
Camera Marei, din Târgu Mureș, este un exemplu că pentru 
armonia din spațiul micuței tale mai puțin înseamnă mai mult. 

Așadar, mai renunță la jucării și adu în cadru detalii suave.

M
 
 
ara are acum 3 anișori, iar  
camera i-a fost pregătită de 
mămica ei, Simona, de înda-
tă ce a aflat că nu trebuie să 

vopsească pereții în bleu, ci în mov sau roz: „La  
început am vopsit camera într-un verde pal, urmând 
să o asortez după caz cu mov, dacă aveam fetiță, 
sau cu albastru, dacă urma să am un băiețel. Așa 
că prin luna a opta, când eram deja sigură, am 
vopsit o bandă de un metru într-un roz-mov și am  
separat-o de porțiunea verde printr-o bordură albă. 
Pentru floricelele de pe bordură am confecționat 

Designerul ne spune:

„Într-o cameră 
mică alege 
strictul necesar 
de piese, ce 
îndeplinesc 
mai multe 
funcțiuni.“ 

Simona Ungurean
e-mail: simona.ungurean@gmail.com

Detaliile delicate fac totul 
în camera unei fetițe

Un cărucior roz 
bonbon pentru 
păpușile-fluturași, 
tablouri cu ilustra-
te asortate și un 
tablou de o gingășie 
emoționantă: tălpile 
Marei la o lună impri-
mate cu tuș (nonto-
xic). Rețeta acestui 
colț fermecat pare 
să fie grija pentru 
detalii și renunțarea 
la brizbizuri inutile.

Jucării 
decorativeun șablon de carton în forma florilor de la draperii 

și le-am aplicat chiar eu cu vopsea“, îmi povestește 
mămica decorator. 
A ales mobilier crem, pentru a păstra cadrul calm, 
diafan și, cum spațiul camerei era destul de mic, 
a adaptat foarte practic piesele: pentru că nu era 
loc de un șezlong, a ales un scaun comod necesar  
supravegherii și hrănirii copilului, iar comoda a 
fost prevăzută și cu o măsuță de înfășat detașabilă. 
Simona a ținut foarte mult să păstreze totul în câteva 
nuanțe, vopsind chiar ea paspartuul ramelor sau 
chiar bricolând decorațiuni ingenioase. n
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Mobilierul a fost ales de la o firmă 
producătoare locală, Mobinarta, iar 
draperia a făcut-o chiar simona dintr-o 
lenjerie de pat, singura găsită în nuanța 
pe care o căuta. bugetul total alocat 
amenajării nu a depășit 500 de euro.

Pentru că Mara a mai crescut, 
mămica ei se pregătește deja de 
schimbări: va înlocui ilustratele din 

tablouri și va acoperi bordura albă cu 
o fâșie de tapet în tonuri de levănțică.
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CASE&IDEI În tonuri de verde și levănțică 


