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Amenajare

în culorile

naturii

Când am trecut pragul acestui
mic apartament, natura părea
să invadeze fiecare colţişor cu
lumină, culoare şi prospeţime.
Text: Simona Mărginean • Foto: Simona Ungurean
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Încăperile au primit viaţă
prin culorile utilizate şi
prin contrastul subtil
între materialele textile,
tapetul floral şi textura
mobilierului ales.

Preferinţa pentru lectură a proprietarilor a adus în peisaj şi biblioteca,
colţul de citit completând ansamblul mobilierului din living.

P

roprietarii acestui
apartament de bloc

de 70 mp au dorit să remodeleze locuinţa
în culori proaspete şi au apelat la
designerul de interior Simona Ungurean,
care le-a propus un model de amenajare bazat pe
contrastul între materialele textile, tapetul floral şi
textura mobilierului în culori naturale. Încăperea
principală care reuneşte familia la finalul unei zile
active este livingul, unde predomină nuanţe de alb şi
bej în mobilier şi textile. Pe o suprafaţă de 7 mp, un
mic univers alb, mobilat minimalist şi funcţional,
este înviorat de tapetul care completează neaşteptat
ansamblul şi ajunge să atragă toate privirile. Textilele
combină modele uni cu textura florală a fotoliilor ce
contrastează cu albul canapelei-colţar. În timpul zilei,
soarele pătrunde prin ferestre şi reflectă lumina înspre
pereţi şi pardoseala lăcuită, creând o atmosferă plăcută.
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B

ucătăria aduce în casă
lumină şi culoare combinate

în mod neaşteptat. Designerul a conceput
un ambient ce reflectă perfecţiunea
calmă a unei dimineţi de vară, unde albul
se amestecă cu verdele şi se joacă în transparenţa
accesoriilor. Bucătăria familiei Albu din Târgu Mureş
este dincolo de toate funcţională, cu un blat spaţios
pentru prepararea reţetelor preferate ale familiei,
dar şi cu suficient spaţiu de depozitare pentru toate
ustensilele importante pentru stăpâna casei. Lumina
este filtrată de storurile din ratan, iar lampa din
acelaşi material întregeşte imaginea caldă a încăperii,
o legătură cu verdele crud al peretelui care surprinde
ochiul şi îi transmite energie. Accesoriile au fost
alese cu atenţie pentru a întregi imaginea de calm şi
simplitatea încăperii.

Nobila Casă, Ikea şi Mobexpert au fost destinaţiile preferate de unde
au fost alese atât accesoriile de masă, cât şi elementele decorative
ale bucătăriei.
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A

menajarea dormitorului
este de obicei partea cea

mai delicată ditr-un proiect. Acesta
a fost realizat la comandă datorită
dimensiunilor mici ale încăperii, precum
şi a spaţiului mansardat. Geamurile Velux au primit
jaluzele simple, iar caloriferul a fost camuflat în
spatele patului, unde storul din bumbac netratat
arată preocuparea proprietarilor pentru materialele
naturale. Lămpile cu abajur din hârtie filtrează lumina
şi îndeamnă la odihnă. Mobilierul păstrează nota
funcţională din celelalte încăperi, iar noptierele sunt
foarte adânci, cu sertare care merg până în perete.
Covorul continuă periplul naturii prin florile albastre
care invadează textura mătăsoasă şi constituie, alături
de tablourile din încăpere, elemente de contrast unde
ochiul se odihneşte o clipă înainte de somn.
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Limitările date de spaţiu şi economia de detalii reprezintă aici provocarea
designerului. Iată rezultatul, un ansamblu care ne poartă cu gândul la o zi de
vacanţă într-un loc romantic şi cochet.
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Lustră LERAN de la IKEA,
din ratan, abajur lucrat
manual, Ø29xH41 cm, cablu
1,8 m, bec standard E27 Max
100W, 109 lei. www.ikea.ro

Pernă decorativă Jane,
100% bumbac, finisaj verde,
dimensiuni 45x45 cm, 140 lei.
www.mobexpert.ro
Suport de plante F004,
50x26xH20 cm, design 5.5
designers, www.domestic.fr,
preţ la cerere. La noi prin
www.introdesign.ro

Inspiră-te
din amenajarea
simonei
Cromatica şi elementele naturale, precum fibrele,
împletiturile din ratan şi finisajele de lemn, fac
deliciul unei amenajări în stilul acesteia.
Producţie: Alina Borcea

Fotoliu POÄNG, cadru
stratificat, furnir de
mesteacăn, Blomstermåla
multicolor, 68x82xH100 cm,
389 lei. www.ikea.ro
Sticlă decorativă
Guillame, cu dop din
sticlă verde, Ø8xH21 cm,
27,90 lei. www.chicville.ro
Sfeşnice din arbore de cauciuc, diferite modele, culori şi
dimensiuni, preţuri începând de la 59 lei. www.boconcept.ro

despre designer
Simona Ungurean şi-a început
activitatea de designer de
interior în anul 2005 şi a lucrat
pentru un dezvoltator imobiliar
important, acumulând o
experienţă valoroasă la
proiecte complexe de
amenajare şi decorare.
Această experienţă este acum
fructificată pentru a aduce
armonia naturii în casele
iubitorilor de frumos.
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Metraj colecţia STOCKHOLM, ferigă verde,
100% bumbac, repetare model 92 cm, lăţime
150 cm, 29,99 lei/metru. www.ikea.ro
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