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FITOUT AND REFURBISHMENT JOURNAL

Tot ce trebuie să știi despre cum tratăm proiectele tale 
de fitout & refurbishment este cuprins în acest jurnal de 
activitate. Dacă ai nevoie de un proiect nou care începe cu 
conceptul și se termină cu mobilarea sau există un ghid 
de brand care trebuie adaptat local, suntem pregătiți 
să îți oferim expertiza noastră cu mare atenție pentru 
resursele alocate și impactul căutat.  

CAPITOLUL OFFICE FACE PARTE DINTR-UN JURNAL ÎN 3 
PĂRȚI. CELELALTE DOUĂ CAPITOLE SUNT: RETAIL și HORECA
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#LOCSĂCREȘTI

CAPITOLUL OFFICE

Ai zice că starea de bine la birou nu este ceva ce se poate proiecta. Așa 
și este! Starea de bine de la birou depinde foarte mult de un proiect 
deștept și responsabil, dar nu în totalitate. Ca să obținem performanță 
de la echipa ta vom lucra împreună. Expertiza noastră modelează 
eficient și creativ spațiul, expertiza ta modelează acțiunea. Despre asta 
este #locsăcrești, despre cum construim împreună un loc în care să 
crești compania cu ajutorul unui birou care te susține.

un an de #locsăcreșt i  în  c i f re



Compania ta își trage energia dintr-un set de valori bine conturat. 
De aceea este diferită de orice altă companie și de aceea, mult 
înainte de a ne gândi la compartimentări și mobilier căutăm să 
ne conectăm la aceste valori și la oamenii care le dau viață. Astfel 
putem să transferăm spațiilor de lucru pe care le construim acele 
calități care nu se construiesc, ci se trăiesc. Da, putem face asta. 

EQUIL IBRIUM UNIVERSITATE

SPAȚIUL DE LUCRU CARE TE SUSȚINE

CAPITOLUL OFFICE
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Talent Garden Bucharest este un spațiu de co-working 
mic dar foarte bine amplasat în centrul Bucureștiului și 
împreuna cu vecinii Mezanin și Beans&Dots polarizeaza 
multă activitate a unei comunități care rezonează cu 
identitatea spațiului. Un aer vestic intenționat, un 
industrial cinstit și mult contact cu viața Bucureștiului. Ce 
am facut noi? Am catalizat cu atenție viziunea clienților 
într-un spațiu minimalist, cu materiale simple puse în 
operă cu pricepere.

DECLINARE CONCEPT EXISTENT
TALENT GARDEN BUCHAREST





Beans & Dots Specialty Coffee & Concept Store Mezanin - Event Space
@Tribul

 E ceva cu fetele astea. Pe tot ce pun ele 
mâna iese într-un mare fel. Și eu știu cel 
mai bine asta, pentru că Ina, Ioana și Irina 
de la ZEST Collective sunt responsabile de 
tot mezaninul clădirii Universul. Ele sunt 
cele care au gândit și desenat și Mezanin 
și Talent Garden și Beans&Dots. 
  
Odată au făcut o instalație interactivă cu 
inimi care bat mai repede când te apropii 
de ele. Este o oglindire aproape perfectă 
a lor. Impresionantă, desteaptă, plină de 
inimă, puternică și sensibilă în același 
timp. Exact așa cum sunt și ele.  
  
Alexandru ARON,
Partener TaG, Mezanin

”
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DATE DESPRE PROIECT
TAG, BEANS&DOTS, MEZANIN

Declinare concept TAG, concept Beans&Dots și 
Mezanin, management de proiect,supraveghere 
șantier

Mezanin

700 mp

co-work, event space, cafenea, concept store

O bucată de Berlin în inima Bucureștiului

Industrial, beton, lemn, creativitate

Setul de proiecte Talent Garden, Mezanin și 
Beans & Dots au fiecare identitatea lui, dar 
păstrează compatibilitatea. Deși împărtășesc 
același spațiu și sunt separate de un perete 
de sticla și lemn, fiecare are atmosfera lui. 
Co-work-ul este influențat de dinamica 
Beans&Dots, iar Mezanin-ul strânge oamenii de 
peste tot împreună la evenimentele organizate 
acolo. Am intervenit puțin, doar acolo unde 
contează. Aceste proiecte nu sunt încărcate cu 
obiecte, ci lasă loc oamenilor să le dea rostul.  

TEMA: 

ETAJ: 

SUPRAFAȚĂ: 

FUNCȚIUNI:

CONCEPT:

CUVINTE CHEIE:

STRATEGIE:
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3House Universitate nu este un proiect, este o sumă de 
proiecte. Este un spațiu guvernat de o ideologie  inspirată 
de nevoile reale ale oamenilor care lucrează în echipe sau 
pe cont propriu, într-un sistem mai mare sau independent. 
Funcțiunea mixtă de co-work, team office, events & 
gastronomy este menită să ofere o stare de bine pe parcursul 
zilei prin diversitatea spațiilor. Ideea inițiatorilor proiectului 
de a include partea de gastronomie în ziua de lucru arată cât 
de bine înțeleg nevoile clienților lor. Mai departe, ca arhitecți, 
noi am dat formă acestor principii astfel încât să reprezinte 
cât mai bine viziunea 3House. 

