şi din lateral au 
trebuit să fie susţinuţi cu punţi metalice 
pentru a facilita montarea grinzilor ascunse.” 

„Când am scos 
peretele din spate 
al casei, era doar 
o folie pe care o 
puneam seara 
deasupra”, 
adaugă Catherine.  
„Vecinii râdeau de 
mine pentru că 
spălam vasele 
afară în aer liber! 
A fost un coşmar. 

„Când am scos peretele din spate al casei, 

Te aştepţi să fie greu, dar nu ştii niciodată cât 
de greu e până nu treci prin asta.”  
Catherine şi Shane şi-au cumpărat aparatura 
electrocasnică direct de la magazinele locale şi 

au ales articolele în culoarea şampaniei de la 
retailerul de produse de bucătărie Kube 
Kitchens, cu sediul în Dublin. „Culoarea 
articolelor variază în funcţie de lumină, de la 
nuanţe de verde la nuanţe de gri”, spune 
Catherine. Pennywell a furnizat blaturile din 
cuarţ şi a proiectat insula albă şi mare pe care 
se află cuptorul, cuptorul cu microunde, un 
sertar pentru încălzirea farfuriilor şi sertare 
pentru depozitarea tigăilor adânci. „Mi-am 
dorit o bucătărie practică şi sociabilă care să nu 
fie preţioasă şi care să fie folosită exact în 
scopul pentru care a fost concepută.” 
„Eu şi Shane căutam pe internet când am 
observat o fată cu o rochie portocalie, iar asta 
ne-a inspirat în alegerea sticlei colorate pentru 
bucătărie. Când am folosit-o prima oară, lumea 
a fost surprinsă, dar, ca în celelalte cazuri, 
culoarea a început să ne placă tot mai mult.” 
Shane şi Catherine s-au hotărât să 
restricţioneze folosirea televizorului la alt 
living, astfel că nu există televizor în zona de 
living în plan deschis. „Imediat ce pui un 
televizor într-o cameră, se pierde obiceiul 
conversaţiei, aşa că am hotărât să nu îl folosim 
în această cameră”, explică Catherine.” 

„După mesele în 
familie, când bucătăria 
era în spaţiu închis, ne 
aşezam cu toţii în 
camera din faţă ca să 
ne uităm la televizor.” 
Întârzierile cauzate de 
intemperii au dat 
peste cap programul, 
car costurile cu 
manopera s-au dublat 
şi bugetul a crescut. 

„Pentru că ne-am dorit lucruri de top, am 
considerat că mobilierul trebuie ales în nota 
designului general, de unde şi motivul pentru 
care bugetul a scăpat de sub control şi am 
ajuns să cheltuim de două ori mai mult”, spune 
Catherine. 

„Mi-am dorit o bucătărie 
practică şi sociabilă care să 
nu fie preţioasă şi care să 
fie folosită exact în scopul 

pentru care a fost 
concepută.” 
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DUPĂ 

Bucătăria a fost extinsă înspre 
spatele casei, pentru a crea un 
spaţiu în plan deschis, cu uşi pliante 
care dau în grădină 

Bucătărie-dining în plan deschis 

Note de proiect 

Catherine Sylvester îşi împărtăşeşte 

sfaturile pentru o extensie reuşită 

Ce am învăţat 
„Vremea poate să influenţeze 

considerabil un proiect. A 

plouat aproape încontinuu. 

Muncitorii veneau şi plecau 

pentru că nu puteau lucra în 

astfel de condiţii.” 

 
Sfatul meu principal 
„Este esenţial să angajezi un 

arhitect bun – nu ştiu ce ne-

am fi făcut fără Derek. Shane 

avea o slujbă cu normă 

întreagă şi se ocupa şi de 

acest proiect, ceea ce a fost 

greu, aşa că în funcţie de 

buget, eu aş dori să angajez 

un manager de proiect.” 

 

Partea mea preferată 
„Ador gresia din calcar, oferă 

un aspect fluid. Gresia a 

trebuit să fie transportată 

din Portugalia, dar a meritat 

aşteptarea. Indiferent de 

vreme, par mereu curate în 

exterior.” 

 
O idee bună 
„În loc să instalăm 

calorifere, am optat pentru 

sistemul de încălzire 

Thermodul, unde toată căldura 

vine din plintă, lăsând astfel 

pereţii liberi pentru 

mobilier.” 

 
Cea mai bună achiziţie 
„Scaunele italiene pentru bar 

de la Arena Kitchens sunt 

foarte confortabile şi toată 

lumea le adoră.” 

 
Planificarea amenajării 
„Derek a colaborat îndeaproape 

cu Shane la designul general 

al spaţiului. Uşile pliante au 

schimbat atât de multe lucruri 

în ceea ce priveşte lumina, 

iar insula creează un spaţiu 

de socializare perfect.” 

 

N-aş putea trăi fără... 
„... frigiderul meu şi 

congelatorul meu de la Miele. 

Înainte, aveam o combină 

frigorifică, dar poţi să 

stochezi foarte multe în două 

aparaturi separate.” 

 
Locul meu preferat 
„Insula: îmi place enorm când 

lumea se aşază să stea de 

vorbă cu mine la un pahar de 

vin cât gătesc. Nu mai pierd 

nicio ocazie.” 

 

Deasupra 
Frigiderul şi 

congelatorul 
Miele integrate 
între elementele 

bucătăriei 
 

Dreapta 
Scaunele italiene 

pentru bar de la 
Arena Kitchens  

sunt cea mai 
bună achiziţie a 
lui Catherine 

Dedesubt Uşile 
pliante din 
aluminiu şi 

ferestrele cu 
luminator sunt 

de la Vindr VS 

„Construcţia trebuia să se termine într-un timp 
mult mai scurt şi a trebuit să facem 
împrumuturi şi să folosim economiile pentru a 
o finanţa, dar a meritat, pentru că rezultatul 
final este incredibil. De câte ori avem musafiri, 
toată lumea ne felicită pentru bucătărie. Acum 
ne place divertismentul şi am găzduit multe 
cine cu invitaţi.” 
„Dimineaţa vedem cum răsare soarele în este 
şi cum apune în vest prin noile luminatoare din 
acoperiş, aşa că în permanenţă avem soare în 
casă. Este minunat. ” 

PENTRU INFORMAŢII DESPRE ANGROSIŞTI  
VEZI PAGINA 149 

PLANURILE 

COSTURILE 

Lucrarea de construcţii 38.000 £ 

Gresie şi pavaje din  
calcar 

 
10.000 £ 

Elementele de 
bucătărie 

7.600 £ 

Uşi pliante  

şi ferestre 

 

3.800 £ 
Aparatură 

electrocasnică 
3.000 £ 

Blaturi 2.300 £ 
Iluminat 550 £ 

Chiuvetă şi baterii 400 £ 
TOTAL 65.650 £ 

 

CONTACTELE 
Arhitect Ceardean Architectural Design, 00353 
876 436 645, ceardean.com 
Inginer constructor RA Duggan 00353 280 8834 
Bucătăria Kube Kitchens 
Blatul din cuarţ şi insula Pennywell 
Pardoseală North Wicklow Marble & Granite 
Plafoniere, fereastră şi uşi pliante Vindr Vs 

Sistemul de încălzire prin plintă Thermodul 
 