CONCEPT-DETALIERE-IMPLEMENTARE
3HOUSE UNIVERSITATE

Colaborarea cu Zest Collective este una 
naturală pentru că din postura de client 
al unui birou de arhitectura suntem 
constant în căutarea unui partener care să 
înțeleagă dinamica unui spațiu de birouri, 
fluiditatea oamenilor și eficiența spațiilor. 
Creativitatea și pragmatismul echipei de la 
Zest Collective a fost combinația care ne-a 
încurajat să pornim la drum cu încredere în 
designul spațiilor 3house.
  
Vlad CRAIOVEANU,
Co-Founder and CEO 3house

”
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Concept, strategie, management de proiect, 
supraveghere șantier

Parter, Mezanin, Etaj 1

2018-2019

2400 mp

co-work, team office, shared spaces, bistro, sala 
evenimente, cafeteria, sleeping area & dotari

Povestea unei ascensiuni. Copacul care crește.

Natură, lumină, comunitate, gastronomie

Am lucrat în foarte strânsă legătură cu clientul 
nostru. A fost necesar la început pentru că indicațiile 
despre viziunea de business erau foarte precise și 
ulterior a devenit firesc și plăcut. Latura de design și 
implementare a fost foarte clar legată de obiectivele 
proiectului 3house, într-un fel în care vedeam rapid 
și concret care decizii sunt în favoarea proiectului și 
care nu. A fost un mod de lucru bazat pe date care, 
paradoxal, ne-a alimentat enorm și creativitatea. 

TEMA: 

ETAJ: 

ANUL:

SUPRAFAȚĂ: 

FUNCȚIUNI:

CONCEPT:

CUVINTE CHEIE:

STRATEGIE:

DATE DESPRE PROIECT
3HOUSE UNIVERSITATE
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DATE DESPRE PROIECT

EXTEND REALITY

Concept, detaliere, supraveghere șantier

2013

Parter

140 mp

Birouri companie IT

Un birou ca o piață urbană

Contrast, eficiență, căldură

Biroul Extend Studio rămâne un proiect 
important pentru că este primul proiect 
de office proiectat de Zest Collective. Este 
un proiect de concept, în care am adus 
exteriorul la interior și am construit o sală de 
meeting ca o clădire într-o piață. De la el au 
pornit recomandări de proiecte noi, precum 
Euroanswer și alte colaborari cu echipa 
Extend. 

TEMA: 

ANUL:

ETAJE: 

SUPRAFAȚĂ: 

FUNCȚIUNI:

CONCEPT:

CUVINTE CHEIE:

POVESTEA:

Când echipa noastră a crescut am vrut să facem un upgrade la un spațiu de birouri ca-n reviste. Am primit o 
recomandare să lucrăm cu Zest Collective. Zis și facut. Am fost impresionat de atenția la detalii atât în design 
cât și în execuție. Am comunicat foarte bine și ne-au ajutat să ne dăm seama ce ne doream. Echipa Zest a 
creat un spațiu în care ne face plăcere să lucram in fiecare zi și după 5 ani. Recomand cu încredere serviciile lor.

Horea RADU,
CEO Extend Studio

”
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Compania DIANA a fost fondată în 30 aprilie 1991, pornind 
cu un magazin alimentar, iar astăzi se află în topul 
abatoarelor din România, dar ocupă și un loc important în 
topul producătorilor de preparate din carne cu capital 100% 
românesc. Această reputație se transmite în tot ceea ce 
fac. Astfel, când a fost vorba de amenajarea birourilor 
companiei, am discutat birou cu birou despre oamenii care 
îl vor ocupa și la ce se așteaptă de la spațiu. Pentru că 
lucrează împreună de atâta timp se știu micile obiceiuri de 
lucru ale fiecăruia.  

CONCEPT SI  IMPLEMENTARE 
DIANA VÂLCEA

,

Când ne-am extins într-un spațiu nou, am 
abordat Zest Collective cu misiunea de a crea 
un spațiu de birouri care să reprezinte valorile 
noastre într-un fel sugestiv, să ne inspire când 
mergem la treabă. Încă de la început ne-am dat 
seama că lucrăm cu o echipă de profesioniști 
pentru că au avut un fel al lor să ne ajute să 
formulăm ceea ce ne doream, deși la început 
aveam foarte multe idei. Aș lucra oricând din nou 
cu arhitectele de la Zest, m-au făcut să simt că 
dețin controlul asupra proiectului și că tot ce ne 
propunem se poate face. 

Diana CRĂCIUNESCU,
Director Comercial, Diana

”
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SPACE PLANNING SI  IMPLEMENTARE
SARANTIS

Sarantis Group România este o companie care declară că 
este mereu în căutarea excelenței, în scopul de a oferi cele 
mai bune servicii consumatorilor lor. Epicentrul activității 
Sarantis este noul lor sediu, în care au investit atenție 
pentru detaliu tocmai pentru a sprijini echipa mai departe 
în misiunea ei. 

,



Concept, strategie, management de 
proiect, supraveghere șantier

Etaj 2

980 mp

2018

Open office, meeting room, chicineta, 
recepție

Spații fluide

Eleganță, diversitate, armonie

Biroul Sarantis este un proiect care 
a reconciliat multe tipologii de lucru 
diferite. Pentru finalizarea space-
planningului a fost nevoie de sesiuni 
multiple de adaptare la specificul 
operațiunilor companiei. Nu există 
moment mai bun decât faza de proiectare 
pentru a insista asupra acestor aspecte.

TEMA: 

ETAJ: 

SUPRAFAȚĂ: 

ANUL: 

FUNCȚIUNI:

CONCEPT:

CUVINTE CHEIE:

STRATEGIE:



ARCHITECTURE & DESIGN

ZEST COLLECTIVE
CONCEPT SI  IMPLEMENTARE 
EUROANSWER CALL CENTER BUCURESTI 

Procesul de lucru la acest proiect a fost unul complet, 
începând de la consilierea cu privire la spațiul de închiriat 
cel mai potrivit pentru cerințele clienților, până la 
supravegherea montajului ultimelor corpuri de mobilier 
custom. Am fost recomandați în acest scop și am 
colaborat ca o echipă legată încă de la început. De aceea 
am ajuns să declinăm conceptul și pentru un alt spațiu de 
birouri al companiei situat în Skopje. 

,



Concept, detaliere, supraveghere lucrări

Parter

2014

488 mp

Call center, private office, cafeteria, recepție

Un birou fără granițe

Eficiență, echilibru, contrast

Call center-ul este un program cu 
constrângeri clare: e nevoie de un număr 
mare de posturi de lucru care deși sunt în 
proximitate, nu trebuie să se influențeze. 
Provocarea principală este tratamentul 
fono-izolant local - pentru fiecare post de 
lucru și general pentru întreg spațiul. Am 
realizat asta prin mobilier custom proiectat 
la milimetru cu separatoare pe 2 laturi și 
panouri fonice suspendate peste un tavan 
industrial. 

TEMA: 

ETAJ:

ANUL 

SUPRAFAȚĂ: 

FUNCȚIUNI:

CONCEPT:

CUVINTE CHEIE:

STRATEGIE:
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Ce poți să faci, ca arhitect, pentru o echipă cu sediul într-o 
clădire de apartamente? Tot ce le trece prin cap! Mai ales 
cand ei au niște capete deștepte, cu idei bune și inițiative 
curajoase! Am pornit de la un spațiu existent, în care 
ei lucrau deja de ceva timp și am întors totul cu susul în 
jos, în scopul de a aduce o energie nouă în spațiu. Câteva 
accente de culoare intensă și o organizare eficientă a 
zonelor de lucru au făcut fostul birou de nerecunoscut. Am 
reconfigurat două apartamente în două săli de meeting, un 
birou managerial și un open space. 

CONCEPT SI  IMPLEMENTARE ,

THINKDIGITAL BUCURESTI 

Am apreciat mai ales că, fără să pună 
un milion de întrebări, fetele au venit cu 
o propunere care a fost croită pe ce îmi 
imaginam, deși nu am reușit să verbalizez 
prea coerent ce aveam în minte. Prin 
urmare, vom replica parțial conceptul 
implementat la București și pentru biroul 
nostru de la Atena.

Dragoș Stanca, 
Partener ThinkDigital România

”





CINE SUNTEM?

ZEST COLLECTIVE

ZEST este un grup de oameni cu soluții de design interior 
pentru spații de birouri, retail și HoReCa. 

Suntem 7 arhitecți cu specializări diferite și o istorie de sute 
de proiecte lucrate împreună. Noi și cu tine putem ajunge la 
rezultate extraordinare dacă impărtășim aprecierea pentru 4 
lucruri: comunicare, respect, inovație, detalii. 

Iți respectăm resursele și îți vom propune inovație fără să 
le depășim. Pentru că inovația înseamnă mai frumos, mai 
funcțional, mai eficient. Considerăm un proiect reușit acel 
spațiu pe care nu îl simți, dar care te face să te simti într-un 
fel anume. Așa cum îți dorești. Da, putem face asta!

SERVICII

CAPITOLUL OFFICE
ARCHITECTURE & DESIGN

ZEST COLLECTIVE

Consultanță

Design

Documentații bugetare

Fit Out Test

Documentații autorizare

Space Planning

As Built 

Supraveghere Lucrări

Documentații PSI
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web: www.zestcollective.ro
mail: design@zestcollective.ro
tel:  +40.725.945.495 
 +40.731.955.222
 +40.722.860.087
adresa: str.popa petre 23 | sector 2 | bucurești A R H I T E C T U R Ă  &  D E S I G N

ZEST COLLECTIVE

www.zestcollective.ro
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